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ACTA 1/2017 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 

EL DIA SETZE DE FEBRER DE 2017. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

En. Sebastià Aguililla Cambrón 
En. Josep Lluís Fornés Noguera 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
Na Josefa Martínez Saus 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
 

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         

setze de febrer del dos mil desset. 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.- APROVACIO, SI ES PROCEDENT, DE L’ ACTA  DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (7/16, DEL 13 DE DESEMBRE DE 2016). 

 

Vist l’esborrany de l’acta 7/16 celebrada el 13 de desembre de 2016. 

 

Intervé: D. Josep Lluis per a manifestar que existeix un error en l'acta anterior, en concret 
va dir que els plens podrien ser el dijous o divendres, no dimarts o dijous i sol·licita la seua 
rectificació. 
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Intervé: D. Joan Bernat per a manifestar que no aprova l'acta anterior sobre la base de: 
 
-  En el plenari de 14 d’abril de 2016: Prega que se li comunique delegació de signatura de 
les seues competències. 
 
- Escrit de 25 de maig 2016: per decret d’alcaldia se li atorga la delegació de  les 
competències als vocals de la Junta Veïnal de Jesús Pobre. 
 
- Escrits 1 d'agost de 2016: que sol·licita l’anul·lació del decret d’alcaldia per el seu 
contingut que no s’ajusta a les competències reals i totals destinades al vocal de Turisme i 
Cultura. 
  
- Escrit 1 de setembre de 2016: al no haver considerat la instància anterior, a partir del 5 
de setembre retorní les competències que se me va atorgar Alcaldia al principi de la 
legislatura, a causa de la passivitat que m'han dipositat i a la falta de treball en equip. 
 
- Escrit 29 de setembre de 2016: que en pròxim ple ordinari se'm notifique la resposta a les 
instàncies que present l'1 d'agost i l'1 de setembre amb les seues respectives 
argumentacions, manifestant que no s'ha tingut en compte la seua competència 
professional i al haver-se li atribuït mes competències restringides. 
 
El President intervé per a manifestar, que ha omès i hauria d'explicar el contingut del seu 
escrit de data 01 de Setembre de 2.016, en el qual consta la seua renúncia voluntària i 
expressa a les delegacions, i que sobre la base d'aquesta renúncia expressa, el 
procediment legal a seguir és adonar en la Junta Veïnal. 
 
Que ja es va adonar del decret de la seua renúncia voluntària a les delegacions d'alcaldia 
en la Junta Veïnal anterior, i que en aquesta Junta Veïnal solament s'està tractant 
l'aprovació de l'acta, però no sobre les competències delegades, de les quals pot sol·licitar 
qualsevol explicació en precs i preguntes. 
 
L'acta anterior va ser aprovada per tots els assistents, a excepció de D. Joan Bernat que 
va votar en contra de la mateixa. 
 

PUNT 2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS D’ALCALDI A 
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 per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat dels 

següents: 
 
• Decret de la Presidència de data 30/01/2017, 14/02/2017 I 16/02/2017, per la qual 

s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
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• Decret de Alcaldia de data 30/12/2016, per la qual s’aprova la cuota de 200 € a 

l’Associació Valenciana d’Entitats Locals Autònomes (AVELA). 
 

• Decret de Alcaldia de la ampliació de la jornada de Trabajo de Josefa Salva 
Escortell. 

 
• Decret de Alcaldia contractació de Maria Pilar Lopez Robles substitució de Josefa 

Alberola Signes. 
 

PUNT 3.- 

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA 

REDACCIÓ DE PROJECTES EN MATÈRIA DE CICLE HÍDRIC 

“REDACCIÓ DEL PROJECTE INTEGRAL PER A LA RECOLLIDA 

D’AIGÜES PLUVIALS EN EL NUCLI URBÀ DE JESÚS POBRE. 

 
 1º Sol·licitar a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant una subvenció per a la redacció del 
projecte consistent en “REDACCIÓ DEL PROJECTE INTEGRAL PER A la RECOLLIDA 
D'AIGÜES PLUVIALS EN EL NUCLI URBÀ DE JESÚS POBRE”, a l'empara de la 
“Convocatòria per a la concessió en l'exercici 2017 de subvencions a favor d'entitats locals 
de la província d'Alacant per a la redacció, per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, de 
Projectes en matèria de Cicle Hídric”, considerant que: 
 
Finalitat, necessitat i la urgència de l'activitat a subvencionar: 
 
S'ha pogut comprovar pel tècnic que subscriu la inexistència d'una xarxa de pluvials en el 
nucli urbà de Jesús Pobre. Igualment no existeix cap planificació sobre aquest tema, per la 
qual cosa qualsevol actuació en aquesta matèria és del tot arriscada i segurament freturosa 
completament de qualsevol efectivitat. 
 
Qualsevol intervenció sobre la recollida d'aigües pluvials, tenint en compte la zona en la 
qual ens trobem, ha de tenir en compte el volum pluviomètric total que és necessari 
arreplegar i els mitjans necessaris perquè aquesta evacuació siga efectiva, dimensionant 
correctament els col·lectors generals, així com tots els diferents brancs que permeten 
arreplegar les aigües dividint el casc urbà per zones. 
 
A la inexistència completa de xarxa de pluvials hem de tenir en consideració, les fortes 
pluges que es poden produir durant certes etapes d'any. 
 
Tenint en compte que per a la redacció del citat projecte és necessari realitzar un Estudi 
Integral de Pluvials de Jesús Pobre, en el qual s’acompanyi documentació complementària 
important (Topografia, pluviometria, ets….) i que tenint en conte els recursos limitats de 
l'oficina tècnica de la *EATIM de Jesús Pobre, no és possible escometre ni absorbir el 
corresponent “Projecte integral per a la recollida d'aigües pluvials en el nucli urbà de Jesús 
Pobre”, per la qual cosa es fa necessari procedir a la cerca de recursos externs per a la 
seua redacció. 
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Urgència: No és necessari reiterar i recordar que els períodes de pluges torrencials i 
inundacions, en la zona que ens ocupa, són del tot repetits i habituals. 
La falta d'una xarxa de pluvials efectiva que permet la correcta evacuació de les mateixes, 
genera que pràcticament tots els anys es gènere un contratemps en alguna part del casc 
urbà de Jesús Pobre, per la qual cosa el grau d'urgència almenys en la Redacció d'un 
Projecte que permet escometre la citada xarxa en un període de temps relativament curt és 
del tot importantíssima. 
 
2º.- Comprometre's a posar en coneixement de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant 
qualsevol ajuda, subvenció o ingrés que l'entitat local obtingueren per a l'execució de 
l'activitat subvencionada, diferent de la sol·licitada. 
 
3º.- Comprometre's a complir els deures i obligacions regulats en les Bases que regeixen la 
“Convocatòria per a la concessió en l'exercici 2017 de subvencions a favor d'entitats locals 
de la província d'Alacant per a la redacció, per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, de 
Projectes en matèria de Cicle Hídric”. 
 

PUNT 4.- 
APROVACIÓ JUBILACIÓ PARCIAL I PREMI DE JUBILACIÓ DE  JUAN 

MAHIQUES MAS 

 

 Reconèixer el dret de jubilació parcial en un 75% de la jornada a D. JUAN 
MAHIQUES MAS, personal laboral que ocupa un lloc d'Oficial de Segona, vinculada a la 
contractació simultània d'un contracte de treball indefinit, de conformitat amb l'establit en la 
Llei General de la Seguretat Social i Estatut dels Treballadors; havent de prestar els seus 
serveis laborals proporcionalment a la jornada laboral reduïda (25%) els mesos de gener, 
febrer i març de cada any, fins a la jubilació total del treballador en la data que conforme a 
la normativa vigent en aqueix moment li corresponga. 

 
Igualment, s'autoritza l'abonament del premi per jubilació parcial, establit en el Conveni 
Col·lectiu de Personal Laboral de l'Ajuntament de Dénia proporcional a la jornada que es 
jubila (75%) que ascendeix a la quantitat d'1.577,65 euros i 270,45 € en concepte de premi 
per anys de servei. 
   

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar dit 
reconeixement. 
  

PUNT 5.- 

RECONEIXEMENT DELS SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE 

L’ABONAMENT DELS TRIENNIS DEL TREBALLADOR CARLOS 

NAVE 

 
 Reconèixer a D. CARLOS NAVE SALA, personal laboral d'aquesta EATIM amb 
categoria d'oficial de segona i contracte indefinit, els serveis prestats en l'Ajuntament de 
Benissa en un total de 4 anys, 5 mesos i 12 dies, segons informe del Secretari i ANNEX I 
que aporta l'interessat d'aqueixa administració. 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar dit 
reconeixement. 
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PUNT 6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA FVMP 

 
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d'ara endavant FVMP, és una 
associació constituïda pels Municipis, Províncies i altres Entitats Locals que voluntàriament 
ho decideixen per a la defensa i promoció de l'autonomia local i dels interessos locals de 
conformitat amb el que es disposa en la Constitució, l'estatut d'autonomia i la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
La FVMP té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, amb seu a València, així 
com dependències a Alacant i Castelló. El seu àmbit territorial abasta a tota la Comunitat 
Valenciana, i el competencial sobre qualsevol assumpte d'interès per a les Entitats Locals 
Valencianes, tot açò sense ànim de lucre i en benefici dels objectius i finalitats de la 
federació. 
 
D'entre les seues finalitats, conforme als Estatuts que s'incorporen a la present proposta, el 
foment i defensa de l'autonomia local de les Entitats Locals; la representació, defensa i 
promoció de les Entitats Locals, desenvolupament i consolidació de l'esperit europeu en 
l'àmbit local, basat en l'autonomia i la solidaritat; La promoció i realització d'estudis per a 
millorar de l'àmbit local; La cooperació i assistència tècnica en el desenvolupament 
d'interessos locals; la promoció i execució de programes i activitats de formació; la 
promoció, execució, i prestació d'iniciatives i activitats empresàries publiques o privades 
que contribuïen al desenvolupament econòmic local i a la creació d'ocupació, així com la 
conservació i protecció del medi ambient i en general, la millora de la qualitat de vida dels 
habitants de les Entitats Locals. 
 
Compta amb una estructura orgànica, formula de participació, regulació d'associats, amb 
els seus drets i deures, òrgans de govern, consell de federació, comissió executiva, 
presidència i vicepresidència, junta de portaveus, consells, secretària general, 
sotssecretària, comissions de treball, i règim econòmic, tot açò conforme a la Llei 
d'Associacions. 
 
Consta a més que La FVMP participa en diferents comissions institucionals per al 
desenvolupament de polítiques a la Comunitat; així com l'elaboració de projectes i 
distribució d'ajudes i subvencions, millorant les eines i recursos de les Entitats Locals. 
 
El seu àmbit de treball, distribuït per àrees, abasta diferents matèries d'interès per a les 
Entitats Locals tals com: 
 
1. PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, HISENDES LOCALS, PROGRAMES 
EUROPEUS, XICOTETS MUNICIPIS I ENTITATS SUPRAMUNICIPALS TURISME, 
COMERÇ, INDÚSTRIA, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I MERCATS. 
 
2. EDUCACIÓ, PATRIMONI CULTURAL, CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT. 
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3. BENESTAR I INTEGRACIÓ SOCIAL, SERVEIS COMUNITARIS, SANITAT, CONSUM, 
PARTICIPACIÓ, IGUALTAT I DRETS DE LA CIUTADANIA. 
 
4. OBRES PÚBLIQUES, URBANISME, DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI, 
INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, TRÀFIC, SEGURETAT, PROTECCIÓ CIVIL, 
TRANSPORT, SERVEIS BÀSICS (cicle de l'aigua, enllumenat, neteja, tractament residus, 
clavegueram). 
 
5. MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, 
TELECOMUNICACIONS, COOPERACIÓ, AGERMANAMENTS , FORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT JURÍDIC. 
 
6. MANCOMUNITATS. 
 
 
 
Estimant que la citada Federació Valenciana de Municipis i Províncies respon a les 
necessitats, objectius i finalitat de l’EATIM de Jesús Pobre, es proposa per a la seua 
aprovació, l'adhesió de l’EATIM de Jesús Pobre a la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, promovent els tràmits legals oportuns establits per la citada Federació. 

 
 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
1. Aprovar l’adhesió a la FVMP. 
2. Comunicar dit acord a la FVMP. 

 
 

PUNT 7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ PRESSUPOST 
PRORROGAT DE 2016 PER AL 2017 

 
Vist l'informe d'Intervenció de data 21 de desembre de 2.016, sobre la pròrroga del 

Pressupost de 2.016 per a l'exercici de 2.017, 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 hagen de concloure en l'exercici o estiguen finançats 
amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, anaren a percebre's 
en l'exercici de 2.016, i l'informe de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, 
regla de despesa, i deute públic, que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril 
d'Estabilitat Pressupostària, i Sostenibilitat Financera. 

 
Vist el que es disposa en els articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 21.4 del 

RD 500/1990,m de 20 d'abril, i en ús de les facultats establides en l'article 21.1.s de la llei 
7/85, de 2 d'abril Reguladora de Bases de Règim Local, per delegació expressa de 
l'Alcaldia-Presidència, 

 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Pressupost de l'exercici de 2.016 per a 2.017, en 
tant no s’aprova i entre en vigor el Pressupost de l'exercici de 2.017, en la quantia 
de 412.435,11 euros per a l'estat de despeses, i 417.652,85 euros, per a l'estat 
d'ingressos, d'acord amb l'informe de la Intervenció municipal a dalt indicat. 
 
SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
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PUNT 8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT, I DEL 
PERIODE MITJA DE PAGAMENT DEL 4º TRIMESTRE DE 2016 

 
 

La intervenció de l'EATIM DE JESUS POBRE, havent dona compte a la Junta veïnal de 
l’informe de morositat i del període mitja de pagament del 4er trimestre del 2016. 
 
 La Junta Veïnal per unanimitat, queda assabentada de dits informes. 
 
 

PUNT 9.- 
DONAR COMPTE DECRET D’APROV ACIÓ EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CREDITS MITJANÇANT LA TECNICA DE 
GENERACIÓ DE CREDITS EN EL PRESSUPOST DE 2016. 

 
Vista l'aportació realitzada per l'Ajuntament de Dénia per a la realització de diverses 
inversions per import de 22.956,19 euros, imprevistes en el Pressupost per a 2.016. 
 
En virtut d'açò, i vist el que es disposa en l'article 181 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei de les Hisendes Locals, i la base 5ª. 
d'Execució del Pressupost General per a 2.012, pel qual l'òrgan competent per a 
l'autorització d'aquest expedient és l'Alcaldia-Presidència, així com l'informe de la 
Intervenció municipal, 

 
VINC A RESOLDRE 

 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits mitjançant la tècnica de generació 
de crèdits, en el Pressupost General de la *EATIM de Jesús Pobre per a 2.016, segons el 
següent detall: 

 
 

ESTAT DE DESPESES 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT 
920.609.00 Altres Inv. En Infraest. 22.956,19 
 TOTAL 22.956,19 

 
ESTAT D'INGRESSOS 

 
CONCEPTE DENOMINACIÓ AUGMENT 
762.00 Transf. Cabdal Ajuntament 22.956,19 
 TOTAL 22.956,19 
 
 
SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
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PUNT 10.- 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT LA TÉCNICA DE 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2016. 

 
Atès que no existeix crèdit suficient per al pagament de la quota patronal de la Seguretat 
Social del mes de novembre de 2.016 és pel que resulta necessari una modificació de 
crèdit mitjançant la modalitat de transferència de crèdit.  
 
En virtut d'açò, i vist el que es disposa en l'article 180 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei de les Hisendes Locals, i la base 4ª. 
d'Execució del Pressupost General per a 2.015, pel qual l'òrgan competent per a 
l'autorització d'aquest expedient és l'Alcaldia-Presidència, així com l'informe de la 
Intervenció municipal, 

 
VINC A RESOLDRE 

 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits mitjançant la tècnica de 
transferència de crèdits, en el Pressupost General de la *EATIM de Jesús Pobre per a 
2.016, segons el següent detall: 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
Altes en el Pressupost de Despeses 

 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT 
 

920.160.00 Seguretat Social 1.100,00 
 TOTAL 1.100,00 

 
 

Baixes en el Pressupost de Despeses 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT 
920.226.01 Atencions Protocol·làries  1.100,00 
 TOTAL 1.100,00 
 
 
SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
 
 
La Junta Veïnal de l’EATIM per unanimitat dels membres presents acorda aprovar dita 
decret. 
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PUNT 11.- 
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE HOMOLOGACIÓ DE LA SENDA 
PORTALET- COLL DE POUS. 
 

 
Tenint coneixement de la incoació de l'Expedient municipal per a l'obertura d'una sendera 
que connecta amb la població de Jesús Pobre amb el paratge senda portalet- coll de pou, i 
que s'inclou dins de la Xarxa de Xicotet Recorregut / Sendera Local homologació per la 
Federació d’esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana. 
 
De conformitat amb l'establit en els arts. 75 i art. 92 del Reglament de Béns d'Entitats 
Locals, aprovats per RD 1372/1986, de 13 de juny. 
 
La Junta Veïnal de l’EATIM per unanimitat dels membres presents 

 
ACORDA: 

 
Primer.- Autoritzar l'ús públic del traçat del sender PR/SL-CV que es detalla en el pla 
obrant en l'expedient, que travessa les següents parcel·les: 
 
Parcel·la 9025, polígon 17. 
 
Segon.- El PR/SL-CV, afecta al seu torn a les parcel·les: 
 

- Parcel·la 110, polígon 17. 
- Parcel·la 177 polígon 11. 
- Parcel·la 9021 polígon 11. 
- Parcel·la 9023 polígon 11. 

 
Que són de titularitat publica. 
 
I per deixar-ne constància als efectes procedents, amb l'excepció que s'expressa en el SR. 
206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 
reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, signe el present 
amb el Vistiplau del Sr. Alcalde President, en Jesús Pobre a desset de febrer de dos mil 
desset. 
 
 

PUNT 12.- RECONEIXEMENT DE CRÈDITS NÚM 1/2017 

 
D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA , formula a la Junta Veïnal, la següent: 

 
PROPOSTA 

 
Havent-se realitzats despeses corresponents a l'exercici de 2.016, els documents 
justificatius del qual s'han presentat en 2.017, i que resulten exigibles en haver complit els 
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creditors la seua correlativa prestació, és pel que es fa necessari reconèixer l'obligació 
corresponent en el Pressupost General prorrogat de 2.016 per a 2.017. 
 
En virtut d'açò, vist l'article 163 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el 
text refós de la llei de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 60.2 del RD 500/90, de 
20 d'Abril, i vist l'informe de la Intervenció Municipal, es proposa a la Junta Veïnal l'adopció 
del següent acord: 
 
 
UNIC.- Reconèixer les obligacions de despesa procedents de l'exercici 2.016, per import 
de 2.611,47 euros, segons relació que obra en l'expedient, en el Pressupost General 
prorrogat de 2.016 per a 2.017. 
 
La Junta Veïnal de l’EATIM per unanimitat dels membres presents acorda aprovar dita 
proposta. 
 
 

PUNT 13.- PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé el vocal D. Josep Lluís Fornés, prega que s'estudie la realització d'una consulta 
popular sobre el "bou embolat", afegint que el municipi de Pedreguer ha adoptat acord en 
tal sentit. 
 
Intervé el vocal D. Joan Bernart, prega que a causa de la metropolizació del poble, que la 
consulta popular del “bou embolat” es realitze amb discriminació positiva, que no tinga el 
mateix valor el vot dels quals són culturalment del poble, enfront dels quals han vingut de 
fora a viure en Jesús Pobre. 
 
D. Josep Lluís Fornés pregunta sobre l'estat del Conveni amb la Creu Roja, contestant 
D.Javier Scotto que es pretén que ho assumisca Dènia. 
 
Intervé D. Joan Bernat, pregunta perquè no va decidir al principi de la legislatura de la 
Junta Veïnal el dia i hora dels plens. 
 
El President contesta que la celebració de les Juntes Veïnals es realitzen segons la 
necessitat i terminis administratius a complir, i que no té inconvenient en què propose un 
dia concret i se sotmeta a votació de la junta veïnal. 
 
D. Joan Bernat prega així mateix que se celebren els dijous a les 20:00 hores. 
 
Prega així mateix que es canvie el cartell de "Violència masclistes" per "Violència de 
gènere", ja que la primera denominació té caràcter androfóbic. 
 
S'aclareix per la vocal Dª. Josefa Martinez que el cartell i el manifest contra la violència 
masclista es va aprovar en tot el territori espanyol a proposta dels col·lectius de la xarxa de 
dones, que es va aprovar per unanimitat de tots els vocals de la Junta Veïnal, i gens es va 
objectar en aquells dies, i que la violència de gènere és violència masclista, que gens té a 
veure amb la masculinitat, sent un debat ja superat per la societat. 
 
Pregunta perquè quan s'envia l'ordre del dia no s'acompanya la documentació (avui s'ha 
lliurat l'acta anterior), contestant el Sr. President que s'ha enviat l'acta anterior, i que 
s’envien les propostes i mocions, i aquella documentació que no siga molt voluminós, atès 
que existeixen limitacions a nivell informàtic per a enviar la documentació via internet, 
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 una per volum, i una altra limitació per la necessitat de protecció de dades i sistema 
d'accés restringit que precisa d'un programa específic que no tenen i té un alt cost 
econòmic. Que en qualsevol cas, el contingut dels punts de l'ordre del dia ja són estudiats i 
preparats en les reunions prèvies de vocals, i que ja arriben treballats i informats pels 
vocals per al dia de la Junta Veïnal, i que a més, la documentació per al ple ha estat a la 
seua disposició en l’Eatim fa una setmana per a consulta. 
 
Prega així mateix que no torne a ocórrer i es troben els mitjans adequats perquè arribe la 
documentació 1 dia abans pels menys. 
 
Prega que els butlletins deurien ser tots en valència o almenys el doble en valència que en 
castellà i açò perquè es pot produir una metropolizació del poble i perdre's la cultura 
popular del poble. 
 
Intervé Sebastià Aguililla apunta que podria estar en tres idiomes. 
 
Aclareix Dª. Josefa Martinez que es confecciona en valencià, en castellà i anglès, i que 
precisament els butlletins que abans s'esgoten són en anglès i castellà ja que és en aquest 
mitjà quan s'informa en els altres idiomes. 
 
Pregunta D.Joan Bernat perquè raó ostentant ell les següents titulacions que 
expressament vol que consten en acta: Llicenciat en Belles arts, Doctor en Comunicació 
audiovisual, documentació i història de l'art, sexenni de recerca en arts i humanitats per la 
comissió nacional avaluadora de l'activitat investigadora, membre dels consells artístics de 
la UNESCO, les competències en matèria de cultura se li han atribuït d'una forma 
restringida. 
 
El President contesta que en la constitució de la Junta Veïnal, es va acordar entre tots els 
vocals el repartiment de les delegacions de competències, i es va aprovar per unanimitat. 
Que en concret, es va acordar en la reunió de vocals que D. Joan Bernat assumiria les 
competències de cultura i turisme, excepte el relatiu a l´escaldà i els riuraus, atès que ja 
estava en tramitació des de l'anterior legislatura a instàncies d'Alcaldia, i que aquestes 
matèries per la seua importància i en estar en tràmit continuaven en Alcaldia per a 
concloure els processos en marxa.  
 
Afig D. Joan Bernat que ha sigut triat en les eleccions locals, i que per tant ha de tenir 
competències. 
 
El President contesta que en el cas de les EATIMS, el govern de l’alcaldia la tria 
democràticament el poble, per elecció directa, que res té a veure amb el sistema dels 
ajuntaments, i que la delegació de competències són potestat de l'Alcalde i no dels vocals, 
i que en les dues legislatures no ha tingut ni té inconvenient a repartir i delegar 
competències a tots els vocals. Que no entén aquest debat, atès que li van ser conferides 
competències en turisme i cultura a l'inici de la legislatura, i ha sigut el propi vocal qui ha 
renunciat a elles. 
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Finalment D.Joan Bernat, prega que en ser regidor electe, suficientment capacitat, se li 
atribuïsquen per part de la Presidència les competències totals en matèria de cultura, amb 
un partida pressupostària a aquest efecte. 
 
El Sr. President de l’EATIM manifesta que en les dues legislatures no ha tingut ni té 
inconvenient a repartir i delegar competències, i que sempre realitzarà noves delegacions 
quan existisca confiança, treball en equip i comunicació. 

 
 
 

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

les vint i una hores i catorze minuts del dia setze de febrer de dos mil desset, 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 
    


