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ACTA 3/2020 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 

EL DIA VINT DE MAIG 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 díhuit hores del dia vint 

de maig del dos mil vint. Es reuneix la Junta Veïnal, prèvia convocatòria a este efecte, en 

sessió ordinària 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 2/2020 celebrada en data trenta un de març de dos 

mil vint. 
 
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 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 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.48/2020 relació de factures número F/2020/3 del 12/04/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
 Resolució num.49/2020 relació de factures número F/2020/4 del 16/04/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
 Resolució num.50/2020 relació de factures número F/2020/5 del 24/04/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
 Resolució num.51/2020 relació de factures número F/2020/6 del 30/04/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
 Resolució num.54/2020 relació de factures número F/2020/7 del 10/05/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
 
 

PUNT 3.- 
DONAR COMPTE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2020 I L’INFORME DE TRESORERIA 

 
En compliment del que s'estableix en l'article 13 de la EL 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financeres, el Tresorer d'aquesta EATIM emet el següent 
INFORME: 
 
PRIMER. Normativa aplicable. 
 
El que es disposa en el present, s'ha realitzat atenent les següents disposicions contingudes 
en les normes següents: 
 
Guia per a l'elaboració de la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques, del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament als 
proveïdors de les Administracions Públiques. 
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Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre per les quals es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
 
SEGON. Instrumentació del principi de sostenibilitat financera. 
 
L'article 4.2 de la EL 2/2012, disposa que "s'entendrà per sostenibilitat financera la capacitat 
per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 
públic i morositat de deute comercial conforme al que s'estableix en aquesta Llei, la 
normativa sobre morositat i en la normativa europea.  
 
S'entén que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de pagament 
als proveïdors no superí el termini màxim previst en la normativa sobre morositat". 
 
El concepte del PMP a proveïdors al qual es refereix l'EL 2/2012, és l'interval temporal en el 
qual cada Administració deutora ha de fer front al pagament dels deutes amb els seus 
proveïdors, computat com a termini mitjà, l'incompliment del qual dóna lloc a l'adopció de 
mesures previstes 
en l'EL 2/2012. 
 
En aquest sentit, l'art. 13.6 de la EL 2/20012 disposa que "quan el PMP d'una Administració 
Pública, d'acord amb les dades publicades, supere el termini màxim previst en la normativa 
sobre morositat, l'Administració haurà d'incloure, en l'actualització del seu pla de tresoreria 
immediatament a l'esmentada publicació, com a part d'aquest pla el següent; 
 
a) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per a poder 
reduir el seu període mitjà de pagament fins al termini màxim que fixa la nominativa sobre 
morositat. 
 
b) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment 
d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta generar 
la tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors 
fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 
 
TERCER. Aplicació de l'incompliment del PMP en l’EATIM JESÚS POBRE 
 
Segons dades del càlcul de ràtio del PMP, per al període del primer trimestre de l'exercici 
2020, supera en més de 30 dies el termini màxim de pagament previst en la normativa de 
morositat. 
 
En aquest supòsit l’EATIM JESÚS POBRE hauria de complir amb les mesures proposades 
en el art, 13,6 assenyalat, segons detall de l'apartat anterior, 
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No obstant això, el Tresorer informa que l'incompliment es deu a una raó administrativa que 
ha repercutit en l'efectiu d'aquesta EATIM i és que s'han fet obres finançades per la Diputació 
d'Alacant, i segons ens consta van tancar la comptabilitat abans de fi d'exercici 2019 pel que 
les aportacions no van arribar en aqueix any com era d'esperar i han hagut d'incorporar 
romanents pel que les aportacions estan tardant més de l'esperat, 
 
Resultant que són imports elevats per al pressupost d'aquesta EATIM, ha suposat el 
desfasament en aquest primer trimestre i que s'espera estiga regularitzat en el segon 
trimestre. 
 
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. 
 
 
 

PUNT 4.- 
DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ RESUMEIXEN DE 

LES ACTUACIONS DE CONTROL INTERN EN L'EXERCICI DE 2019 

 
 
En virtut del mandat legal de l'article 37 del RD 424/2017 que aprova el 

Reglament Jurídic del Control Intern que obliga a l'elaboració per la Intervenció 
i remissió al Ple en ocasió de l'aprovació del Compte General, així com 
també a la Intervenció General de l'Estat, s'elabora el present informe resum, 
segons model aprovat per resolució de l’IGAE de 2 d'abril de 2.020, on s'inclouen els 
resultats més significatius obtinguts en les actuacions tant de la 
funció interventora, control financer i auditoria pública desenvolupades en l'exercici 2019, 
amb la finalitat que servisca a l'objectiu últim d'afavorir i promoure la millora de la gestió 
economicofinancera de l'Ajuntament de Dénia. 
 
L'entrada en vigor, l'1 de juliol del 2018, del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (d'ara en avant 
RD 424/2017), s'introdueixen importants novetats en l'àmbit del control intern, sent una 
d'elles, la necessitat de disposar d'un model de control eficaç que garantisca, amb mitjans 
propis o externs, el control efectiu de, almenys, el huitanta per cent del pressupost general 
consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i control 
financer. 
 
 
Segons l'esmentat RD 424/2017, el control intern que ha d'aplicar-se per la 
Intervenció de l’EATIM de Jesús Pobre seria el següent: 
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L’EATIM de Jesús Pobre per acord de la Junta Veïnal de l'entitat local de data 
5 de juliol de 2.018, va aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
simplificada i els requisits a comprovar en funció de la naturalesa de l'expedient. 
 
El present informe s'emet per a donar compliment a l'article 37 del RD 424/2017 que 
determina elaborar amb caràcter anual i en ocasió de l'aprovació del compte general, 
l'informe resum dels resultats del control intern anteriorment indicat. 
 
II. Abast. 
 
II.1 Funció interventora 
 
La funció interventora té per objecte controlar els actes de l'entitat local que 
donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos 
i pagaments que es deriven, i la inversió o aplicació en general dels seus fons públics, amb 
la finalitat d'assegurar que la seua gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas. 
 
En l’EATIM de Jesús Pobre, la Intervenció General ha realitzat l'exercici 
de la funció interventora de la següent manera: 
 
- La fiscalització prèvia dels actes de reconeixement de drets de contingut 
econòmic, mitjançant el control inherent a la presa de raó en comptabilitat segons el regulat 
en l'article 9 del RD 424/2017, encara que aquests són mínims, atés que més del 90% d'ells 
procedeixen de transferències de l'Ajuntament de Dénia i altres Administracions. 
 
- La fiscalització prèvia dels actes d'autorització o aprovació de despeses, 
disposició o compromís de despeses i acorden moviments de fons i valors, 
mitjançant l'aplicació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
simplificada de requisits bàsics, segons el regulat en l'article 40 del RD 
424/2017. 
 
- La intervenció formal de l'ordenació del pagament. 
 
- La intervenció material del pagament. 
 
 

 
ÀMBIT 

SUBJECTIU 
(Segons els 

artícleos 2.2. y 
3.5 del RD 
424/2017) 

RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO 

 

FUNCIÓ 
INTERVENTORA 

FUNCIÓ DE CONTROL FINANCER (I D’EFICÀCIA) 

CONTROL 
PERMANENT 

AUDITORIA PÚBLICA 

DE 
COMPTES 

COMPLIMENT OPERATIVA 

 
EATIM de Jesús 

Pobre 

 

Obligatori 

Obligatori 
(només les 

actuacions 
establides en 

la normativa) 

 

Exclòs 

 

Exclòs 

 

Exclòs 
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En relació amb l'anterior, s'ha de tindre en compte que les següents despeses no han estat 
sotmesos a la fiscalització prèvia: 
 
a) Les despeses de material no inventariable. 
 
b) Els contractes menors. 
 
c) Les despeses de caràcter periòdic i altre de tracte successiu, una vegada fiscalitzat la 
despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual deriven o les seues 
modificacions. 
 
d) Les despeses menors de 3.005,06 € que, d'acord amb la normativa vigent, s'han fet 
efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa 
 
L'article 7.1 a) del RD 424/2017 determina que la funció interventora també 
comprendrà: 
 
- La intervenció de la comprovació material de la inversió. 
 
La Intervenció General només ha efectuat la comprovació material de la inversió 
corresponent als contractes d'obres per import superior a 50.000€, al no haver pogut fer front 
íntegrament a aquesta tasca a causa de la falta del personal necessari per a la seua 
realització i a la falta de recursos tècnics. 
 
Així mateix, en l'exercici 2019, la Intervenció General ha desenvolupat les 
següents actuacions que li són preceptives i que es poden agrupar en els següents 
blocs: 
 
A) Actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
B) Actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, el text refós de les quals es va aprovar per Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (TRLRHL) i la seua normativa de desenvolupament. S'inclouen en aquest 
apartat les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor en el TRLRHL, així com, en el Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos (RD500/90) i el regulat en les Bases d'Execució del Pressupost (BEP). 
S'inclouen així mateix actuacions previstes en l'RD 424/2017. 
 
C) Actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i 
la seua normativa de desenvolupament. 
 
D) Actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per la Llei 40/2015 d'1 de març 
reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques (LRJAP). 
 
II.2 Control financer 
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El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis 
del sector públic local en l'aspecte econòmic per a comprovar el compliment de la normativa 
i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona 
gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per 
l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals. El control 
financer així definit comprén les modalitats de control permanent i l'auditoria pública, 
incloent-se en ambdues el control d'eficàcia referit en l'article 213 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
II.2.1 Control permanent 
 
L'article 40 del RD 424/2017, estableix que no és d'aplicació obligatòria la 
funció de control financer en les Entitats Locals acolliments al règim de control 
intern simplificat, limitant-se a realitzar aquelles actuacions la realització de les quals per 
l'òrgan interventor derive d'una obligació legal, sent en la seua majoria les establides en 
l'article 4.1 B) del RD 128,2018, de 16 de març. 
 
En aquests casos, és a dir quan haja de realitzar auditories de comptes obligatoris, o controls 
financers derivats d'una obligació legal, hauran d'elaborar el Pla de Control Financer tal com 
recull l'article 31 del RDCIEL, que es troba 
pendent d'elaboració. No obstant això, atés que els citats controls es realitzaran 
sobre la base d'una obligació legal, no seria necessari incloure una anàlisi de riscos, ja quela 
seua inclusió en el pla deriva de la citada obligació legal, mentre que la realització d'una 
prèvia anàlisi de risc va encaminat a determinar, si escau, controls que no tenen caràcter 
obligatori sobre la base de la normativa. 
 
Entre els treballs que cal incloure en el pla de control financer estan: 
 
- Informe anual de morositat de conformitat amb el que s'estableix en l'article 12.2. de la llei 
25/2013, de 27 de desembre. 
- Seguiment del període mitjà de pagament de conformitat amb el que es disposa en l'article 
18.5 de la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril. 
 
II.2.2 Auditoria pública 
 
Pel que respecta a les actuacions d'Auditoria Publica, en virtut del que es disposa en el Reial 
decret 427/2017, les actuacions d'auditoria s'efectuaran bé 
de manera directa per la Intervenció General, o bé mitjançant la col·laboració per part 
d'auditors privats amb aquest òrgan. 
 
Tal com s'ha comentat per al control permanent, l'òrgan interventor 
no ha disposat dels mitjans necessaris i suficients per a efectuar els treballs d'auditoria 
pública que permeta efectuar el control del pressupost que exigeix aquest RD 24/2017. 
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Entre els treballs d'auditoria que ha de contindre el pla de control financer 
quan s'acabe d'elaborar, exigits per la normativa, estan: 
 
- L'auditoria operativa del registre comptable de factures previst en l'article 12 de la Llei 
25/2013, per a verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen 
amb les condicions de funcionament previstes en aquesta Llei i la seua normativa de 
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades en el Punt 
General d'Entrada de Factures electròniques que foren dirigides a òrgans o entitats de la 
respectiva Administració en cap de les fases del procés. 
 
- Verificar mitjançant tècniques d'auditoria, l'existència d'obligacions de despeses realitzades 
o béns i serveis rebuts per als quals no s'ha establit la seua imputació pressupostària 
(compte 413), de conformitat amb el que es disposa en la DÓNA 3a de la Llei 9/2013, de 
20m de desembre. 
 
- Auditoria de beneficiaris de subvencions de conformitat amb el que es disposa en la LGS, 
i l'article 4.1.b.1 del RD 128/2018. 
 
III. Conclusions i recomanacions. 
 
III.1 Conclusions funció interventora 
 
En el desenvolupament de la funció interventora no s'han emés informes d'objecció ni 
d'omissió de fiscalització. 
 
III.2 Conclusions control permanent i auditoria pública 
 
Pel que respecta al Control permanent i d'Auditoria publica, atés que s'està 
elaborant el pla de control financer de les obligacions exigibles per la 
normativa, la seua execució no s'ha materialitzat en informes que posen de manifest 
incompliments de la legislació. 
 
III.3 Recomanacions 
 
S'ha de realitzar al més prompte possible el pla de control financer, i escometre els treballs 
que es continguen en ell. 
 
IV. Deficiències que requereixen l'adopció de mesures correctores a través 
d'un pla d'acció 
 
Es considera que s'ha de valorar si cal donada la manca de personal, la 
contractació externa de la realització del pla de control financer i la seua execució davant la 
falta de personal per a dur a terme aquest treball. 
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Conseqüentment, excepte el compliment de les recomanacions també 
exposada en l'apartat anterior, es considera que les conclusions establides en l'apartat 
anterior no requereixen l'adopció de mesures correctores a través d'un pla d'acció. 
 
 
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. 
 
 

PUNT 5.- ADHESIÓ ACORD MARC SUBMINISTRE PLATAFORMA 
TECNOLÒGICA. 

 
 Examinat l'expedient tramitat per a l'adhesió específica i adjudicació de contracte basat a 
l'empara de l'Acord marc de Subministrament d'una Plataforma Tecnològica per al registre, 
la gestió de documents i expedients, i l'administració electrònica per a les entitats i 
organismes adherits a la Central de Contractació Provincial –AMS 7/2019- “LOT 2.- 
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA per a entitats i ajuntaments entre 501 i 20.000 habitants 
de la província”. 

Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques i la 
formalització del referit Acord marc amb el proveïdor ESPUBLICO SERVEIS PER A 
l'ADMINISTRACIÓ, SA, amb CIF A50878842. Vist que l’EATM de Jesús Pobre està adherida 
genèricament a la Central de Contractació de la Diputació d'Alacant mitjançant acord de la 
Junta Veïnal 13 de maig de 2014.  

Vistos els informes/dictamen de data 14 de maig de 2020. 

Considerant el règim d'adhesió específica establit en l'art. 7 e) del Reglament d'Organització 
i Funcionament de la Central de Contractació Provincial i la Disposició Addicional Segona de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

 RESOLC/ACORDE: 
 
PRIMER.- L'adhesió específica de l’EATIM de Jesús Pobre a l'Acord marc de 
Subministrament d'una Plataforma Tecnològica per al registre, la gestió de documents i 
expedients, i l'administració electrònica per a les entitats adherides a la Central de 
Contractació de la Diputació Provincial d'Alacant -AMS 7/2019- “Lot 2n.- ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA per a entitats i ajuntaments entre 501 i 20.000 habitants de la província”, 
formalitzat amb data 29 d'abril de 2020. 

SEGON.- Adjudicar a la mercantil ESPUBLICO SERVEIS PER A l'ADMINISTRACIÓ, SA, 
amb CIF A50878842, el contracte de subministrament d'una Plataforma Tecnològica per al 
registre, la gestió de documents i expedients, i l'administració electrònica per a l’EATIM de 
Jesús Pobre, 
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 a l'empara del referit Acord marc -AMS 7/2019- “Lot 2n.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
per a entitats i ajuntaments entre 501 i 20.000 habitants de la província”, que inclou els 
següents subministraments/serveis: quota d'implantació i/o quota d'ús i custòdia longeva 
(incloure els que procedisquen); per un import de 4.794 €, més 1.006,74 € d'IVA, i pel termini 
de dos anys. La prestació que correspon a la quota d'ús i custòdia longeva podrà ser objecte 
de pròrroga per un període màxim de dos anys, sense que la duració total del contracte –
incloses les pròrrogues- puga excedir de quatre anys.  

 

TERCER.- Aprovar la despesa pluriennal 2020-2021 (indicar anualitats que corresponguen), 
amb autorització i disposició de la despesa de l'exercici 2020 amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries (indicar les corresponents), i assumpció del compromís de despesa de 
l'exercici 2021 (indicar exercicis que corresponguen), amb subordinació al crèdit que per a 
l'exercici es consigne en el respectiu pressupost. 

 

QUART.- Notificar el present acord al proveïdor de l'Acord marc, indicant-li que conforme a 
l'article 36.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que aquest 
contracte basat en l'Acord marc de referència –AMS 7/2019- es perfecciona amb la seua 
adjudicació. 

  

CINQUÉ.- Publicar en el perfil del contractant l'adjudicació del contracte actual en els termes 
establits en l'article 154.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
SISÉ.- Donar trasllat del present acord/resolució a la Central de Contractació –Àrea 
d'Assistència a Municipis- de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 
 
La Junta Veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor del PSOE i 2 vots a favor de 
Compromís, per unanimitat de les persones assistents, acorda l’adhesió a l’administració 
electrònica. 
 
La Junta Veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor del PSOE i 2 vots a favor de 
Compromís, per unanimitat de les persones assistents, acorda l’adhesió a l’administració 
electrònica. 
 

 

PUNT 6.- 

ADHESIÓ A L’ACORD DE SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE BÉ 

D’INTERÈS CULTURAL, EN LA TIPOLOGIA DE BÉ IMMATERIAL DE 

RELLEVÀNCIA LOCAL, DEL PASDOBLE “XÀBIA”. 

 
Vista l’acord del ple de l’Ajuntament de Xàbia, en la sessió ordinària PLN/2019/02, celebrada 
el dia 31 de gener de 2019, on va acordar sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, la incoació de l’expedient per a la declaració de Bé d’Interes Cultural, en la 
tipologia de Bé Inmaterial de Rellevància Local, del pasdoble “Xàbia”, composat pel mestre 
xabienc Salvador Salvá Sapena. 
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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 adherir-se a l’acord de sol·licitud de declaració de Bé 
d’Interès Cultural, en la tipologia de Bé Immaterial de rellevància Local, del pasdoble “Xabia”. 

 
 

PUNT 7.- PRECS I PREGUNTES 

 
No en formulen. 

 
 
ASSUMPTE 

URGÈNCIA 
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2019. 

 
Sr. 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 2.019, 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  
 
ACORD 
 
PRIMER. Informar favorablement el Compte General referit a l'exercici pressupostari de l'any 
2.019 que ha quedat complidament justificada, i que està integrada pels documents 
legalment exigits. 

 
SEGON. Ordenar que el referit Compte, així com l'informe emès 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. 
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 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 l’aprovació del compte general de 
l’exercici 2019. 
 
 
 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les 
díhuit hores i 40 minuts del dia vint de maig de 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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