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ACTA 4/2017 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA TRENTA DE MAIG 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 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDORS, 
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 denou hores del dia 

trenta de maig del dos mil desset. 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 (3/17, DEL 25 D’ABRIL DE 2017). 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 3/2017 celebrada en data vint- i cinc d’abril de dos 

mil desset. 
 

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 /2017 , per la qual s'aprova relació de factures de 

despeses diversos. 
 

PUNT 3.- DICTAMEN COMPTE GENERAL EXERCICI 2016. 

 

 D. 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 
2.016, 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 2.016 que ha quedat complimentat 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 vuit 
dies més, els qui s'estimen interessats puguen presentar quantes reclamacions, objeccions 
o observacions tinguen per convenients. 
 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dita proposta. 
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PUNT 4.- 
INFORME SUBVENCIÓ NO JUSTIFICADA DE LA BTT 

MONTGO. 

 

Vist l’informe de servicis econòmics que diu: 
 
CLUB BTT MONTGÓ JESÚS POBRE 
 
SUBVENCIÓ 2014 ---1.000,00 € Pagada en data 24/10/2014. NO JUSTIFICADA 
 
SUBVENCIÓ 2015--- 1.000,00 € Pendent de pagament. NO JUSTIFICADA 
 
SUBVENCIÓ 2016---1.000,00 € Pendent de pagament. JUSTIFICA 852,47 € 
 
 
Atès que la subvenció de 2014 per import 1.000 € està pagada i NO JUSTIFICADA i el 
CLUB BTT MONTGÓ presenta justificació per import de 852,47 € corresponents a la 
subvenció de 2016 . 
 
Vist que l'import de la subvenció 2016 són 1.000 € i està pendent de pagament. 
 
Es proposa: 
 
Aplicar i descomptar l'import justificat de la subvenció 2016 (852,47 €) a l'import pendent 
de justificar de la subvenció de 2014 (1.000 € ) pagada en data 24/10/2014, estant per tant 
pendent encara de justificar i descomptar 147,53 €.  
 
 
Donar de baixa l'obligació reconeguda corresponent a la subvenció de 2015 (1.000,00€) 
que està pendent de pagament i no justificada. 
 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dit informe. 
 

PUNT 5.- MOCIÓ SANITAT. 

 
 

Vista la moció presentada per els portaveus dels Grups Municipals PSPV-PSOE I 
COMPROMIS DE L’EATIM DE JESÚS POBRE que diu: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La gestió de la sanitat pública de la Marina Alta està encomanada per contracte públic de 
la Generalitat Valenciana a l'empresa Marina Salut, SA (DKV-Ribera Salut). El càlcul de 
l'import que percep l'empresa concessionària està basat en la prima anual per càpita, 
independentment de l'ús que faça la ciutadania, més una sèrie de facturació intercentres 
dels serveis que, o bé no pot prestar l'empresa concessionària, o bé no li resulten rendibles 
econòmicament. 
Després de més de huit anys d'estar en vigència aquest model a la Marina Alta, ha quedat 
àmpliament demostrat que aquest sistema de concessió, sumat a la cerca dels beneficis 
econòmics de l’empresa adjudicatària per damunt de tot, ha convertit les persones de la 
Marina Alta en ciutadans de segona classe pel que fa als drets sanitaris, i als professionals 
dels centres sanitaris en mà d'obra barata i prescindible. 
En concret s'està vulnerant de forma conscient i repetida el dret a gaudir, en tota la seua 
extensió, de la xarxa pública d'hospitals de la Comunitat Valenciana, ja que es limiten les 
derivacions a hospitals de referència per a tractaments de patologies complexes, 
pluripatologies i proves diagnòstiques inexistents en aquest departament. 
D'altra banda, la gestió de recursos humans quant a professionals sanitaris, està causant 
una gran preocupació entre la ciutadania, que veu com molts d'aquests professionals se’n 
van del departament a la recerca de millors condicions laborals. A més, la ràtio 
professional/pacient està molt per davall del que és habitual en departaments de gestió 
pública directa, la qual cosa crea una pressió assistencial que pot incidir tant en la qualitat 
de l'atenció com en el grau d’estrès dels professionals sanitaris. 
Per tot açò els ciutadans i les ciutadanes de la Marina Alta se senten captius i maltractats 
per una empresa aliena a ells, imposada per l'anterior govern de la Generalitat Valenciana 
sense haver sigut prèviament consultats, que no té cap tipus de legitimitat democràtica ni 
participativa i que el seu únic i exclusiu interès, com ha demostrat i demostra cada dia, és 
el benefici econòmic a costa dels nostres impostos i de la falta d'equitat que estem patint. 
En conseqüència, les persones usuàries del Departament de Salut de Dénia, l'atenció 
sanitària del qual és proveïda actualment per l'empresa Marina Salut, SA exigeixen a la 
Generalitat Valenciana que rescindisca el contracte de concessió a aquesta empresa i que 
recuperi la gestió directa per a garantir una sanitat veritablement universal, pública i gratuïta, 
gestionada amb criteris d'honestedat, equitat, eficàcia i professionalitat.  
Per aquestes raons, presenten al ple de la corporació la següent 
 
                                                                    MOCIÓ 
 

1) Conscients que la reversió no pot ser immediata, però sí dins d'aquesta legislatura, 
l'Ajuntament de L’EATIM Jesús Pobre acorda exigir a la Generalitat Valenciana que 
durant el procés de reversió que ha de començar de forma urgent engegue les 
mesures següents: 

• Canvi de l'equip directiu de Marina Salut, consensuant amb l'empresa un equip de 
persones dialogant, que tinguen clar que la seua funció en aquests moments 
consisteix a facilitar el traspàs a la gestió directa en les millors condicions possibles. 

• Recuperació del Servei de Laboratori; externalitzat en l'empresa Unilabs. 
• Dotació de professionals a la USMIA perquè puga complir amb els criteris exigits per 

Conselleria en altres departaments sanitaris. 
• Desmantellament de la Unitat d'Alt Rendiment. 
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• Dotació suficient de professionals per a atendre a la població de la Marina Alta en 
condicions dignes i per a rebaixar el nivell d’estrès dels mateixos professionals. 
Especialment, és necessari establir plans de substitució i de reforç de personal per 
vacances seguint les directrius i pautes marcades des de Conselleria en les poblacions 
costaneres. 

• Obertura permanent de la sala d'hospitalització de la 3a planta. 
• Fiscalitzar efectivament que ni un sol pacient privat passi per davant de pacients del 

sistema públic. 
• Exigir a Marina Salut la construcció de les obres previstes en el contracte (construcció 

del segon Centre de Salut de Dénia i ampliació del de Calp), o en defecte d'això, 
l’execució de la fiança definitiva per l'import corresponent. 

• Instar a la Generalitat Valenciana a executar aquelles obres que per mandat de les 
Corts (en Proposició No de Llei i en els Pressupostos 2017) i per necessitat, s´han 
compromès, com el Centre de Salut de Pedreguer. 

• Harmonització del sistema informàtic de Marina Salut amb els sistemes informàtics 
propis de la Conselleria de Sanitat tal com estableix el plec de condicions. 

• Exigir a Marina Salut protocols d'actuació i derivació de pacients, clars i consensuats 
amb l'administració sanitària, especialment en aquelles patologies greus que 
necessiten d'una màxima coordinació i col·laboració entre els diversos nivells del 
Sistema de Salut (SAMU, unitats i centres de referència. 

2) L'Ajuntament de l’EATIM Jesús Pobre acorda que es traslladen aquests acords a la 
Presidència de la Generalitat Valenciana i a tots els grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes. 

 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dita moció. 
 
 

PUNT 6.- 

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD EN LA CONVOCATORIA 

DE SUBVENCIONS PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS 

MUNICIPALS D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL  

 
Es queda sobre la taula per el seu estudi. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 

les vint hores i trenta minuts del dia trenta un de maig 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 


