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ACTA 8/2015 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA VINT I DOS D´OCTUBRE 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 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
Na Josefa Martínez Saus 
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 del dia vint i dos d´octubre 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 (7/15, DEL 16 DE SETEMBRE DE 2015).  

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 7/2015 celebrada en data setze de 

setembre de dos mil quinze. 
 
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 22/10/2015 i 21/10/2015, per la qual 

s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- 

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA MARXA ESTATAL 

CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE 

NOVEMBRE DE 2015. 

 

 Vista la moció presentada amb motiu de la marxa estatal contra les 

violències masclistes del 7 de novembre de 2015, que diu: 

Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades 

no només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a 

reactivar i millorar la prevenció i la resposta, deu anys després de la llei 

integral contra la violència de gènere de 2004, de les nombroses lleis 

autonòmiques i un any després de la ratificació del Conveni d’Istanbul ( BOE 

del 6 de juny de 2014), que s´incompleixen substancialment quant a prevenció 

en l´àmbit educatiu, que només donen protecció laboral o econòmica a l´1% 

de les 126.742 denunciants, o d´habitatge, mentre creix la desigualtat, que és 

el medi de cultiu de la violència”. 
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Els ajuntaments, com a institucions més properes, som imprescindibles per a 

la prevenció i l´atenció social, jurídica i psicològica que estableix l´article 19 de 

la llei estatal de 2004. En canvi, l´article 27.3.c de la Llei de Règim Local 

reformat per la Llei 27/2013 diu que els ajuntaments només podran prestar 

serveis socials, de promoció de la igualtat d´oportunitats i de prevenció de la 

violència contra la dona per delegació de l´estat o de la comunitat autònoma 

finançada al 100 %, que en absolut cobreixen els 6 milions de la partida 45 del 

programa 232C de Violència de Gènere en el projecte de pressupostos de 

l´estat 2016. 

Per això, aquest Ajuntament  es compromet a treballar, no només el 7 de 

novembre davant  la Marxa Estatal contra les Violències Masclistes, o el 25 de 

novembre, Dia Internacional contra la Violència contra les Dones, sinó tos els 

dies de l´any i tos els anys: 

Per tot això, aquesta Junta Veïnal ACORDA: 

- Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l´ajuntament una 

pancarta violeta amb el lema “ Contra les Violències Masclistes” i 

promoure la participació ciutadana en la marxa a Madrid. 

- Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra 

la Violència contra les Dones. 

- Col·locar també aquesta pancarta cada dia que una dona siga 

assassinada, víctima de la violència masclista, en qualsevol població de 

l´Estat Espanyol. 

- Sostindré tots el dies de l´any, tots el anys, els recursos personals, 

materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l´atenció jurídica, 

social i psicològica a les víctimes de violència masclista, en compliment 

de l´art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema estable de 
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finançament estatal, autonòmica i local a llarg termini. 

- Donar una atenció estable i de qualitat, que incloga la rehabilitació, 

l´avaluació i el seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels 

serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere. 

- Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en 

tots els centres i en totes les etapes educatives. 

- Treballar per la sensibilització contra el sexisme en l´activitat cultural, 

d´organitzacions festives, de seguretat i convivència, i totes les 

actuacions i serveis de competència municipal. 

- Promoure l´eradicació del sexisme, la segregació, l´assetjament i els 

estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis. 

- Establir programes per a les dones o altres víctimes de la violència 

masclista més vulnerables perquè sofreixen situacions de discriminació 

múltiple, com a migrants, amb diversitat funcional, en situació de 

desocupació o dependents, i eliminar la victimització múltiple en els 

processos d´atenció. 

 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la 

moció en totes les seues parts. 

 

PUNT 4.- 

APROVACIÓ DEL CONVENI DEL PLA PROVINCIAL DE 

MODERNITZACIÓ “MODERNIZA 7.0 “ DE LA 

DIPUTACIÓ´D´ALACANT  

 

Vist el pla provincial de modernització " Moderniza 7.0 " de la Diputació 
d'Alacant. 
 
 La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorden: 
 
 Aprovar l'Adhesió al Pla de Modernització dels Ajuntaments d'Alacant. 
MODERNIZA 7.0 i del Conveni tipus d'adhesió i col·laboració per a la 
implantació del " Pla de Modernització dels Ajuntaments d'Alacant. 
MODERNIZA 7.0 " 
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PUNT 5.- 

APROVACIÓ DEL MODEL DEL COMPROMÍS 
ADEQUACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE LA SUBVENCIÓ 
“ XARXA HIDRÀULICA DE DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL DE 
PROVEÏMENT URBÀ A LA URBANITZACIÓ LOS 
LAGOS”. 

 
 
 Que per Acord de la Junta Veïnal de data 22 d'octubre de 2015, s'ha 
disposat el que en els particulars d'interès a continuació es transcriu: 
 
Comprometre's, cas d'atorgar-se la subvenció per a l'actuació sol·licitada, a 
adequar l'Ordenança Fiscal que regula les tarifes de proveïment d'aigua 
potable, al requerit en el Pla d'Eficiència Hídrica, si això calgués, de tal sort 
que el manteniment i conservació d'aquesta inversió sigui repercutible en la 
tarifa de l'aigua, permetent la viabilitat del servei. 
 
 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar el 
model del compromís adequació ordenança fiscal de la subvenció “ 
xarxa hidràulica distribució municipal de proveïment urbà a la 
urbanització Los lagos. 

 

 

PUNT 6.- FESTES LOCALS ANY 2016. 

 
 

La Junta Veïnal,  per unanimitat dels assistents acorda senyalar com 
Festes Locals per a l’any 2.016, els següents: 

 

Dilluns, dia 4 d´abril San Vicent. 

Dilluns de Pasqua de Pentecostes, dia 16 de maig.  

 

 

 



SESSIÓ NÚM. 8/15  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 22.10.15 

 

6

 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la 
sessió, sent les vint-i-una hores del dia vint i dos d´octubre 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 
    


