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ACTA 3/2016 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA CATORZE DE JUNY DE 2016. 
 

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 
  

I 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 catorze de juny del dos mil setze. 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.- APROVACIO, SI ES PROCEDENT, DE L´ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR (2/16, DEL 14 D´ABRIL DE 2016). 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 2/2016 celebrada en data catorze 

d’abril de dos mil setze. 
 
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 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 per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 

assabentat dels següents: 
 
• Decret de la Presidència de data  14/6/2016 , per la qual s'aprova 

relació de factures de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- PLA ECONÒMIC-FINANCER 2016-2017 

 

 D. Javier Scotto di Tella Manresa, Alcalde-President de l’EATIM de 
Jesús Pobre,  formula a la Junta Veïnal, la següent: 
 
 

PROPOSTA 
 
La liquidació del Pressupost de l'exercici 2015 ha llançat un resultat 
d'incompliment de la Regla de Despesa, tal com posa de manifest l'Informe 
emès per la Intervenció Municipal sobre aquest tema, de 14 de març de 2016, 
del que es va posar en coneixement a la Junta Veïnal en sessió celebrada el 14 
d'abril de 2016, i remès a l'òrgan de tutela financera de la Generalitat 
Valenciana, en compliment de l'establit en l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 
de novembre. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb l'establit ena li article 21 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF), que estableix que: 
 
" En cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de 
deute públic o de la regla de despesa, l'Administració incomplidora formularà un 
pla econòmic- financer que permeta l'any en curs i el següent el compliment 
dels objectius o de la regla de despesa, amb el contingut i abast previstos en 
aquest article". 
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 Aquest Pla Economicofinancer, haurà de contenir la informació que 
estableix l'article 21.2 de la LOEPSF, que és la següent: 
 
 a) La causes de l'incompliment de l'objectiu establit o, si escau, de 
l'incompliment de la regla de despesa. 
 
 b) Les previsions tendencials d'ingressos i despeses, sota el supòsit que 
no es produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses. 
 
 c) La descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les mesures 
incloses en el pla, assenyalant les partides pressupostàries o registres 
extrapressupuestari en els quals es comptabilitzaran. 
 
 d) La previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les 
quals parteix el pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes 
previsions, d'acord amb el contemplat en l'informe al que es fa referencia en 
l'apartat 5 de l'article 15. 
 
 e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics 
alternatius. 
 

Aquest Pla Economic-financer, haurà de l’elaborat seguint els criteris 
establits pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat 
amb l'establit en l'article 116 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
Bases de Règim Local, i que es troben en el manual de l'aplicació PEFEL2. 

 
 En virtut d'açò, i sent la competència per a la seua autorització de la 
Junta Veïnal, de conformitat amb l'establit en l'article 23.4 de la LOEPSF, en 
relació amb l'article 21 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, és pel que es 
proposa l'adopció del següent acord, 

 
PRIMER.- Aprovar el pla economicofinancer parell el període 2016-

2017, elaborat per la Intervenció Municipal, i que obra en l'expedient. 
 

 SEGON.- Que de conformitat amb el que es disposa en l'article 23.4 de 
la LOEPSF, en relació amb l'article 21.3 del RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, es procedisca a remetre a la Intervenció municipal, el Pla 
Econòmic-Financer a l'òrgan de tutela de la Comunitat Autònoma, així com al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de l'oficina virtual. 



SESSIÓ NÚM. 3/16  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14.06.16 

 

4

 
 TERCER.- Que de conformitat amb el que es disposa en l'article 26 RD 
1463/2007, de 2 de novembre, es procedisca a inserir el Pla 
Economicofinancer a efectes informatius en el Butlletí Oficial de la Província, 
romanent exposat al públic mentre duré la seua vigència, així com en al WEB 
municipal. 

 
 CUART.- Que de conformitat amb l'establit en l'article 22.2 del R.D 
1463/2007, de 2 de novembre, per la Intervenció municipal es realitzarà una 
verificació anual al compliment del pla econòmic-financer, adonant al Ple del 
resultat del mateix, i donant trasllat a l'òrgan de tutela de la Comunitat 
Autònoma. 

 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la proposta en 

totes les seues parts. 
 
 

PUNT 4.- 

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS PSPV-PSOE I 

COMPROMIS DE L’EATIM DE JESÚS POBRE DEL D.O EL 

MOSCATELL. 

 

 Els vocals dels grups PSPV-PSOE i COMPROMIS de la Eatim de Jesús 

Pobre, a l’empara de la legislació vigent, formulen per al seu debat i, en el seu 

cas,  aprovació en el pròxim plenari de l’Ajuntament, la següent: 

 

MOCIÓ 

 Els vocals de la Eatim de Jesús Pobre com a representants dels veïns i 

veïnes d’aquesta Entitat Local, manifestem la nostra adhesió al projecte que 

reclama des de Poble Nou de Benitatxell de l’administració la creació d’una 

Denominació d’Origen  Qualificada “Moscatell de la Marina”, per tal de 

protegir, emparar i divulgar aquest patrimoni doblement mil·lenari del 

Moscatell d’Alexandria i els seus vins, conreat des de l’antiguitat a la nostra 

comarca. Creiem que la institució d’una denominació d’origen del màxim 

nivell, com prescriu, recomana i autoritza la legislació de la UE, és filla de la 

filosofia de l’originari procés cultural genuïnament europeu que s’ha estès 

arreu del món.  
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La comarca de la Marina és un territori mediterrani, hereu de la civilització 

clàssica de la qual és prova el correu del nostre estimat moscatell 

d’Alexandria. Tot aquest espai, amb les seues planes i rius, les terrasses, les 

cales i vessants muntanyenques, necessita d’una especial protecció que puga 

fer rendible i sostenible aquest cultiu tradicional de les petites parcel·les que 

fan de la Marina un paisatge únic. La presència de  de les vinyes en el nostre 

territori ha estat sempre el millor element definidor dels nostres avantpassats i 

la seua relació amb la terra. Encara hui podem mantindré aquest símbol de la 

Marina protegint el seu producte tradicional per antonomàsia, el moscatell. 

Considerem que el factor municipalista és d’una gran importància estructural 

en aquesta filosofia, tal com ja ho demostraren el llenguadocià Josep Capus i 

el valencià Pascual Carrión, persones capitals en el desenvolupament de 

l’agricultura del segle XX europeu. 

 

 Per tot l’anteriorment exposat, exposem la següent proposta d’acord: 

 

1. Demanar  a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, Departament de Servici de Qualitat 

Agroalimentària (C/ Castany Tobeñas, 77, Ciutat Administrativa 9 

d’Octubre  Edif. B4 planta 2, 46018 València) la creació d’una 

Denominació d’Origen Qualificada “Moscatell de la Marina” que servisca 

de protecció per al cultiu d’aquesta varietat de raïm i els seus vins. 

2. Enviar còpia d’aquesta resolució al President de la Diputació d’Alacant i 

a l’Alcalde del Poble Nou de Benitatxell. 

 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la moció. 
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PUNT 5.- PLENS OBERTS A LA CIUTADANIA. 

 
Donada la publicació de la Llei 4/2016, de 22 d'abril de modificació de l'article 
159 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana per a 
garantir el dret a assistir i gravar els Plens Municipals, que diu: 
 
 Article 139.1. Participació en sessions 
 
 1. Les sessions del ple de les Corporacions Locals seran publiques. 
Tindran accés a ells els mitjans de comunicació per a l'exercici de la funció 
que tenen, i la ciutadania en general. 
 
 Vist l'article 67 de la Llei 8/2010 atribucions dels òrgans. Diu "La 
Presidència i la Junta Veïnal ostentaran les atribucions que la legislació 
establisca com a pròpies de l'alcalde i del Ple de l'Ajuntament, 
respectivament, limitades a l'àmbit de competències de l'Entitat Local Menor. 
 
 Aquesta Presidència proposa, en llaura de major participació veïnal, 
l'adopció del següent acord: 
 
 1. Que les sessions de la Junta Veïnal de la *EATIM de Jesús Pobre 
siguen públiques. 
 2. Que s’obriga un torn de precs preguntes al públic una vegada alçada 
la sessió. 
 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la proposta en 
totes les seues parts. 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la 
sessió, sent les vint-i-una hores del dia catorze de juny de dos mil setze, 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 


