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ACTA 6/2017 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA J UNTA 

VEÏNAL EL DIA CATORZE DE SETEMBRE 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  
Na Josefa Martínez Saus 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDORS, 
 

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 

catorze de setembre 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 (5/17, DEL 13 DE JULIOL DE 2017). 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 5/2017 celebrada en data tretze de juliol de dos mil 

desset. 
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Amb la correcció de la intervenció de Sebastià que diu: 

Intervé 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. 

 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l´esborrany de l´acta. 
 

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 12/09/2017 i 14/09/2017 , per la qual s'aprova 

relació de factures de despeses diversos. 
 

PUNT 3.- APROVACIÓ FESTES DE CARÀCTER LOCAL ANY 2018 

 

  
La Junta Veïnal,  per unanimitat dels assistents acorda assenyalar com a Festes 

Locals per a l’any 2.018, els següents: 
 

• 9 d’abril de dos mil divuit, Sant Vicent Ferrer. 
 

• 21 de maig de dos mil divuit, dilluns de Pentecostes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSIÓ NÚM. 6/17  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14.09.17 

 

3

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNT 4.- 
APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL DEL 

PRESSUPOST 2016. 

 

D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde de l’EATIM de Jesús Pobre, 
formula a la Junta Veïnal la següent 

 
PROPOSTA 

 
Examinada el Compte General de l'exercici pressupostari de 2.016, juntament amb tota la 
seua documentació annexa a la mateixa, segons la legislació vigent. 
Vist l'informe d'Intervenció emès sobre ella, i el dictamen de la Junta Veïnal emès en data 
30 de maig de 2.017. 
Considerant que la mateixa es va exposar al públic en el BOP d'Alacant nº 126 de data 4 
de juliol de 2.017, i que no s'han presentat al·legacions. 
Vist l'informe de la Junta Veïnal, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.i) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, es proposa 
l'adopció del següent  

 
ACORD 

 
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici econòmic de 2.016. 
 
SEGON. Rendir el Compte General així aprovada i tota la documentació que la integra a la 
fiscalització del Tribunal de Comptes tal com s'estableix en l'article 212.3 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. 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dita proposta en totes les seues parts. 
 
 
 

PUNT 5.- 
APROVACIÓ PERÍODE MIG PAGAMENT 2on TRIMESTRE 

DE 2017 

 
La intervenció de l'EATIM DE JESUS POBRE, havent dona compte a la Junta Veïnal del 
període mig pagament a proveïdors  2on trimestre del 2017. 
 
 La Junta Veïnal per unanimitat, queda assabentada de dits informes. 
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PUNT 6.- 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT LA 

TÈCNICA DE GENERACIÓ DE CRÈDITS. 

 
D. JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde-President de l’EATIM de 

Jesús Pobre, dicte amb data d'avui el següent 
 

DECRET 
 

Vista la subvenció concedida per Decret del Sr. Diputat de Planes de Millores a 
Municipis de data 31 de juliol de 2.017, sobre ajudes destinades al finançament 
d'inversions en obres i reparacions de cooperació municipal financerament sostenibles 
destinades a les reparacions d'infraestructures afectades pels últims temporals 
(RDL2/2017), per import de 33.295,95 euros, imprevista en el Pressupost per a 2.017, amb 
destinació a la reparació de danys en el cementeri municipal. 

 
Atès que els citats ingressos són de naturalesa no tributària, trobant-se imprevists en 
l'estat d'ingressos del Pressupost General de la *EATIM de Jesús Pobre per a 2.017, és 
pel que podran generar crèdits en l'estat de despeses d'aquest Pressupost, pels citats 
imports. 

 
En virtut d'açò, i vist el que es disposa en l'article 181 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 5ª.2 
d'Execució del Pressupost General per a 2.017, pel qual l'òrgan competent per a 
l'autorització d'aquest expedient és l'Alcaldia-Presidència, així com l'informe de la 
Intervenció municipal, 

 
 

VINC A RESOLDRE 
 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits mitjançant la tècnica de generació 
de crèdits, en el Pressupost General de l’EATIM de Jesús Pobre per a 2.017, segons el 
següent detall: 

 
 

ESTAT DE DESPESES 
 

 
PARTIDA DENOMINACIO AUGMENT 
933.632.00 Inver.Rep.Edificis 33.295,95 
                                                  TOTAL 33.295,95 
 

 
ESTAT D'INGRESSOS 

 
 
CONCEPTE DENOMINACIO AUGMENT 
761.00 Transf.Diputació 33.295,95 
                                                TOTAL 33.295,95 
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SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dita modificació. 
 
 
 
 

ASSUMPTE 

D’URGENCIA 1  

RECONEIXEMENT DE LA LABOR DE L’ASSOCIACIÓ DE 

VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE EN EL SEU 25º 

ANIVERSARI. 

 
 

L’EATIM de Jesús Pobre, vistos els antecedents de la labor desenvolupada per 
l'Associació de Veïns i Veïnes de Jesús Pobre des de la seua constitució en maig de 1992, 
transcorreguts 25 anys, la citada Entitat ha participat activament en tots els àmbits del 
veïnatge de Jesús Pobre, destacant entre altres: 
 
L'autogovern del poble amb la creació de l’EATIM de Jesús Pobre, la implantació de la 
participació ciutadana, el desenvolupament de drets socials i assistencials, la defensa i 
promoció de la cultura popular, millores en educació i formació, la defensa del territori i el 
urbanisme sostenible, així com la dignificació dels serveis públics, atenció primària i medi 
ambient. 
 
Per que antecedeix, l’EATIM de Jesús Pobre, expressa el reconeixement de les finalitats i 
activitats desenvolupades per l'Associació de veïns i veïnes en la preservació de la 
identitat del poble de Jesús Pobre. 
 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dit reconeixement. 
 
 
 

ASSUMPTE 

D’URGENCIA 2  

RECONEIXEMENT DE LA LABOR AL C.A “LA FAIXA” DE 

JESÚS POBRE EN EL SEU 20º ANIVERSARI. 

 
L’EATIM de Jesús Pobre, vistos els antecedents de la labor desenvolupada per el 

Club Atletisme “LA FAIXA” de Jesús Pobre des de la seua constitució en data 25 
novembre de 1997, transcorreguts 20 anys, la citada Entitat ha participat activament en el 
àmbit de l’esport, destacant entre altres: 
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- Volta Popular a Jesús Pobre-Circuit a Peu Marina Alta i membre fundador de l’Associació 
Volta a Peu a la Marina Alta i presencia en la direcció d’aquesta associació des de la seua 
fundació (20 anys). 
- Cross Baix Montgó (en col·laboració amb el C.A. “Llebeig de Xàbia) 
- Cursa de muntanya Parc Natural “El Montgó” (dos edicions).Una amb motiu de 25 
aniversari de la declaració com a Parc Natural.  
- Col·laboració amb organitzacions com “Amaden” en la volta senderista que van 
organitzar pel Parc Natural del Montgó. 
- Participació en curses de tot tipus des de 10km, grans fons (15 km) mitges maratons (21 
km.) i maratons (42km) tant d’asfalt com de muntanya, maratons i mitja (63 km) i ultres ( 90 
km, 110 km, 160 km). 
Duatlons i Triatlons. Per tot arreu de la comunitat valenciana i per la resta d’Espanya, 
també en l’estranger (Francia, Suissa,..). 
  
Per que antecedeix, l’EATIM de Jesús Pobre, expressa el reconeixement de les finalitats i 
activitats desenvolupades per el Club Atletisme “LA FAIXA” en el àmbit de l’esport en el 
poble de Jesús Pobre. 
 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dit reconeixement. 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 

les vint hores i trenta minuts del dia catorze de setembre 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 


