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ACTA 10/2015 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA UN DE DESEMBRE DE 2015. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

En. Sebastià Aguilla Cambrón 
En. Josep Lluís Fornés Noguera 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDOR, 
  
I Na Josefa Martínez Saus 

ASSISTITS DEL SR. SECRETARI,  

En FULGENCIO GIMENO ARRONIZ, 

 

En la sala de sessions de l´ EATIM de Jesús Pobre, sent les divuit hores i trenta 

minuts del dia un de desembre del dos mil quinze. 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 LES ACTES DE LES 

SESSIONS ANTERIORS (8/15, DEL 22 D’OCTUBRE DE 2015 I LA 
9/15, DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2015). 

 

Vist l’esborrany de les actes 8/15 i 9/15 celebrada el 22 d’octubre i el 3 de 
novembre de 2015. 

 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l´esborrany 

de les actes. 
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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 23/11/2015 i 1/12/2015, per la qual s'aprova relació 

de factures de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONVOCATÒRIA ANTICIPA D’AJUDE S A 

FAVOR D’AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENOR DE LA 

PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A INVERSIONS EN CAMINS DE 

TITULARITAT NO PROVINCIAL A EXECUTAR EXCMA. DIPUTAC IÓ 

PROVINCIAL D’ALACANT, ANUALITAT 2016. 

 

1.- Sol·licitar a l'empar de la CONVOCATÒRIA ANTICIPADA D'AJUDES A FAVOR 
D'AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, 
PER A INVERSIONS EN CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL A EXECUTAR 
PER LA DIPUTACIO PROVINCIAL D'ALACANT. ANY 2016, la inclusió de l'obra 
denominada “REPARACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI EN EL TERME 
DE JESÚS POBRE”, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de cinquanta-set mil 
nou-cents trenta-cinc euros amb trenta cèntims (57.935,30 €). 
 
2.- Que la subvenció que se sol·licita per a l'actuació referida, de conformitat amb els 
percentatges i tram de població de la convocatòria a és de 55.038,54 euros, equivalents 
al 95 % del seu cost. 

 

Necessitat, finalitats i urgència: 

 
Actualment, el tram del camí sobre el qual es pretén actuar, es troba pavimentat, però 
amb un estat de deterioració molt apreciable, observant-se gran quantitat de sots molt 
localitzats, tal com s'observa en la documentació fotogràfica adjunta. 
 
L'actuació és necessària posat que aquest tram de camí, no solament correspon a un 
vial que dóna accés al nucli urbà de Jesús Pobre que dóna servei a gran quantitat de 
veïns que ho utilitzen de forma habitual, sinó que a més és un camí rural que comunica 
de forma eficient la zona urbana amb les petites explotacions agrícoles de caràcter  
familiar confrontants a l'entorn urbà. 
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Igualment per les característiques de Jesús Pobre, així com pel seu entorn natural i 
paisatgístic, aquest camí es troba freqüentat habitualment per senderistes i cicle turistes 
de forma habitual en les seves rutes programades. 
 
Tal com s'observa el tram de camí objecte de la reparació compta amb superfície 
pavimentada, però en un estat de deterioració evident. La memòria preveu la neteja del 
camí, la reparació dels sots existents i el re asfaltat complet de la zona indicada. 

 
Les dades d'identificació dels camins així com la superfície tractada són: 
 
 
Ref.cadastral: 03063A016090430000*SD 
Polígon: 16 
Parcel·la: 9043 3.596,00m2 
Tram afectat a reparar: 3.420,00m2 
 
 
3.- L'Ajuntament es compromet a: 
 
Aportar per finançar les obres sol·licitades la quantitat de 2.896,76 euros, equivalents al 
5% del seu cost. No obstant això, l'Ajuntament es compromet, una vegada es fixi la 
subvenció definitiva per part de la Diputació, a assumir la resta del percentatge de 
subvenció que no haguessin assumit les mateixes. 
 
D'igual forma, es compromet a assumir la part no subvencionada per la Diputació 
d'aquelles incidències que sorgeixin durant la seva contractació i execució, i que suposin 
un major cost sobre la mateixa, compromís que en el present cas serà igual a el “ 5 %” del 
cost d'aquesta incidència, segons l'opció triada i el nombre d'habitants del municipi. 
 
- A complir les condicions de la subvenció i destinar els béns per fi concret pel qual se 
sol·licita la subvenció, que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscribibles en 
un registre públic ni a dos anys per a la resta dels béns. 
 
- A comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció, procedents d'altres Departaments de 
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, els seus organismes autònoms o d'altres 
organismes públics. 
 
4.- Donar trasllat del present acord a la Diputació Provincial d'Alacant als oportuns efectes 
del seu coneixement. 
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PUNT 4.- 

ADHESIÓ AL CONVENI MARCO ENTRE GOVERN I FEDERACIÓ 

ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN  MATÈRIA DE 

TRANSPARÈNCIA LOCAL. 

 

Adhesió de l’EATIM de Jesús Pobre a l’acord marc de col·laboració subscrit entre la FEMP 
i el Ministeri d’hisenda i administracions públiques l’objectiu del qual és facilitar el  
compliment dels requisits exigits a les entitats locals en la Llei 19/2013, de 9 de desembre,  
de transparència, accés a la informació i bon govern, entre altres, les obligacions de 
publicitat activa i les relatives al dret d’accés a la informació pública. 
 
 Considerant que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, en el ser art. 2.1 a) establix la seua obligatòria exigència a 
les Entitats Locals que conformen l’Administració Local, i en l’apartat tercer del seu article 
10 regula la col·laboració en la posada en marxa del Portal de la Transparència. 
 
 Vist l’acord marc subscrit el 28 d’abril del 2015, entre el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i la FEMP,  a fi de facilitar la posada en marxa de les 
obligacions que establix la legislació estatal sobre transparència i bon govern, a través del 
Portal de Transparència Estatal, l’adhesió de la qual resulta factible amb l’acord previ 
municipal. 
 
 Atés que les obligacions establides en la llei estatal 19/2013, es troben, també, 
transcrites, completades, i perfeccionades per a l’àmbit autonòmic valencià (exPreámbul 
III), en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, l’article de la qual 2.1 d) la fa exigible a 
les entitats integrants de l’Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del 
seu sector públic vinculades o dependents. Conforme al paràgraf 3 de l’article 10 d’esta 
Llei valenciana la resta d’entitats compreses en l’article 2 entre les que es troben les 
Entitats local valencianes, garantiran la publicació de la informació detallada en l’article 9 
per mitjà de les seues pàgines web, sense perjuí de les mesures de col·laboració 
interadministrativa que puguen acordar-se. 
 
 Considerant que la informació a què es tracta de donar transparència ha de poder-
se accedir pels ciutadans en condicions adequades i segons les condicions tècniques 
establides per la legislació estatal i autonòmica, es considera molt apropiat fer ús del Portal 
de Transparència estatal, mentrestant la Generalitat Valenciana es dota, si així ho  
 
 
considera convenient, d’un Portal de Transparència o aprofita l’estatal, del que les Entitats 
Locals Valencianes puguen fer ús col·laboratiu. 
 
 Vist que el precitat Ministeri posa a disposició de les Entitats Locals que 
s’adherisquen al mateix una plataforma basada en el Portal de Transparència de 
l’Administració de l’Estat, que permetrà a les Entitats Locals complir a les obligacions 
d’informació previstos en la norma i, amb això, complir els requeriments de publicitat activa 
i els relatius a dret d’accés a la informació pública. 
 
 Atés que esta plataforma, o Portal de Transparència Local, no generarà cap cost per 
a l’ Entitat Local. 
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Considerada la implantació de l’adhesió a diverses Plataformes Electròniques per la 
Mancomunitat de Serveis socials Marina Alta, així l’ Electrònica Valenciana (encara no 
activa per la Generalitat Valenciana i FCE (en producció), i la conveniència de la contínua 
implantació de les noves tecnologies en matèria de transparència i simplificació en 
l’obtenció d’informació municipal. 
 
 Per l’anterior, i atés el termini màxim per l’adhesió donat pel Ministeri i comunicat 
per la FEMP a la Circular 53/2015 de 31 de juliol de 2015, per motius de capacitat de la 
aplicació informàtica, ACORDA: 
 
 PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Portal de Transparència i Bon Govern de 
l’Administració General de l’Estat regulat en la Llei 19/2013, amb l’identificador url. 
“eatim@jesuspobre.es”. 
 
 SEGON.- Pel present protocol d’adhesió, l’ajuntament accepta totes les obligacions, 
condicions i termes d’ús de l’esmentada Plataforma i Portal de l’Administració General de l’ 
Estat, sense perjuí que puga adherir-se a què, si és el cas, puga establir per a les Entitats 
Locals per la Generalitat Valenciana. 
 
 TERCER.- Facultar a Javier Scotto di Tella Manresa, Alcalde-President de l’EATIM 
de Jesús Pobre, tan àmpliament com procedisca en dret i hi haguera lloc perquè remetrà el 
present acord telemàticament a través de la plataforma establida a este efecte i 
complimente el qüestionari establert i així mateix com a usuària de la plataforma. 
 
 QUART.- Establir com a responsable tècnic del Portal de Transparència de l’EATIM 
i responsable DTIC al tècnic de la empresa que duga el manteniment informàtic, al tècnic 
informàtic i responsable funcional del Portal de Transparència de l’EATIM al titular 
Secretari, D. Fulgencio Gimeno Arróniz. 

 

 
 

PUNT 5.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
Juan Bernardo  formula les següents  preguntes: 
 

1. Explicació sobre les raons per les quals havent-se presentat a un membre de la 
Junta Veïnal dintre del termini i en la forma escaient, un pressupost per a la 
realització de serveis en el cementeri, aquest pressupost no va ser acceptat sent 
moltíssim més econòmic que el que ha portat a terme els serveis. 

- Contesta el Sr. Alcalde:  Que aquests treballs es van a incloure al Pressupost 
que l'oferta esmentada no cobria, pensant que són arbres centenaris i 
monumentals de l’EATIM, es va a triar la millor relació preu-qualitat, sol·licitant 
tres pressupostos i presentant-se únicament dos. 
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2. Proposta d'aportació de pressupostos des de tots els components de la Junta Veïnal 
per a la realització de millores a la sala Multius /polivalent del poliesportiu de 
l’EATIM de Jesús Pobre. 

- Contesta el Sr. Alcalde:  És prioritari la realització de les obres del poliesportiu, 
destinant-se part del crèdit sobrant a l'obra (la sala multiús entrarà amb càrrec al 
Pressupost de 2016) 

 

3. Proposta d'aportació de pressupostos des de tots els components de la Junta Veïnal 
per a l'elecció d'un automòbil que es vol comprar per l’EATIM de Jesús Pobre. 

 

- Contesta el Sr. Alcalde:  Informa que deu tenir unes característiques especials 
per realitzar les labors de manteniment amb la senyalització adequada. 

 

4. Comunicar a tota la Junta Veïnal les dates estipulades en les quals s'indica la fi de 
la cessió del riurau a l’ EATIM. 

- Contesta el Sr. Alcalde: ordena comunicar a la Junta Veïnal la data de cessió 
del Riurau quan finalitze. 

 

 

 

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

les vint hores del dia un de desembre de dos mil quinze, 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 
    


