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ACTA 9/2015 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA TRES DE NOVEMBRE DE 2015. 
 

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 
Na Josefa Martínez Saus 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDOR, 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
  

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 tres de novembre del dos mil quinze. 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 (8/15, DEL 22 D´OCTUBRE DE 2015). 

 
Es deixa sobre la taula l'aprovació de l'acta de la sessió 8/15, de 22 

d’octubre de 2015. 
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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  3/11/2015 , per la qual s'aprova 

relació de factures de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- 

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE 

XARXA LLIBRES DE TEXT DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA. 

 

 D. Javier Scotto di Tella Manresa, Alcalde-President de l’EATIM de 
Jesús Pobre, EXPOSA: 
 
 Vista l’orde 174/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la que es regulen les bases de les ajudes 
destinades als ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el 
programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l’alumnat 
que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els 
centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es 
convoquen les ajudes per al curs 2015-2016, publicada en el DOCV Núm. 
7644 de 27 d’octubre. 
 
 
PROPOSE  a la Junta Veïnal, 
 
 Sol·licitar les ajudes per a la gestió i finançament del programa Xarxa de 
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, assumit els compromisos 
següents: 
 

- Complir amb les obligacions derivades de la recepció de la subvenció. 
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- Habilitar una partida pressupostària per a l’exercici 2015 de 2.200 € i un 
altra per al 2016 de la mateixa quantitat per a fer front a la part de 
finançament del programa que li correspon a este Ajuntament. 

 
Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la 

proposta en totes les seues parts. 
 

 

PUNT 4.- EXP. 1/2015 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. 

 

Donat compte dels expedients de modificacions de crédits número 
1/2015. 
 
 D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, alcalde-president de 
l´EATIM de Jesús Pobre, formula a la Junta Veïnal, la següent 
 

PROPOSTA 
 

 Vista l'ordre 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura, i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes 
destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa 
de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse 
ensenyaments obligatoris i de formació professional bàsica en centres públics 
i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per 
al curs 2015-2016. 
 
 El finançament del programa dirigit a la creació d'un banc de llibres, és 
de 200 euros per alumne que participi, estant cofinançades a parts iguals 
entre l'entitat local menor, la Generalitat Valenciana, i les Diputacions 
Provincials, si escau. 
 
 La citada quantitat, serà abonada en dues fases, la primera que 
comprendrà la quantia de 100 euros per alumne, una vegada resolta la 
convocatòria, en l'exercici de 2015, i un segona fase, en 2016, com màxim del 
mateix import, prèvia justificació de les despeses realitzades. 
 
 Tenint en compte, que els alumnes empadronats en l'àmbit de l’EATIM 
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de Jesús Pobre, són 66 alumnes, la quantitat total a aportar per l'entitat local 
menor és de 4.400 euros, corresponent a l'anualitat de 2015, 2.200 euros, i la 
resta a la de 2016. 
 
 Al Pressupost General per 2015, no existeix crèdit per sufragar la 
despesa, per la qual cosa resulta necessari la tramitació d'una modificació de 
crèdit mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari. 
 
 D'altra banda, atès que per la Diputació Provincial, s'ha reajustat 
l'anualitat de 2015, les obres d'Adequació de pista Poliesportiva, amb el que 
existeix una economia de 6.900 euros en l'aportació de l’EATIM de Jesús 
Pobre a les citades obres, és pel que es vol destinar aquest sobrant, a la 
realització d'obres municipals urgents i inajornables pel 2016. 
 
 
 En virtut d'això, i vist el que es disposa en l'article 177.2 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 2015, 
pel qual l'òrgan competent per a l'autorització d'aquest expedient és la Junta 
Veïnal, així com l'informe de la Intervenció municipal, es proposa l'adopció, del 
següent acord: 
 

 PRIMER.- Aprovar inicialment, l'expedient de modificació de crèdit 
mitjançant la tècnica de crèdits extraordinaris, al Pressupost General de 
l’EATIM de Jesús Pobre per 2015, segons el següent detall:  
 

ESTAT DE DESPESES 
 

Altes en el Pressupost de Despeses 
 

PARTIDA  DENOMINACIÓ AUGMENTO  
929.609.00 Altres inversions de 

infraestructura 
6.900,00 

920.489.02 Ajudes llibres de text 2.200,00 
 TOTAL 9.100,00 

 
 

Baixes en el Pressupost de Despeses 
 

PARTIDA  DENOMINACIÓ AUGMENTO  
929.500.00 Fons de contingència 2.200,00 
920.761.00 Transf. Cabdal Diputació 6.900,00 

 TOTAL 9.100,00 
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SEGON.- Que l'expedient aprovat inicialment, s'expose al públic, previ 

anunci en el BOP, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-ho i presentar les reclamacions oportunes davant de la Junta 
Veïnal, considerant-se definitivament aprovat si durant el dit termini no es 
presentaren, en cas contrari, la Junta Veïnal disposarà d'un mes per a 
resoldre-les. 
 

TERCER.- Inserta l'expedient definitivament aprovat en el BOP, 
remetent simultàniament còpia al Servici de Coordinació amb les Hisendes 
territorials, i a la Conselleria d'Administració Pública. 
 
 

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 tres de novembre 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 
    


