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ACTA 4/2016 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA  VEÏNAL 

EL DIA CATORZE DE JULIOL DE 2016. 
 

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 vint hores del dia 

catorze de juliol del dos mil setze. 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.- APROVACIO, SI ES PROCEDENT, DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (3/16, DEL 14 DE JUNY DE 2016). 

 

Vist l’esborrany de l’acta 3/16  celebrada el 14 de juny de 2016. 

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

de l’acta. 
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PUNT 2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIO NS 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 12/07/2016 i 14/07/2016, per la qual s'aprova 

relació de factures de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL 2015 

 
 D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde de l’EATIM de Jesús Pobre, formula 
a la Junta Veïnal la següent 
 
       PROPOSTA 
 
 Considerant que l'objecte de la sessió de la Junta Veïnal és procedir a l'examen del 
Compte General del Pressupost d'aquesta entitat, corresponent a l'exercici econòmic de 
2.015, en compliment del que es disposa en l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'article 212 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. 
 
 Considerant que, formada i informada aquest Compte General, per la Intervenció 
Municipal, han sigut comprovats els llibres, documents i justificants oportuns, així com tota 
la documentació annexa a la mateixa i exigida per la vigent legislació, es proposa l'adopció 
del següent 
  
       ACORD 
 
 PRIMER. Informar favorablement el Compte General referit a l'exercici pressupostari de 
l'any 2.015 que ha quedat complidament justificada, i que està integrada pels documents 
legalment exigits. 
 
 
 SEGON. Ordenar que el referit Compte, així com l'informe emès per aquesta Junta 
Veïnal, siguen exposats al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini i 
vuit dies més, els qui s'estimen interessats puguen presentar quantes reclamacions, 
objeccions o observacions tinguen per convenients. 
 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la proposta. 
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PUNT 4.- 

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DE L’OBRA “REMODELACIÓ DE LA  

PLAÇA DEL POBLE” EN EL PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ  DE 

OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 2017. 

 
 “SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ DE L'OBRA DENOMINADA “REMODELACIÓ DE LA 
PLAÇA DEL POBLE (ABANS PLAÇA DOCTOR VICENTE SENTI)”  en el municipi de 
Jesús Pobre A l'EMPAR DE LA CONVOCATÒRIA PER AL PLA PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL PER A 2017”. 

 
 Adonada per lectura íntegra de l'Edicte de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, 
publicada en el BOP nº 100 de 26 de maig de 2016, en el qual s'obri termini per a sol·licitar 
la inclusió d'obres a l'empar de la Convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les 
Obres i Serveis de competència municipal per a 2017, la Corporació municipal després de 
deliberar, per UNANIMITAT dels Regidors, assistents, ACORDA: 

 
 1.- Sol·licitar la inclusió de l'obra denominada " REMODELACIÓ DE LA PLAÇA 
DEL POBLE (ABANS PLAÇA DOCTOR VICENTE SENTI)"  en aquest municipi, dins del 
Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per a 2017, 
amb un pressupost de 241.634,57 Euros  (IVA inclòs). 

 
Finalitat, necessitat i urgència de l'activitat a subvencionar: 

 
 Finalitat:  Recuperar un espai públic municipal i essencial per al poble, atès que es 
tracta de la plaça en la qual es produeixen els actes principals de la cultura, festa i altres 
esdeveniments socials del veïnatge. A més de la seua degradació, es fa necessari i és 
motiu principal la creació de les infraestructures necessàries per motius de seguretat com 
la conducció de pluvials, l'eliminació de barreres arquitectòniques, i la definició de l'espai 
perquè recupere en tota la seua extensió la capacitat d'albergar actes de convivència. 
 
 Necessitat:  La necessitat a nivell estructural és bàsica i essencial, tenint en compte 
que arreplega el projecte la dotació d'infraestructures tals com la conducció de pluvials en 
evitació d'inundacions i vessament (que es connectarà per la c/Lluna), així com telefonia i 
si escau electricitat (incloent després de viabilitat municipal, revisió de conduccions d'aigua 
i canalitzacions). 

 
 Urgència:  Es precisa acabar amb la des protecció davant inundacions, definir 
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l'espai per als actes principals del veïnatge, eliminar les barreres arquitectòniques en favor 
de la mobilitat i recuperar una zona degradada. 

 
 2.- Sol·licitar la concessió d'una subvenció de 229.552,84 euros, equivalents al 95% 
del cost de l'obra, segons la memòria valorada/projecte redactada a aquest efecte. 

 
 3.- Comprometre's a l'aportació municipal de 12.081,73 euros, equivalents al 5 % 
del cost de l'obra. 

 
 D'igual forma, i per al supòsit d'obres contractades per la Diputació Provincial 
d'Alacant, l'Ajuntament es compromet a assumir la part no subvencionada per la Diputació, 
d'aquelles incidències que sorgisquen durant la contractació i execució de les obres, i que 
suposen un major cost sobre la mateixa, compromís que en el present cas serà igual a el 
“5%” del cost d'aquesta incidència, segons el nombre d'habitants del municipi. 
 
 4.- Comprometre's a remetre certificat mostrant la conformitat al projecte, adoptat 
per l'òrgan municipal corresponent, en el cas que el mateix haja sigut redactat per l'Excma. 
Diputació Provincial d'Alacant. 

 
 5.- Comprometre's a comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció, procedents 
d'altres Departaments de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, els seus organismes 
autònoms o d'altres organismes públics. 

 
 6.- Igualment aquest Ajuntament es compromet a complir les condicions de la 
subvenció i destinar els béns per fi concret per al qual se sol·licita la subvenció, que no 
podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscribibles en un registre públic ni a dos 
anys per a la resta dels béns. 

 
 7.- Ordenar al Secretari de la Corporació per a donar fidel compliment a les bases, 
que certifique respecte als extrems sol·licitats en les Bases de la citada convocatòria.  
 
 8.- D'igual forma, ordenar a l'Alcalde que en nom i representació de la corporació 
efectue les declaracions exigides en la citada Base. 

 
 9.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a realitzar les gestions necessàries per a la 
bona fi de la present sol·licitud. 

 
 

PUNT 5.- 
SOL·LICITUD D’INCLUSIÓN DE L’OBRA “REDACCIÓ DE PROJ ECTE 

DE PLUVIALS” DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALA CANT.  

 
 1º Sol·licitar a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant una subvenció per a la 
redacció del projecte consistent en “REDACCIÓ DEL PROJECTE INTEGRAL PER A LA 
RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS EN EL NUCLI URBÀ DE JES ÚS POBRE” , a 
l'empara de la “Convocatòria per a la concessió en l'exercici 2016 de subvencions a favor  
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d'entitats locals de la província d'Alacant per a la redacció, per l'Excma. Diputació 
Provincial d'Alacant, de Projectes en matèria de Cicle Hídric”, considerant que: 
 
 Finalitat, necessitat i la urgència de l'activitat a subvencionar: 
 
 Finalitat:  Obtenir un projecte de pluvials donada la manca d'aquesta infraestructura 
en tot el poble. Es fa necessari un projecte integral que definisca i calcule la infraestructura 
de pluvials en cada espai urbà depenent de múltiples factors a estudiar i fixar en el 
projecte. 

 
 Necessitat:  La necessitat és evident, tenint en compte que es tracta del projecte de 
pluvials la infraestructura dels quals és necessària per a la canalització de les aigües 
pluvials que en discórrer per la superfície afecta a la seguretat dels habitatges, el tràfic 
rodat i el trànsit de persones per la inundabilitat, així com danys materials i de 
manteniment constant pels efectes del vessament. 

 
 Urgència:  Ve definida per la pròpia climatologia de Jesús Pobre i la Marina Alta, i el 
fenomen de la gota freda que provoca precipitacions d'intensitat i per tant, inundacions i 
grans vessaments en els carrers del poble, amb les conseqüències ja expressades 
d'afectació de la seguretat de la ciutadania i béns públics i privats. 

 
 2º.- Comprometre's a posar en coneixement de l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant qualsevol ajuda, subvenció o ingrés que l'entitat local obtinguera per a l'execució 
de l'activitat subvencionada, diferent de la sol·licitada. 
 
 3º.- Comprometre's a complir els deures i obligacions regulats en les Bases que 
regeixen la “Convocatòria per a la concessió en l'exercici 2016 de subvencions a favor 
d'entitats locals de la província d'Alacant per a la redacció, per l'Excma. Diputació 
Provincial d'Alacant, de Projectes en matèria de Cicle Hídric”. 
 
 
 
 

PUNT 6.- MOCIÓ SOBRE EL DESFIBRIL·LADOR. 

 
 

Els vocals del grup PSPV-PSOE de l’EATIM de Jesús Pobre, a l'empara de la 
legislació vigent, formulen per al seu debat, i si escau, per a l'aprovació en la Junta Veïnal 
del 9 de juny de 2016, la següent, 

MOCIÓ 

Un espai cardioprotegit és aquell lloc que disposa dels elements necessaris per 
a assistir a una persona en els primers minuts després d'una parada cardíaca, i que 
compta amb elements que poden neutralitzar episodis de mort sobtada per una crisi 
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coronària. Segons diversos estudis de la salut, cada any es produeixen més de 30.000 
parades cardíaques en el medi extra hospitalari. I és que més del 85% de les morts 
sobtades són d'origen cardíac, el 90% d'aquestes es produeixen en entorns extra 
hospitalaris i tan sols un 5% sobreviuen sense seqüeles. 

Es constata a més, que d'aquests episodis, un 30% tindria una evolució 
favorable si es produeix aquesta primera assistència vital, per la qual cosa l'única forma 
d'aconseguir una major supervivència és poder disposar al moment d'un tractament 
adequat a les víctimes a través d'una correcta reanimació cardiopulmonar, i per tant la 
necessitat d'un accés ràpid i fàcil als denominats Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics 
(DESA). 

Aquest accés públic a la desfibril·lació realitzat per personal no sanitari és capaç 
de procurar a la víctima la necessària assistència abans que transcórreguen els primers 
minuts després de la parada cardíaca, i és fonamental per a augmentar les probabilitats 
d'èxit de la reanimació (El DESA orienta i ajuda automàticament en les situacions 
d'emergència vital. Quan es col·loca en la víctima fa la valoració de l'activitat del cor i 
indica les accions que s’han de realitzar). 

Actualment, els DESA inclouen no solament una ajuda automàtica en la 
reanimació cardíaca, degudament orientada, també inclouen altres elements fonamentals 
per a l'assistència d'urgència, que són els següents: geolocalització del lloc de la 
incidència, avís al 112, i teleassistència mèdica. Es complementa evidentment el servei 
DESA, amb un curs de formació que inclou fins a 8 persones. 

Un espai cardioprotegit és aquell que compta amb desfibril·ladors externs 
semiautomàtics de fàcil accés per a aconseguir la desfibril·lació abans que haja 
transcorregut el temps màxim recomanable des que ha ocorregut l'aturada cardíaca. 

A Espanya, segons el Reial decret 365/2009 es va traspassar a cada Comunitat 
la decisió de poder legislar sobre la implantació de desfibril·ladors, així com els requisits 
per a la utilització d'aquests equips pel públic en general; aquests requisits no impedeixen 
la instal·lació dels equips, ja que solament regulen la seua utilització. 

El lloc on s'ha d'instal·lar es caracteritza perquè existeix un risc evident de 
parades cardíaques, bé perquè es concentra un nombre elevat de persones, o bé perquè 
es troben persones o es practiquen activitats de risc previsible. 

Com bé sabem no existeix edat a l'hora de patir una parada cardíaca, tant 
xiques, joves o adults són susceptibles de patir-la per diverses causes, i cada minut que 
passa després d'una parada cardíaca les possibilitats de sobreviure cauen un 10%.  

La ràpida intervenció en aquests casos és crucial, disposar en aquests llocs d'un 
DESA ajudarà a salvar una vida. La utilització d'aquests aparells en un interval no superior 
a 3-5 minuts del col·lapse pot produir taxes de supervivència tan altes com el 49-75%. 
Cada minut de retard en la desfibril·lació redueix la probabilitat de supervivència. 

A Jesús Pobre pensem que cal instal·lar un desfibril·lador DESA, tenint en 
compte la seua activitat i el nivell poblacional, el cost del qual s'ha gestionat per un import 
a la baixa de 80 euros/mensuals. Amb un debat més concret amb la Junta Veïnal, podria 
situar-se en el Centre Cultural, que és un lloc cèntric en el poble i accessible no solament 
per part del personal de l’EATIM, també per a altres col·lectius que participen de la 
formació en la seua utilització, per la qual cosa la proposta inclou que la formació, fins a 8 
persones, estiga integrada per personal de l’EATIM, vocals i representants dels col·lectius 
de Jesús Pobre, per a diversificar les possibilitats de persones que puguen assistir una 
crisi cardíaca. 

Aquesta mesura permetrà una millor seguretat i protecció de la salut del veïnat 
de Jesús Pobre, i un fàcil accés per a l'assistència sanitària vital, suport, avís al 112, 
teleassistència i geolocalització de la incidència extra hospitalària. 
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Per tot el que s’ha exposat, el grup PSPV-PSOE de Jesús Pobre presenta la 
següent, 

 

MOCIÓ 

 1.- Que es garantisca i s'adopten les mesures necessàries per part de l’EATIM 
perquè Jesús Pobre siga un nucli poblacional cardioprotegit, amb l'efectiva implantació 
d'un DESA (Desfibril·lador Extern Semiautomàtic) de fàcil accés per a la seua utilització, i 
previsiblement en la Casa de la Cultura de la plaça del poble. 

 2.- Aquest servei, ja estudiat i garantit, inclourà manteniment, formació a 8 
persones, teleassistència, geolocalització i avís al 112 per a augmentar les probabilitats de 
supervivència del veïnat de Jesús Pobre davant una situació de crisi cardíaca. 

Amb la finalitat d’aconseguir que Jesús Pobre siga un nucli poblacional cardioprotegit. 

 
 La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la moció. 
 
 

PUNT 7.- PRECS I PREGUNTES 

 
 Intervenen el vocal D. Josep Lluís Fornés, per a manifestar que el dia 24 de 
setembre es va a celebrar les Festes del *Cabrerot, proposant que es comprove si l'horari 
del concert de rock pot acabar a les cinc de la matinada, en comptes d'a les quatre.  
El Sr. Alcalde manifesta que atès que és de la seua competència, que faça una proposta 
tenint en compte els horaris permesos per la Generalitat Valenciana i el decret de 
municipal de Dénia a fi d'evitar una situació sancionadora. 
 
 Intervé el vocal D. Joan Bernat, per a preguntar si es pot institucionalitzar una altra 
festa en relació amb els horaris permesos? El Sr. Alcalde respon que existeix legalment un 
horari específic per a festes patronals, estiu i cabrerot, i que caldria estudiar-ho legalment. 
 
 Intervé el vocal D. Sebastià Aguililla, per a pregar que s'endrece la grava existent en 
l'entrada del col·legi abans de la data de l'1 de setembre. 
  
Així mateix prega que s'avance en l'estudi de les sendes del terme municipal per part del 
tècnic municipal. 
 
 Intervé finalment el vocal D. Joan Bernat per a formular el següent: 
 
 - Quan es va decidir que es posaren els dispensadors de borses per a gossos? El 
president contesta que en col·laboració amb l'Ajuntament de Dénia fa aproximadament 3 
setmanes. 
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 - Poden posar-se *dispensadores a més en el Camí Pou de Simó i papereres? El 
president contesta que l'Ajuntament de Dènia va establir i publicitó 40 punts com a zona 
zero, que es podrien sol·licitar unes altres si escau. Quant a papereres en sendes i camins, 
cal tenir en compte la falta d'ampliació de servei de Urbaser de l'Ajuntament de Dénia. 
 
 - Qui ha fet la traducció de papereres amb la indicació en anglès perquè està mal 
feta? El president comenta que la traducció l'han realitzat els serveis contractats per 
l'Ajuntament de Dènia, sol·licitant al seu torn D. Joan Bernat que es comunique a Dènia 
que està malament. 
 
 - Quines subvencions, ajudes o col·laboracions econòmiques dóna la Junta Veïnal a 
l'Associació del Mercat del Riurau? El President contesta que la Junta Veïnal no ha donat 
cap subvenció ni ajuda a l'associació del mercat del riurau, i que consta la relació de 
subvencions i ajudes aprovades per l’EATIM a col·lectius en la corresponent Junta Veïnal 
de 2.016. En aquest cas concret no s'ha sol·licitat cap subvenció per l'associació, i que 
entén que tampoc es proposa perquè té una última fi lucrativa. Que tampoc han rebut cap 
col·laboració econòmica, sinó de la col·laboració és d'un altre tipus per interès públic 
comú. Que per conveni subscrit amb l’EATIM conegut per la Junta Veïnal, és l'Associació 
qui paga a l’EATIM anualment. 
 
 - Vol saber les col·laboracions puntuals de la Junta Veïnal amb l'Associació del 
Mercat del Riurau, i que aqueixa informació es passe a la Junta Veïnal, perquè li comenten 
gent de fora que no col·labora l’EATIM a nivell cultural amb el Mercat del Riurau, i vol 
poder tenir la informació per a contestar. L'Alcalde-President contesta que es passarà 
informe sobre la col·laboració de l’EATIM i l'Associació del Mercat del Riurau. 

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

les vint i una hores i trenta minuts del dia catorze de juliol 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 
    


