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ACTA 6/2016 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA P ER LA 
JUNTA VEÏNAL EL DIHUIT D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE. 
 

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. REGIDOR, 
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 i trenta 
minuts del dia díhuit d’octubre del dos mil setze. Es reuneix la Junta Veïnal, prèvia 
convocatòria a este efecte, en sessió extraordinària urgent i en primera convocatòria, per a 
tractar els següents assumptes, objecte de l’Ordre del Dia. 

 
 
PUNT 1.- RATIFICACIÓ DE L’URGENCIA. 

 
  
 Vist la urgència de la sessió a díhuit d’octubre de dos mil setze. 
  

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la urgència de la 
mateixa. 
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PUNT 2.- MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC A JOSEFA ALBER OLA 
SIGNES. 

 
Vista la proposta de Resolució en l'expedient de modificació del complement específic, en 
el qual posa de manifest que 
 
PRIMER.- El règim de retribucions instaurat per la Llei 30/1984 i, en l'àmbit concret de 
l'Administració Local, pel Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, de Retribucions dels 
Funcionaris de la Administració Local, en el que a les retribucions complementàries de 
destinació i específic es refereix, s'ha fet dependre de les relacions de llocs de treball, i en 
concret, per a aquestes últimes s'exigeix que per la Corporació " s’efectua una valoració del 
lloc de treball atenent a les circumstàncies expressades en el  núm. l d'aquest article" (art. 
4.2 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril), açò és, les condicions particulars d'alguns 
llocs de treball en atenció a "la seua especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, 
responsabilitat, perillositat, o penositat". 
Per tant, per a procedir a l'increment de complement específic ha d'efectuar-se la prèvia 
valoració i determinació, si escau, del seu import en atenció a les condicions concurrents en 
cadascun dels llocs de treball, no en els de la generalitat dels reservats a una escala, 
classe o categoria pel sol fet del seu enquadrament en cadascuna d'elles. Així ho va 
afirmar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, de 29 d'abril de 1999. 
 
SEGON.- D'acord amb l'art. 22.3 i 24 b) del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i 4 del Reial 
decret 861/1986, de 25 d'abril, és susceptible de retribució complementària "l'especial 
dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat o les condicions en què es 
desenvolupa el treball". 
 
TERCER.- Correspon a la Junta Veïnal adoptar aquests acords conforme al que es disposa 
en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 4.3 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril. 
 
Quedant, doncs, justificada la proposta de modificació del complement específic del lloc de 
treball NETEJADORA, en estar afectats pel constant increment de població tant de fet com 
de dret, així com en la recepció de noves urbanitzacions i dotacions públiques, i 
l'establiment i ampliació de nous serveis, 
 
Considerant els informes favorables d'Intervenció General, i de conformitat amb el dictamen 
referit, la Junta Veïnal, per UNANIMITAT dels assistents, 
 
ACORDA: 
 
ÚNIC.- La modificació en el complement específic dels següents llocs de treball: 
 
Lloc de treball NETEJADORA de la plantilla de l’EATIM de Jesús Pobre en la quantia de 
446,72 € 
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PUNT 3.- 

APROVACIÓ  DE L’ESTAT  DE LIQUIDACIÓ  REFERIT A LA  
CONVOCATORIA  DE AJUDES  A FAVOR  D’AJUNTAMENTS  I 
ENTITATS  LOCALS  MENORS DE LA  PROVINICA D’ALACANT,  PER 
A INVERSIONS FINANCIERAMENT  SOSTENIBLES  EN CAMINS  DE 
TITULARITAT  NO PROVINCIAL,  ANY  2014 REFERENT A L’OBRA  
“MILLORA  DE VIAL,  FASE  3 DEL  CAMI  DE JESÚS  POBRE  A 
PEDREGUER. 

 
Vist l'escrit de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant en relació a l'expedient de 

concessió d'AJUDA NO DINERARIA a l’EATIM de Jesús Pobre, dins de la "Convocatòria 
d'Ajudes a favor d'Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la Província d'Alacant, per a 
Inversions Financerament Sostenibles en camins de titularitat no provincial a executar per 
la Diputació Provincial d'Alacant, any 2014", referent a l'obra "Millora de vial, fase 3, del 
camí de Jesús Pobre a Pedreguer". 
 
I l'informe d'intervenció que diu: 
 

En relació a la inversió referent a l'obra de "millora de vial, fase 3, del camí de Jesús 
Pobre a Pedreguer", per import de 48.726,15 euros, inclosa en la convocatòria d'ajudes a 
favor d'Ajuntaments i Entitats Locals Menors per a inversions financerament sostenibles en 
camí de titularitat no provincial de l'exercici 2.014, i a l'efecte de l'establit en la base 4ª, 
apartat 4.d, punt 7, de les Bases que regulen la convocatòria de les citades ajudes, es 
compleixen, per a la citada inversió en l'exercici de 2.014, els criteris d'estabilitat 
pressupostària i deute públic que estableix la llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, segons el que es disposa en la disposició 
addicional setzena del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

 
La Junta Veïnal per unanimitat acorda: 
 

 
1. Aprovar l’estat de liquidació referit a la Convocatòria de ajudes a favor de 

Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la Província d’Alacant, per a inversions 
financerament Sostenibles en camins de titularitat no provincial, any 2014 
referent a l’obra “ Millora de vial, fase 3 del camí de Jesús Pobre a Pedreguer. 
 

2. Comunicar aquest acord a la Excma. Diputació Provincial d’Alacant. 
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PUNT 4.- 

APROVACIÓ DEL PROJECTE “RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC EN L’EATIM DE JESÚS POBRE I LA SEUA MILLORA EN 
L’EFICIENCIA ENERGETICA”. 

  
Vist el projecte de renovació de l'enllumenat públic en l’EATIM de Jesús Pobre i la 

seua millora en l'eficiència energètica, redactat per l'enginyer industrial José Manuel Carrillo 
González amb un pressupost base licitació de 86.703, 93 ( vuitanta-sis mil set cents tres 
euros amb noranta-tres cèntims) IVA inclòs. 
 

 
La Junta Veïnal per unanimitat acorda: 
 

 
1. Aprovar el projecte " Renovació de l'enllumenat públic en l’EATIM de Jesús 

Pobre i la seua millora en l'eficiència energètica. 
 

2. Comunicar aquest acord a la Excma. Diputació Provincial d’Alacant. 
 
 

 
PUNT 5.- 

DONAR COMPTE DELS DECRETS DEL PREMIS 
RIURAUFILMFESTIVAL. 

 
 
Vist les resolucions d’autorització de la despesa als premi Riuraufilmfestival. 
 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar dites 
resolucions. 
 
 
 

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

les vint hores i trenta minuts del díhuit d’octubre 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 


