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ACTA 5/2020 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 
VEÏNAL EL DIA VINT-I- NOU DE SETEMBRE 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 

vint-i-nou de setembre 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 4/2020 celebrada en data vint-i-un de juliol 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.83/2020 sol·licitar la inclusió del “ Anàlisis preliminar del territori de 

Jesús Pobre”. 
• Decret d’Alcaldía estabilitat presupuestaria. 
• Decret d’Alcaldía contratació labora de Maria Canet Crespo. 
• Resolució de data 28/09/2020, per la qual s'aprova relació de despeses de bestreta 

de caixa fixa. 
• Resolució num.57/2020 relació de factures número F/2020/8 del 27/05/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.62/2020 relació de factures número F/2020/9 del 01/06/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.65/2020 relació de factures número F/2020/10 del 11/06/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.73/2020 relació de factures número F/2020/11 del 30/06/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.81/2020 relació de factures número F/2020/12 del 09/07/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.90/2020 relació de factures número F/2020/13 del 31/07/2020 per la 

qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.100/2020 relació de factures número F/2020/14 del 17/08/2020 per 

la qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.111/2020 relació de factures número F/2020/15 del 31/08/2020 per 

la qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.115/2020 relació de factures número F/2020/16 del 18/09/2020 per 

la qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.120/2020 relació de factures número F/2020/17 del 28/09/2020 per 

la qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
 
PUNT 3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2019. 

 
 

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

 



 

SESSIÓ NÚM. 5/20  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29.09.20 

 

3 

PROPOSTA 
Examinada el Compte General de l'exercici pressupostari de 2019 juntament amb tota la 
seua documentació annexa a aquesta, segons la legislació vigent. 
 
Vist l'informe d'Intervenció emès sobre ella, i el dictamen de la Junta Veïnal emès en data 
20 de maig de 2020. 
 
Considerant que la mateixa es va exposar al públic en el BOP d'Alacant núm. 103 de data 
2 de juny de 2020, i que no s'han presentat al·legacions. 
 
Vist l'informe de la Junta Veïnal, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2 e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa 
l'adopció del següent 

ACORD 
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici econòmic de 2019. 
 
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que la integra a la 
fiscalització del Tribunal de Comptes tal com s'estableix en l'article 212.3 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. 
 
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. 
 

PUNT 4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2020 

 
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        20.951,84 
      Transferències (amb canvi en el grup de funció)  
      Baixes de crèdits  
      TOTALS          20.951,84 
 
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. 
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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)    
       Baixes de crèdits                                                                        20.951,84                                                                
       TOTALS                                                                                     20.951,84 
 
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. 1 /any 2.020, al 
Pressupost General de l'exercici de 2.020, per un import de 20.951,84 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 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. 
 

PUNT 5.- 
APROVACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DEUTE PÚBLIC REFERITS A 
LES  INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. 

 
El paràgraf 2n de l'apartat 6 de la Disposició Addicional setzena 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, estableix que: 

Anualment, juntament amb la liquidació del Pressupost, es donarà compte al Ple de la 
Corporació Local del grau de compliment dels criteris d'estabilitat 
pressupostària i deute públic referits a la inversió subvencionada. 
 
Vist l'informe de l'Arquitecte municipal de 26 de juliol de 2.020, sobre el grau de 
compliment de les obres, el funcionari que subscriu ha d'emetre el següent 
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INFORME 
 
1.- Obra: Millora de vial, fase 3, del camí de Jesús Pobre a Pedreguer 
(2014.4.CIS.37): 
 
- Any: 2.014 
- Promotor: Diputació Provincial d'Alacant. 
- Import executat: 29.813,88 euros 
- Situació de l'obra: Acabada en 2.015, sense que conste acta de recepció. 
- Anys de seguiment: 2.015-2.016-2.017-2.018-2.019 
- Grau de compliment: La projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que podrien 
derivar-se de la inversió en l'horitzó de la seua vida 
útil, continua suposant un estalvi econòmic, al no haver de realitzar 
constants manteniments anuals, continuant a més vigent, la 
consistència i suport de les projeccions pressupostàries incloses en la 
memòria econòmica de la inversió subvencionada. 
 
2.- Obra: Reparació del camí de Jesús *Pobre a Pedreguer (2017.4.CIS.37): 
 
- Any: 2.017 
- Promotor: Diputació Provincial d'Alacant. 
- Import executat: 26.767,98 euros 
- Situació de l'obra: Acabada el 24/5/2018, segons consta en l'acta de recepció. 
- Anys de seguiment: 2.018-2.019 
-Grau de compliment: La projecció dels efectes pressupostaris i 
econòmics que podrien derivar-se de la inversió en l'horitzó de la seua vida 
útil, continua suposant un estalvi econòmic, al no haver de realitzar 
constants manteniments anuals, continuant a més vigent, la 
consistència i suport de les projeccions pressupostàries incloses en la 
memòria econòmica de la inversió subvencionada. 
 
3.- Obra: Reparació d'un tram del camí del cementeri i la seua prolongació d'accés al nucli 
urbà de Jesús Pobre (2017.4.CIS.38). 
 
- Any: 2.017 
- Promotor: Diputació Provincial d'Alacant. 
- Import executat: 59.935,30 euros. 
- Situació de l'obra: Acabada el 29/6/2018, segons consta en l'acta de recepció. 
- Anys de seguiment: 2.018-2.019 
-Grau de compliment: La projecció dels efectes pressupostaris i 
econòmics que podrien derivar-se de la inversió en l'horitzó de la seua vida 
útil, continua suposant un estalvi econòmic, al no haver de realitzar 
constants manteniments anuals, continuant a més vigent, la 
consistència i suport de les projeccions pressupostàries incloses en la 
memòria econòmica de la inversió subvencionada. 
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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 aprovar dita proposta. 

PUNT 6.- APROVACIÓ FESTIUS LOCALS ANY 2021 

 
FESTIUS LOCALS 2021. 
 
 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 els següents dies de Festes 
Locals 2021: 
 

• 12 d’abril de dos mil vint-i-un, Sant Vicent Ferrer. 
 

• 24 de maig de dos mil vint-i-un, dilluns de Pentecostes. 
 

 
PUNT 7 APROVACIÓ ANNEX III DEL REGLAMENT DE SUBMINISTRE 

DOMICILIARI D’AIGUA DE L’EATIM. 
 
Vist l'actualització en l'ANNEX III del Reglament del subministrament domiciliari d'aigua de 
l’EATIM de Jesús Pobre, nou model de contracte de subministrament entre FCC- Aqualia i 
els Abonats del Servei 
 
 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 annex.  

 
 
 

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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