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ACTA 5/2017 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 

EL DIA TRETZE DE JULIOL 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 díhuit hores del dia         

tretze de juliol 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.- 
APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR (4/17, DEL 30 DE MAIG DE 2017) 

 

Vist l’esborrany de l’acta 4/17 celebrada el 30 de maig de 2017. 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 11/07/2017, per la qual s'aprova relació de factures 

de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- PROPOSTA CELEBRACIÓ DELS PLENARIS DE LA JUNTA VEÏNA L 

 
  
Vist l'escrit presentat pel vocal D. Joan Bernat Pineda, en el qual sol·licita que els plens de 
la Junta Veïnal es realitzen els dijous, com se sol·licita anteriorment. 
 
Oberta la deliberació solament cap, en principi, en la constitució de la Junta Veïnal (els 
ordinaris) i aquesta petició es va produir en el marc de precs i preguntes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde Javier Scotto per a manifestar que sempre s'ha tractat que les Juntes 
Veïnals ordinàries se celebraren en dijous i si no s'ha produït ha sigut únicament per 
qüestions de termini, existint risc que s'incomplisquen terminis prevalent el interès 
particular sobre el general. 
 
Intervé la vocal Da. Pepa Martínez, davant la sol·licitud presentada a nivell individual, no 
com a grup Compromís, pel vocal Joan Bernat Pineda amb la petició que les Juntes 
Veïnals es realitzen en dijous tal com es va aprovar en Acord Plenari. 
 
Aquest grup PSOE vol assenyalar que no existeix cap Acord Plenari on s’aprova que els 
plens siguen en Dijous. Existeix un prec presentat pel seu company de grup Jose Luis 
(13/12/2016). 
 
A l'inici de la legislatura, tota la Junta Veïnal es comprometia al plantejament de Joan 
Bernat de realitzar les Juntes Veïnals els dijous, salvo per raons de termini o d'interès 
públic urgent. (Aclarir que les Juntes Veïnals celebrades en un dia diferent a dijous sempre 
ha sigut per ser extraordinàries i necessàries per terminis i tràmits administratives urgents). 
En concret de les 9 Juntes ORDINÀRIES que s'han realitzat fins ara totes han sigut en 
dijous excepte 2 (13/12/16 i 25/04/17).  
Les EXTRAORDINÀRIES varien en dies perquè depenen de terminis que complir o 
urgències. 
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Tots tenen ocupacions professionals o problemes per a acudir a alguna de les Juntes 
Veïnals, tots treballen, també s'ha d'entendre que prevalgui l'interès dels vocals que 
presenten acord, iniciatives, ets del treball en els seus àrees. 
 
No falta mai la representació de tots dos grups polítics, per la qual cosa les posicions de 
tots dos grups polítics sempre estan representades. Aquest grup PSOE no va recolzar 
l'obligació de celebrar les Juntes Veïnals sempre en dijous perquè l’EATIM podria no 
complir terminis i tramites. Sempre que es puga, com així s'ha fet en el 2015,2016 i 2017, 
les Juntes Veïnals siguin ordinàries o extraordinàries se celebraren els dijous, i si no se 
celebra dijous ha sigut i serà per necessitat administrativa, com així s'ha comunicat als 
vocals, per aquest motiu tinguin el caràcter d'extraordinàries. 
 
Després de breu discussió la Junta Veïnal acorda amb la abstenció de D. Joan Bernat 
Pineda, i el vot favorable de la resta dels membres de la Junta Veïnal, es queda sobre la 
taula per a major estudi. 
 
 

PUNT 4.- 

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SOBRE L’AUGMENT EN ELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017 DE 120 MILION S 
D’EUROS, EL PROGRAMA 232C “ VIOLÈNCIA DE GÈNERE” DE L 

“PACTE D’ESTAT 

 
 

Vista la moció dels membres signataris de la Junta Veïnal, donada lectura a la mateixa, 
 
Oberta la deliberació intervé D. Joan Bernat Pineda per a manifestar que no recolza la 
moció perquè el cartell exposat en la façana de l’EATIM és androfòbic, que ell és home i 
homosexual i que recolza aquesta lluita, però no com "Violència masclista". Estan d'acord 
en aquesta opinió Sebastià i Josep Lluis en forma genèrica. 
 
Sotmesa el manifest a votació, s'absté D. Joan Bernat Pineda perquè existeix un cartell 
androfòbic en la façana de l’EATIM i voten afirmativament la resta dels membres de la 
Junta Veïnal. 
 

 
  

PUNT 5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 1/2017 

 
 

Donat compte dels expedients de modificacions de crédits número 1/2017. 
 
 D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, alcalde-president de l´EATIM de Jesús 
Pobre, formula a la Junta Veïnal, la següent 
 

PROPOSTA 
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L'expedient que es presenta té per objecte aprovar un 

 
Crèdit extraordinari                                              1.196,55 
 
Suplement de crèdit  
 
Transferències (amb canvi en el grup de funció) 
 
Baixes de crèdits  
 
TOTALS                                                               1.196,55 

 
 
 En la relació que s'acompanya, com a annex, es detallen les partides de despeses 
que s'incrementen, així com les necessitats que han d'atendre's, la satisfacció de les quals 
no poden demorar-se per al següent exercici. 

 
S'utilitzen com a font de finançament els següents recursos: 

 
Romanent de tresoreria no afectat  
 
Excés d'ingressos recaptats  
 
Operacions de crèdit  
 
Transferències – Baixes altres partides (art. 160.2 Llei 39/88) 
  
Baixes de crèdits                                                  1.196,55 
 
TOTALS                                                               1.196,55 

 
Vist l'informe de l'Interventor, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 158 de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, així com els articles 36, 37, i 38, del RD 500/90, és pel que 
es proposa a la Junta Veïnal l'adopció del següent acord: 
 

 PRIMER.- Aprovar inicialment, l'expedient de modificació de crèdit nº 1/2017, al 
Pressupost General de l’exercici 2017, por un import de 1.196,55 euros, segons el següent 
detall:  

Altes en el Pressupost de Despeses 
 

PARTIDA NUM  DENOMINACIÓ EUROS 
Funcional Econòmica 

121 761.00 1 Transf. Capital Diputació 1.196,55 
   TOTAL AUMENT 1.196,55 

 
Baixes en el Pressupost de Despeses 

 
PARTIDA NUM  DENOMINACIÓ EUROS 

Funcional Econòmica 
920 60900 1 Altres Inversions noves infraest 1.196,55 

   TOTAL BAIXES 1.196,55 
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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.- Insertar 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. 
 
 

ASSUMPTE 

D’URGÈNCIA 

NUM 1 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2/2017 

 
 
Donat compte dels expedients de modificacions de crédits número 2/2017. 

 
 D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, alcalde-president de l´EATIM de Jesús 
Pobre, formula a la Junta Veïnal, la següent 
 

PROPOSTA 
 
L'expedient que es presenta té per objecte aprovar un 

 
Crèdit extraordinari                                               
 
Suplement de crèdit                                             553,86  
 
Transferències (amb canvi en el grup de funció) 
 
Baixes de crèdits  
 
TOTALS                                                               553,86 

 
 En la relació que s'acompanya, com a annex, es detallen les partides de despeses 
que s'incrementen, així com les necessitats que han d'atendre's, la satisfacció de les quals 
no poden demorar-se per al següent exercici. 

 
S'utilitzen com a font de finançament els següents recursos: 
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Romanent de tresoreria no afectat  
 
Excés d'ingressos recaptats  
 
Operacions de crèdit  
 
Transferències – Baixes altres partides (art. 160.2 Llei 39/88) 
  
Baixes de crèdits                                                  553,86 
 
TOTALS                                                               553,86 

 
 
Vist l'informe de l'Interventor, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 158 de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, així com els articles 36, 37, i 38, del RD 500/90, és pel que 
es proposa a la Junta Veïnal l'adopció del següent acord: 
 

 

 PRIMER.- Aprovar inicialment, l'expedient de modificació de crèdit nº 2/2017, al 
Pressupost General de l’exercici 2017, por un import de 553,86 euros, segons el següent 
detall:  
 

Altes en el Pressupost de Despeses 
 

PARTIDA NUM  DENOMINACIÓ EUROS 
Funcional Econòmica 
920 762.00 1 Transf. Capital Diputació 553,86 

   TOTAL AUMENT 553,86 
 

Baixes en el Pressupost de Despeses 
 

PARTIDA NUM  DENOMINACIÓ EUROS 
Funcional Econòmica 

920 609.00 1 Altres Inversions noves infraest 553,86 
   TOTAL BAIXES 553,86 

 
 

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.- Insertar 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. 
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ASSUMPTE 

D’URGÈNCIA 

NUM 2 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE SUBVENCIÓ DE ADEQUACIÓ 

DEL POU DEL PARE PERE. 

 
 
Vista la Proposta prèvia a la concessió de subvenció entre l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant i l'Ajuntament de Jesús Pobre amb destinació a l'execució de les obres 
denominades " Adequació i posada en valor del Pou del Pare Pere" 
 
La Junta Veïnal per majoria de tots els assistents, acorden: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta a la concessió de subvenció per a la Adequació i posada en 

valor del Pou del Pare Pere amb les condicions i termes establits el dia 3 de juliol. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Excma Diputació Provincial d'Alacant. 
 
 
 

PUNT 6.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
D. Joan Bernat Pineda formula les següents preguntes: 
 
1. Perquè, les borses entregades als ciutadans de Jesús pobre amb el arc de Sant Martí, 
Jesús Pobre apareix en lletra xicoteta com la Xara? 
 
Contesta D. Javier Scotto que esta concreta  acció LGTBI la realitza el Ajuntament de 
Dénia, por lo que deurà dirigir-se al citat Ajuntament per a qualsevol informació al respecto. 
 
2. No es Jesús Pobre qui ha fet la moció dels drets del col·lectiu LGTB extensible a La 
Xara i Dénia? 
 
Contesta D. Javier Scotto que es va aprovar una moció sobre els drets del col·lectiu LGTBI 
corresponent a Jesús Pobre, i que qualsevol acord plenari de l’ Eatim de Jesús Pobre 
afecta al seu àmbit territorial, no tenint competències ni pugen aplicar-se a altres 
ajuntaments o Entitats Locals. 
 
3. Quant a costat el autobús de la diversitat i les borses qui ho ha pagat? 
 
Contesta D.Javier Scotto que esta acció LGTBI la ha realitzada l’Ajuntament de Dénia, no 
havent tingut ninguna participació o col·laboració econòmica de  l’Eatim de Jesús Pobre. 
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4. Perquè l’EATIM de Jesús Pobre no a demanat la subvenció  corresponents a accions 
destinades a promocionar el turisme LGTB des de les ajudes de Costa Blanca Turisme 
d’Alacant i si a demanat altres següent totes compatibles? 
 
 
Contesta D. Javier Scotto que no consta que la Diputació d’Alacant haja realitzat 
convocatòria alguna en matèria de turisme LGTBI, havent sol·licitat una en matèria 
cultural, sense prejudici de que si tenen coneixement de la existència de alguna 
convocatòria turística en esta matèria, informe a l’Eatim i es procedeix a sol·licitar la, 
afegint D. Joan Bernat que ho faça vostè com a president. 
 
 
PRECS:  
 
D. Joan Bernat Pineda realitza el següent prec: Tot esta quantitat de incertidumbres, amés 
dels esdeveniments que l’any passat va tindre que suportar el col·lectiu LGTB de la Marina 
Alta amb la forma inadequada de l’acció de pintar els colors de l’arc de Sant Martí al pas 
de vianants, fa que tota la seua tasca sempre inadequada en tots els casos referents a la 
diversitat i col·lectiu LGTB, demostren la seua falta de compromís amb el col·lectiu LGTB , 
generant per tot arreu una desconfiança cap al propi col·lectiu, per que vostè es clava en 
empreses que sempre generen controvèrsia i comentaris pejoratius cap al col·lectiu LGTB 
de la Marina Alta i fan que l’opinió pública especule sobre la necessitat  real de un  
recolzament al col·lectiu LGTB a la Marina. Perquè vostè frivolitza i no es pren en serio la 
tasca a desenvolupar, i per a recordar ho comente breument eixes dos accions:  
 
 
-el pas de vianants va suposar una controvèrsia municipal on la policia local desaprovava 
la acció, donant lloc  a la generació de comentaris homofònics per tot arreu del poble de 
Dénia. 
 
 
-el autobús de la diversitat amb un passatger i el conductor, ha donat lloc a la inadequada 
utilitat d’aquesta acció, on en cap moment el col·lectiu LGTB estava present i formant part 
d’aquest esdeveniment, generant comentaris del mal us dels diners destinats a aquesta 
acció i tornant a denigrar al col·lectiu, per que en aquest cas no estaven  presents. 
 
 
Jo li demane com a vocal homosexual de la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre  que 
per favor, fasa be la seua tasca de lo contrari ho empixonarà  i pot fer extensible rumors 
sobre el autoodi patològic de molts membres del col·lectiu LGTB, cosa que amb el meu 
cas i el del meu partit no es així, mes be tot el contrari perquè lluitem lliure, obertament i 
transparentment en la defensa del col·lectiu LGTBI: lesbianes, gays, transsexuals, 
bisexuals e Inter sexuals. 
 
 
Intervé D.Josep Lluís Fornés, prega modificar el cartell "Violència Masclista", donat que 
estima que deu indicar violència de gènere. 
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Intervé D.Sebastià Aguililla per a pregar que l'alarma de l'escola no està connectada a la 
Policia, sinó al mòbil de l'anterior President de l’EATIM, i d'alguns mestres,  que s’intenti 
solucionar aqueixa anomalia, fent la connexió a la central de Policia com es fa en tots els 
llocs on hi ha alarmes. 

 
Així mateix, prega que es necessari posar  una solera de "foam" en el  parc infantil de 
l'escola, per tal que Conselleria ens faça la dotació d'un parc infantil en condicions,  
 sol·licita al President que es faça escrit oficial a Dènia demanant-la. 

 
 
 
 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 
les denou hores i quinze minuts del dia tretze de juliol 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 
    


