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ACTA 6/2018 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA VINT DE NOVEMBRE DE 2018. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

En. Sebastià Aguililla Cambrón 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
En. Josep Lluís Fornés Noguera  
 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDORS, 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
Na Josefa Martínez Saus 
  

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 vint 

de novembre del dos mil díhuit. 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 (5/18, DEL 28 D’ AGOSTO DE 2018). 

 
Es deixa sobre la taula l'aprovació de l'acta de la sessió 5/18, de 28 d’agost de 

2018, per no estar finalitzada. 
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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 06/3/2018 i 27/03/2018 , per la qual s'aprova 

relació de factures de despeses diversos. 
 

PUNT 3.- 

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJEC TE 

DE REURBANITZACIÓ PARCIAL DEL CARRER PINARET I 

ENTRONCAMENT AMB EL CARRER DIAGONAL DE JESÚS POBRE  

 
          D. Javier Scotto di Tella Manresa, Alcalde- President de l’EATIM de Jesús Pobre, 
formula a la Junta Veïnal la següent proposta. 
 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 
Tipus de contracte: Obres 
Objecte del contracte: Reurbanització parcial del carrer pinaret i entroncament 
amb el carrer diagonal de Jesús Pobre 
Procediment de contractació: obert 
simplificat 

Tipus de tramitació: ordinària 

Codi CPV: 45233251-3 treballs de re pavimentació 
Valor estimat del contracte: 127.829,98 € 
Pressupost base de licitació IVA 
exclòs:127.829,98 € 

IVA%: 26.844,30 € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs:154.674,28 € 
 
Durada de l’execució: 2 mesos  Durada màxima: 2 mesos 
 
 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 
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Document Data/Núm. Observacions 

Acta de replanteig 13/11/2018  

Memòria justificativa 8/11/2018  

Informe de Secretària 8/11/2018  

Resolució d'inici 7/11/2018  

Projecte obra   

Plec de clàusules administratives 8/11/2018  

Informe de fiscalització prèvia 19/11/2018  

Informe de valoració de les 

repercussions del contracte 

19/11/2018  

 
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació 

mitjançant procediment obert simplificat. 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 

conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 

26 de febrer de 2014, es proposa a la Junta Veïnal l'adopció del següent: 

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert 

simplificat, per a l’obra  “Reurbanització parcial del carrer pinaret i entroncament amb el 

carrer diagonal de Jesús Pobre”, convocant la seua licitació. 

 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2018 1532.619 154.674,28 € 
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TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el projecte 

que regiran en el contracte. 

 

QUART. Aprovar el projecte tècnic per a l'execució de les obres redactat per 

l'Arquitecte D. Jose Estévez. 

Procedir a efectuar el replanteig de l'obra previ. 
 

Que s’exposi al públic durant 20 dies hàbils BOP el projecte, d'acord amb l'article 93 del 

RD 781/86 

 
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en la plataforma de contractació de l’Estat 

amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

 

SISÈ. Publicar en la plataforma de contractació de l’Estat i en la pagina web de 

l’EATIM www.jesuspobre.es, tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, 

en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 

tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar 

disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació. 

 

SETÈ.  Designar als membres de la taula de contractació i publicar la seua 

composició en el perfil de contractant: 

 
Javier Scotto di Tella Manresa, que actuarà com a President de la Taula. 

 
Ana Pardo Sevilla, Vocal. 

 
Constantino Baeza Menchon, Vocal (Interventor de la Corporació). 

 
Fulgencio Gimeno Arroniz, que actuarà com a Secretari de la Taula. 
 
 

 
 
La Junta Veïnal per unanimitat acorda aprovar dita proposta 
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PUNT 4.- 

APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  

MITJANÇANT LA TÈCNICA DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

REFERENT A SUBVENCIONS. 

 

Atès que no existeix crèdit suficient per a la realització de “Reparació parcial de la 
infraestructura de sanejament de la Plaça Pou de la Murtera, és pel que resulta necessari 
una modificació de crèdit mitjançant la modalitat de transferència de crèdit.  
 
En virtut d'açò, i vist el que es disposa en l'article 180 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 a 2.018, 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 
transferència de crèdits, en el Pressupost General de l’EATIM de Jesús Pobre per a 2.018, 
segons el següent detall: 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
Altes en el Pressupost de Despeses 

 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT 
 

155.61900 I.Rep. Altres Infraestructures 983,00 
 TOTAL 983,00 

 
 

Baixes en el Pressupost de Despeses 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT 
155.21000 Conserv. Infraestructures 983,00 
 TOTAL 983,00 
 
 
SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
 
 
La Junta Veïnal de l’EATIM per unanimitat dels membres presents acorda aprovar dit 
decret. 
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PUNT 5.- APROVACIÓ ACTA D'ARQUEIG. 

 

Vista l'acta d'arqueig del pressupost 2018 del període d'1 de gener al 30 de juny de 
l’EATIM de Jesús Pobre. 

 
La Junta Veïnal aprova l'acta d'arqueig. 

 

PUNT 6.- 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

MITJANÇANT LA TÈCNICA DE GENERACIÓ DE CRÈDITS 2/201 8. 

 

  D. Javier Scotto di Tella Manresa, Alcalde-President de l’EATIM de Jesús Pobre, dicta les 
següents modificacions de crèdits en relació a subvencions concedides: 
 

- De l’obra “Reparació parcial de la infraestructura de sanejament de la  Plaça Pou de 

la murtera”, per import de 18.658,69 €. 

- Adquisició equip projecció, audiovisual, per import de 2.556 €. 

- Adquisició protectors de canastes, per import de 2.753,05 €. 

- Impressió del llibre Riuralogía nº 7, per import de 733.35 €. 

- Organització de jornades per al foment i suport al comerç i activitats econòmiques, 

per import de 3.750 €. 

- Curs de tècniques d’agricultura ecològica, per import de 1.500 €. 

- Realització de programes d’activitats físiques dirigides a persones majors, per 

import de 236,41 €. 

- Per a despeses de publicitat, promoció i realització de degustacions de productes 

autòctons locals, per import de 4.011,15 €. 

- Elaboració de plans municipal d’accessibilitat universal, per import de 14.647,78 €. 

- Realització de l’activitat cultural Riurau Film Festival, per import de 2.931,50 €. 

 
 
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. 
d'Execució del Pressupost General per a 2.012, pel qual l'òrgan competent per a 
l'autorització d'aquest expedient és l'Alcaldia-Presidència, així com l'informe de la 
Intervenció municipal, 
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VINC A RESOLDRE 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de les modificació de crèdits mitjançant la tècnica de 
generació de crèdits, en el Pressupost General 2018 de l’ EATIM de Jesús Pobre. 
 
 
SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
 
 
La Junta Veïnal per unanimitat acorda aprovar dita modificació de crèdits. 

 

PUNT 7.- 
AUTORITZAR AL SR. ALCALDE PER A LA SIGNATURA 

D'ESCRIPTURA DE LA PARCEL·LA 509. POLÍGON 12.  

 
Vista la resolució nom 113/2018 que diu: 

 
Vist l'escrit de comunicació del Ministeri d'Hisenda, Delegació d'Economia i Hisenda 

d'Alacant ( Patrimoni de l'Estat), en la qual s'adjudica directament l'immoble la descripció 
del qual és la següent: 
 

- L'administració General de l'Estat és propietària de l'immoble que a continuació es 
descriu, que figura en l'Inventari General de Béns i Drets de l'Estat sota el número 
2016724039990001968: 

 

- Descripció: Finca rústica situada en el terme municipal de Denia, paratge Valls, polígon 
12, parcel·la 509, amb una superfície d'1.540 m2 segons Registre de la Propietat i d'1.563 
m2 segons certificació cadastral. 

 

- Inscripció Registral: Figura inscrita en el Registre de la Propietat de Denia nº2, tom 296, 
llibre 88, foli 132, finca número 12.333. 

 

- Càrregues: No hi ha càrregues registrades. 
 
-Referència Cadastral: 03063A012005090000SY. 

 

- Fites actuals: Nord, parcel·les 511 i 510 del polígon 12; Est, parcel·la 9038 del polígon 12 
(barranc); Sud, parcel·la 508 del polígon 12; i Oest, parcel·la 9039 del polígon 12 (camí). 

 

- Condicions Urbanístiques: Les que es deriven del planejament urbanístic, a verificar pels 
interessats en l'Ajuntament. 

 
 

Vist l'acord de la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre en sessió ordinària del 31 de 
maig de 2018, ratificat per l'Ajuntament de Denia en sessió celebrada el 26 de juliol de 
2018, sol·licitant l'adjudicació directa. 
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Vista la retenció de crèdit de data 2 d'octubre de 2018 de la Intervenció municipal. 
 

Aquesta Alcaldia-Presidència ve a resoldre: 
 

1. Acceptar l'adjudicació directa de l'immoble rústic descrit en el dispositiu I “Finca rústica 
situada en el terme municipal de Denia, paratge Valls, polígon 12, parcel·la 509, amb una 
superfície d'1.540 m2 segons Registre de la Propietat i d'1.563 m2 segons certificació 
cadastral”, pel preu de 2.821,59 €. 
 

2. Que es realitze transferència d'aquesta retenció de crèdit al Ministeri d'Hisenda, 
Delegació d'Economia i Hisenda d'Alacant (Patrimoni de l'Estat) per import de 2.821,59 €. 

 

3. Que es comunique aquesta resolució d'acceptació al Ministeri d'Hisenda, Delegació 
d'Economia i Hisenda d'Alacant (Patrimoni de l'Estat). 
 

4. Que s'adone a la Junta Veïnal en la primera sessió que cèlebre. 
 

 

Havent-se emplenat el model 069 la Junta Veïnal per unanimitat acorda: 
 
1. Donar-se per assabentat de la resolució nom 113/2018 de data 18 d'octubre. 
 
2. Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura de quants documents siguen necessaris a 
l’afectes d'aquest acord (signa escriptura o qualsevol document necessari...) 
 
 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la proposta. 
 

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

les vint hores i quinze minuts del dia vint i dos de novembre de dos mil díhuit, 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 
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