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ACTA 5/2016 
 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA TRETZE DE SETEMBRE 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  
Na Josefa Martínez Saus 
 

AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDOR, 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
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 vint hores 

del dia tretze de setembre del dos mil setze. 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 (4/16, DEL 14 DE JULIOL DE 2016). 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 4/2016 celebrada en data catorze de 

juliol de dos mil setze. 
 
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 30/8/2016 , per la qual s'aprova relació 

de factures de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 2015 

 

 Vist l'expedient del Compte general corresponent a l'exercici de 2.015, format per la 
Intervenció Municipal, en el que consten els següents comptes i estats corresponents a 
l'EATIM de Jesús Pobre : 

 

 a) Balanç de Situació. 
      b) Compte del resultat econòmic -patrimonial. 

          c) Estat de liquidació del Pressupost, que s'estructura en les parts  següents: 
 

1. Liquidació de l'estat de despeses, que es divideix al seu torn, en dos 
documents que són: la liquidació de l'estat de despeses, i el desenvolupament 
dels pagaments pressupostos. 
2. Liquidació de l'estat d'ingressos, que es divideix al seu torn, en quatre 
documents que són: la liquidació de l'estat d'ingressos, el desenvolupament dels 
compromisos d'ingressos, el desenvolupament del procés de gestió, i el 
desenvolupament del reconeixement i pagament de les devolucions d'ingressos 
pressupostaris. 
3.Resultat pressupostari. 
 

          d) Memòria, 
 
 Als dits estats anuals, s'acompanyen, els següents annexos: 
 

• Actes d'arqueig de les existències en Caixa a fi d'exercici. 
• Notes o certificacions de l'entitat local, referits a fi d'exercici i agrupats per nom o 

raó social de l'entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables i bancaris, s'aportarà l'oportú estat conciliatori, autoritzat per 
l'Interventor. 
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RESULTANT  que la Junta Veïnal, en sessió celebrada el 14 de juliol de 2.015 va 
acordar dictaminar favorablement l'expedient. 
 

 RESULTANT   que l'esmentat expedient ha romàs exposat al públic, durant el 
termini de quinze dies, durant els quals i huit més, els interessats han pogut presentar 
reclamacions, de conformitat amb l'article 212.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província núm.141 de 25 de Juliol de 2.016. 

 
 RESULTANT  que durant l'esmentat termini no s'han formulat reclamacions a 
l'expedient. 
 
 En virtut d'això, es proposa l'adopció de l'acord següent: 
 
 PRIMER.- Aprovar l'expedient del Compte general corresponent a l'exercici de 
2.015. 
 
 SEGON.- Rendir a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, 
l'expedient del Compte general corresponent a l'exercici de 2.015. 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar l´acord en totes les seues parts. 
 
 

PUNT 4.- 
AL·LEGACIONS AL DIC 13/0379 “ COL·LEGI 

INTERNACIONAL DE JESÚS POBRE 

 

Vist l’informe del Tècnic, que diu: 

Don José Vicente Estévez Álvarez, en qualitat d'Arquitecte municipal de l’EATIM de 
Jesús Pobre, a petició de l'Alcalde-President de l’EATIM de Jesús Pobre, en relació a la 
Declaració d'Interès Comunitari Col·legi Internacional de Jesús Pobre, a emplaçar en Sòl 
Rural Comú, Zona JP-05, PG 12, Parcel·les 739 i 744 de 03749 Jesús Pobre (Alacant) i el 
promotor del qual és la mercantil Euro Montgo, S.A amb CIF A53371845 i domicili social 
en C/Marquès de Camp, 37 de 03700 Dénia (Alacant), s'emet el següent 

 
INFORME 

1. Antecedents. 

1.1 Paràmetres de l'activitat sol·licitada. 
S'ha tramitat la Declaració d'Interès Comunitari per a la Construcció d'un centre docent 
format per: 

 
-6 mòduls d'educació infantil 
 
-12 mòduls d'educació primària 
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Total d'alumnes infantil i primària: 450,00 places. 

 
- 8 mòduls d'educació secundària 
 
- 4 mòduls de Batxiller 

 
Total alumnes secundària i batxiller: 440,00 places. 
 
TOTAL PLACES ESCOLARS PROJECTADES: 890, 00 places 

El projecte s'emplaça en una parcel·la de 57.850,00 m2, i es pretenen edificar 
9.975,00 m2t, com a superfície construïda. Cal destacar que l'actuació contempla 
l'execució de vials interiors, rotonda i pistes poliesportives descobertes, zones per als 
vianants pavimentades, pàrquing de vehicles, autocars, etc…, que no computen a l'efecte 
de justificació urbanística, però que suposen una actuació edificadora sobre el sòl en el 
qual es troben i han de tenir-se en compte per a l'anàlisi paisatgística i ambiental del 
territori i el seu entorn. 
 
          Segons la fitxa urbanística aportada en el DIC, la superfície ocupada correspon a un 
28.413,00 m2, concretament un 49,11% del total de la superfície. 

1.2.- Situació de l'activitat sol·licitada. 
 
           L'activitat es pretén emplaçar en dues parcel·les del polígon 12, concretament en la 
parcel·la nº 744 i 739, prop de la intersecció CV-738 i la CV-735. 

1.3.- Emplaçament de l'activitat des del punt de vista urbanístic, ambiental i 
paisatgístic. 
 
           Urbanísticament la parcel·la es troba situada en Sòl no Urbanitzable Comú (JP05), 
tal com es desprèn del Decret 112/2013, de 2 d'agost, del Consell de la Generalitat, de 
modificació del decret 54/2013, de 26 d'abril, del Consell, pel qual, de conformitat amb 
l'establit en l'article 102 de la Llei Urbanística valenciana, se suspèn la vigència del Pla 
General d'Ordenació Urbana de Dénia de 1972 i s'estableix el Règim Urbanístic 
Transitòriament aplicable (RUT), tal com es desprèn del certificat de compatibilitat 
urbanística de data 26 de setembre de 2013, considerant-se per tant que l'activitat que es 
pretén dur a terme és compatible amb el planejament vigent, aprovat d'urgència i amb 
caràcter transitori, tal com el seu propi nom indica. 
 
           D'altra banda, ambdues parcel·les es troben localitzades en la Zona Perifèrica 
d'Amortiment d'Impactes, segons la previsió del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del 
Parc Natural del Montgó (PORN) aprovat per Decret 180/2002, de 5 de novembre, del 
Govern Valencià, trobant-se dins de l'àmbit del PORN zona B-4. 
           Igualment i tenint en compte la Directriu 53 del Decret 1/2011, pel qual s'aprova 
l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, l'activitat es pretén emplaçar sobre un 
Paisatge de Rellevància Regional “*PRR 24 El Montgó”, formant part de les àrees urbanes 
del PORN. 
            Tal com es desprèn de l'informe tècnic de Medi ambient de 29 de desembre de 
2015, les parcel·les objecte del DIC, es troben en una zona d'especial importància en 
relació a la Connectivitat i Integració amb els elements de la infraestructura verda situats 
en l'exterior del teixit urbà de Jesús Pobre i que afecten al LIC Montgó, PATFOR i Montes 
Catalogats. 
  
            No es té constància de la sol·licitud i/o informe de valoració preliminar de l'Òrgan 
Gestor de Xarxa Natura 2000 previst en article 7 del Decret 60/2012, pel qual s'estableix 
que els Projectes sotmesos a estimació d'impacte o declaració d'impacte previst del  
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PORN i PRUG del Montgó, així com els sotmesos a llicència ambiental quan vagen a 
desenvolupar-se en sòl diferent al classificat com a sòl urbà consolidat. 
 2.- Consideracions. 
 2.1.-Respecte a la seua situació i realitat urbanística. 
 
          Cal destacar que en l'actualitat correspon a un sòl no urbanitzable comú, sense tenir 
cap tipus de consideració respecte de la seua proximitat al Parc Natural del Montgó, i més 
tenint en compte les indicacions del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Parc Natural 
del Montgó (PORN) aprovat per Decret 180/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, 
pel qual s'inclou en la Zona B4 Perifèrica d'Amortiment d'Impactes. D'altra banda segons 
Decret 25/1987, de 16 de març publicat en el D.O.G.V. de 30/03/1987, s'establia que tot 
sòl no urbanitzable comú inclòs en la zona d'amortiment al voltant del parc natural, es 
considerava protegit, lògic d'altra banda per a garantir i preservar el propi Parc Natural, a 
més de no generar barreres que puguen afectar a la connectivitat i integració amb els 
elements de la infraestructura verda situats en l'exterior dels teixits urbans ja existents. 
          Sense cap dubte el caràcter transitori i d'urgència del Decret 112/2013, de 2 d'agost, 
del Consell de la Generalitat, de modificació del decret 54/2013, de 26 d'abril, del Consell, 
pel qual, de conformitat amb l'establit en l'article 102 de la Llei Urbanística valenciana, se 
suspèn la vigència del Pla General d'Ordenació Urbana de Dénia de 1972 i s'estableix el 
Règim Urbanístic Transitòriament aplicable (RUT), fa que s'hagen ignorat completament 
totes les disposicions del Parc natural del Montgó, per la qual cosa una valoració de la 
idoneïtat de l'activitat en l'emplaçament actual, si ben pugues tècnicament pot ser viable i 
adequada respecte del RUT, genera dubtes més que raonables respecte del PORN i 
PRUG, per la qual cosa hauria d'evitar-se la instal·lació de la citada activitat mentre no es 
dispose de l'instrument de planejament adequat (Pla General d'Ordenació Urbana de 
Dènia) que arreplegue totes disposicions de conservació i protecció vigents. 
  
             Tenint en compte que la fi principal del PGT és no paralitzar l'activitat urbanística 
d'un municipi com Dènia, és del tot inadequat aprofitar les seues llacunes, manques i/o 
omissions per la urgència que es va aprovar per a desenvolupar i endossar un projecte 
que destrossa el paisatge i atenta contra la parque Natural del Montgó. 
2.2.-Respecte a les seues comunicacions. 
 
             Del càlcul de la població escolar prevista en el DIC (890 alumnes), a més del 
personal docent, administratiu i empleats varis, es pot obtenir una xifra per arrodoniment al 
voltant de 930 persones, que hauran de desplaçar-se a l'emplaçament indicat emprant 
vehicles a motor. Com a dada important cal destacar que la població de Jesús Pobre ronda 
sensiblement els 750 habitants, per la qual cosa independentment que molts alumnes es 
desplacen amb autobús, l'entorn va a patir una càrrega de tràfic, sorolls i molèsties 
completament desproporcionada. 
 
              Tal com es desprèn de l'informe de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant-
Departament de Carreteres, s'indica clarament al punt 2, apartat b, que “El tram de la CV-
738 al que es pretén accedir, no pot suportar en condicions adequades de seguretat vial, el 
tipus i la quantitat de tràfic que generaria l'actuació pretesa, amb les característiques 
geomètriques actuals i els usos adjacents.”. 
 
             Partint d'aquestes indicacions del Departament de Carreteres de l'Excma. 



SESSIÓ NÚM. 5/16  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 13.09.16 

 

6

Diputació Provincial d'Alacant, titular de la CV-738, cal destacar que la possible i/o pretesa 
ampliació de la citada via, resulta impossible tenint en compte que travessa la localitat de 
Jesús Pobre en el seu direcció a Gata de Gorgos, afectant a les edificacions urbanes 
existents, fent impossible l'ampliació de la mateixa. 
 
            Un altre punt a considerar i que no ha sigut valorat pel citat Departament de 
Carreteres, és el punt de connexió entre la CV-738 i la CV-735, punt extremadament 
conflictiu pels nombrosos accidents que es produeixen a causa d'una mala visibilitat per 
trobar-se en una zona amb canvi de rasant. Tampoc es fa referència a les condicions de 
seguretat en la CV-735, via semblant a la CV-738 i que veuria incrementat la seua densitat 
de tràfic de forma notable. És important indicar que un increment de tràfic tan notable 
sobre la CV-735 si genera de forma evident una barrera real que elimina qualsevol 
possible corredor ambiental. 
 
             Després de l'anàlisi de la documentació aportada es detecta un dèficit més que 
evident d'un estudi exhaustiu de la incidència del tràfic rodat sobre el casc urbà de Jesús 
Pobre, sobre els voltants de l'activitat (camins veïnals de caràcter agrícola se seran 
utilitzats majoritàriament per vehicles privats) i sobre la CV-735, així com de la 
contaminació acústica i ambiental. 
 
2.3.-Respecte al règim d'Aigües. 
 
             De l'anàlisi de la documentació aportada, se subscriu completament les 
indicacions de l'informe ambiental del tècnic municipal del M.I. Ajuntament de Dènia, 
mentre que “és insuficient el detall del sistema previst d'evacuació d'aigües residuals; 
preferiblement hauria d'executar-se la connexió a la xarxa pública, en ser la zona 
vulnerable per contaminació de nitrats en virtut del Decret 13/2000, de 25 de gener, del 
Govern Valencià, pel qual es designen, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, determinats 
per municipis com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats 
procedents de fonts agràries.”  
 
           La xarxa de clavegueram de Jesús Pobre correspon, tant la seua gestió com el seu 
manteniment a l’EATIM de Jesús Pobre, per la qual cosa qualsevol autorització que 
implique una futura connexió a la citada xarxa, ha d'explicar inevitablement amb un informe 
dels favorable o desfavorable dels serveis tècnics de l’EATIM de Jesús Pobre. 
 
          La possible aprovació del DIC, i l'engegada de l'activitat, porta unida inevitablement 
un augment de més del doble la població normal de Jesús Pobre durant les hores del dia, 
per la qual cosa la xarxa existent actual dimensionada per a un nucli amb marcat caràcter 
rural, és del tot insuficient. 
 
2.4.-Respecte a la seua relació amb l'entorn. 
 
          Jesús Pobre és una població de marcat caràcter rural i elevat valor paisatgístic i els 
seus veïns, conscients d'açò, igual que la Junta Veïnal de l’EATIM, s'han manifestat en 
sentit clarament proteccionista en totes les al·legacions dels diferents i fallits planejaments 
urbanístics que des de Dénia s'han proposat. 
 
2.5.-Respecte de la documentació aportada. 
 
         S'aprecien clares deficiències documentals i errates que poden ser esmenades,  
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però més enllà de certs errors de forma, s'observa la falta completa de certs documents 
que són del tot imprescindibles. La documentació aportada com a projecte d'activitat és 
clarament insuficient per al nivell de l'activitat i l'impacte ambiental i paisatgístic que pot 
suposar en un entorn delicat i declarat Paisatge de Rellevància Regional “PRR 24 El 
Montgó”, formant part de les àrees urbanes del PORN. 
 
        Tampoc es fa esment al fet que el DIC es troben en una zona d'especial importància 
en relació a la Connectivitat i Integració amb els elements de la infraestructura verda 
situats en l'exterior del teixit urbà de Jesús Pobre i que afecten al LIC Montgó, PATFOR i 
Montes Catalogats, i per tant la interconnexió ambiental i de recorreguts. La falta de 
definició del projecte de DIC presentat deixa moltes indefinicions, ja que un element a tenir 
en compte és la indefinició respecte del clos del centre. Com és normal tot centre educatiu 
ha de presentar els seus corresponents closos de protecció, tant per a evitar l'eixida 
incontrolada dels alumnes com per a evitar la intrusió en el centre de persones no 
autoritzades. En el DIC presentat no s'indica la tipologia de clos a col·locar, no obstant açò 
encara que el citat clos complisca les indicacions establides pel PORN, amb el grau 
d'activitat que es va a desenvolupar en el seu interior, la quantitat d'alumnes i docents 
existents, el grau d'urbanització i edificis necessaris per a l'activitat que es van executar a 
l'interior del recinte, així com els sorolls que es van a generar inevitablement i els vehicles 
aparcats a l'interior del recinte, és innocent pensar que la connectivitat i integració amb els 
elements de la infraestructura verda situats en l'exterior del teixit urbà de Jesús Pobre i que 
afecten al LIC Montgó, PATFOR i Montes Catalogats, no es van a veure afectats. 
 
2.6.-Respecte a l'anàlisi d'alternatives i utilització racional del sòl. 
 
            Es coincideix amb l'informe ambiental del tècnic municipal del M.I. Ajuntament de 
Dènia, ja que no es considera suficientment acreditada la falta d'alternatives.  
           D'altra banda aquest emplaçament comporta una gran quantitat d'afeccions alterant 
notablement la configuració actual, com s'ha demostrat anteriorment (connexions viàries i 
transports, ambientals, ecològiques, paisatgístiques, afecció i alteració d'un entorn rural 
molt potent i consolidat, evacuació d'aigües residuals, serveis, etc..). 
 
           En el terme municipal de Dènia, existeixen zones i emplaçaments molt més 
adequats i que compleixen les condicions que es precisen sense una afecció tan radical 
sobre l'entorn, resultant molt més sostenibles i afectant molt menys a un espai tan 
important com el Parc Natural del Montgó. 
 
2.7.-Respecte a la millor oportunitat. 
 
          Quant a la valoració de la millor oportunitat de l'emplaçament sobre la base de la 
major preocupació d'aqueix entorn: l'impacte paisatgístic i mediambiental. Amb una 
sol·licitud que no aporta documentació suficient ni per a l'Estudi d'Impacte Ambiental, ni 
per a l'Estudi d'Integració paisatgística i que deixa tot l'en l'aire per a un moment posterior 
és tècnicament impossible jutjar positivament l'oportunitat o la conveniència de l'activitat 
que es pretén. 
 
         Cal tenir en compte, que si l'enclavament en el qual es pretén edificar fóra realment 
un sòl comú, en un àmbit comú, les consideracions econòmiques o estratègica-territorials 
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podrien tenir pes suficient per a deixar els dubtes paisatgístics o mediambientals per a més 
endavant en el procediment, però en el cas que no ocupa conèixer amb tota precisió les 
afeccions al mitjà natural és condició imprescindible per a motivar un informe favorable. 
 
3.- Conclusions. 
 
       Sobre la base de tot l'indicat en les consideració anteriors, s'emet el present informe 
desfavorable. 
 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, en base a l’ informe del tècnic aprovar les 
següents al· legacions: 
 
ANTECEDENTS 
 
 
          PRIMER.- S'ha sol·licitat per la Consellería d'Infraestructures, Territori i Medi 
ambient de la Generalitat Valenciana, la tramitació d'expedient municipal a l'Ajuntament de 
Dènia, (Terme de la *EATIM de Jesús Pobre) relatiu a l'expedient *DIC-13/0376 per a 
Centre Docent denominat “Col·legi Internacional de Jesús Pobre” a instàncies de la 
mercantil Euro Montgó, S. a., estant actualment en fase de vist de l'expedient amb els 
informes tècnics emplenats per l'Arquitecte Municipal i Medi ambient, així com el 
pronunciament sobre aquest tema tant de l'Ajuntament de Dènia, com d'aquesta EATIM, 
quan Entitat Local amb personalitat jurídica pròpia. 
 
         SEGON.- Després de vista de l'expedient municipal d'Urbanisme nº 3461.1/2014, i 
tenint en compte l'existència d'oficina tècnica en l’Eatim de Jesús Pobre, s'ha emès informe 
per l'Arquitecte Municipal de l’Eatim de Jesús Pobre en data 02 d'Agost de 2.016, el qual 
informa DESFAVORABLEMENT a la concessió del *DIC del Col·legi Internacional de 
Jesús Pobre, i açò sobre la base de les següents consideracions. 
 
DE L’OPOSICIÓ A LA DECLARACIÓ DE DIC DEL COL·LEGI I NTERNACIONAL DE 
JESÚS POBRE 

 
A/ PER MOTIUS TÈCNICS 

 
       TERCER.- DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA  
 
       La sol·licitud de DIC afecta a les parcel·les del polígon 12, nº 744 i 739, que si ben i 
inicialment es podrien considerar com a sòl no urbanitzable comú (JP05), tal com es 
desprèn del Decret 112/13, de 02 d'Agost, del Consell de la Generalitat, de modificació del 
Decret 54/2013, de 26 d'Abril, del Consell, que suspèn el pla General d'Ordenació Urbana 
de Dènia de 1972, s'estableix un règim merament "transitori" com a aplicable (RUT), tal 
com es desprèn del certificat de compatibilitat urbanística de data 26 de setembre de 
2.013, però ho és solament amb un planejament aprovat per urgència i amb caràcter 
transitori. 
 
       Per tot açò, no solament està pendent de classificació aquest sòl, sinó que ambdues 
parcel·les es troben localitzades en la zona perifèrica d'amortiment  
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d'impactes ambientals, segons el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Parc Natural 
del Montgó, trobant-se dins de l'àmbit del PORN ZONA B-4. 
 
         La Directriu 53 del Decret 1/2011,pel qual s'aprova l'estratègia Territorial de la 
Comunitat valenciana, l'activitat que es pretén declarar DIC s'emplaçaria sobre un 
PAISATGE DE RELLEVÀNCIA REGIONAL PRR 24 MONTGO, el qual forma part de les 
àrees urbanes del PORN. 
 
                                                       FONAMENTS 
 
         L'activitat sol·licitada es trobaria als peus d'un parc natural i limitant amb un corredor 
ambiental, en el qual certament el sòl sobre el qual pretén situar està classificat com no 
urbanitzable comú però sobre la base d'unes normes transitòries aprovades d'urgència 
(Decret 112/2013 de 2 d'Agost, del Consell), havent-se ignorat les disposicions de la 
declaració del Parc Natural del Montgó (Decret 25/1987, de 16 de març (D.O.G.V. de 
30/03/1987)) en la qual s'establia una zona d'amortiment al voltant del propi parc natural, 
en la qual tot sòl no urbanitzable comú es considera protegit. 
 
        En tal cas, la desclassificació d'un sòl urbanitzable dins de la zona d'amortiment 
(Zona B) del parc natural del Montgó dóna lloc a un sòl no urbanitzable protegit, i no comú, 
que a més té un mer caràcter transitori, i no vigent. 
 
         Açò redunda al contingut en l'informe mitjà ambiental de l'Ajuntament de Dènia de 
data 29 de desembre de 2.015, el qual estableix que les parcel·les objecte del DIC, es 
troben en una zona d'especial importància en relació a la connectivitat i integració amb els 
elements de la infraestructura verda situats en l'exterior del teixit urbà de Jesús Pobre, i 
que afecten al LIC MONTGO, PATFOR i Montes Catalogats. 
 
         L'activitat sol·licitada abasta una parcel·la de 57.850 m2, argumentant una edificació 
de 9.975 m2t. com a superfície construïda, si bé s'han d'afegir els vials interiors, pàrquings 
de vehicles, pàrquings d'autocars, pistes poliesportives descobertes, zones per als 
vianants, que per descomptat no constitueixen zones mitjà ambientals, verds, rurals o 
naturals, i que incideixen greument sobre el connector medi ambiental i de transició al parc 
natural, constituint una barrera enfront de la connectivitat i integració amb el parc natural. 
 
          CUART.- DE LES COMUNICACIONS AMB GREU AFECTACIÓ URB ANISTICA I 
MITJÀ AMBIENTAL TANT PER DENSITAT COM PER CONNECTIV ITAT 
 
          El nucli local de Jesús Pobre s'assenta sobre una trama urbana de 31.000 m2, la 
qual cosa confronta amb una actuació urbanística que abasta un total en superfície de 
57.850 m2, açò és, superior al nucli urbà actual de l'Entitat Local, sent absolutament 
desproporcionat en duplicar amb una única actuació urbanística la seua trama urbana. 
 
           A açò s'ha d'afegir que la població assentada en aquest nucli urbà es configura amb 
una població de 742 habitants, enfront d'una xifra benvolguda de 890 places escolars, a les 
quals s'ha de sumar el factor humà que desenvolupa l'activitat, sent per tant igualment 
superior al veïnatge actual, augmentat en més d'un 100% la densitat de població durant 
l'activitat. 
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           Aquest augment tant del nucli urbà, com de densitat de població al doble de l'actual, 
incideix greument en la identitat de Jesús Pobre, els seus serveis, la seua idiosincràsia, i 
sobretot, en la seua forma i qualitat de vida, entesa aquesta com el conjunt d'elements 
socials que configuren el seu territori. 
 
           Aquesta densitat es projecta negativament en les comunicacions, doncs les 
infraestructures estan dimensionades única i exclusivament per a una població de baixa 
densitat, i marcat caràcter rural, sent a assumible la càrrega de tràfic, seguretat vial, 
sorolls, molèsties, i afectant a la convivència ciutadana. 
 
          Tal com consta en l'informe tècnic de l’Eatim i de la Diputació d'Alacant, aquesta 
població té com a única via d'accés la carretera CV-738, prevista per a un nucli rural de 
baixa densitat, resultant que el tram pel qual es pretendria accedir, ha de suportar el tipus i 
quantitat de tràfic que generaria l'actuació pretesa, sent en aquest cas impossible 
l'ampliació de la via tenint en compte que travessa la localitat de Jesús Pobre, estant 
delimitada per les edificacions urbanes existents. 
 
         S'afig a aquesta dificultat de connexió, l'enllaç entre la CV-738 i la CV-735, sent 
aquesta ultima un encreuament amb mala visibilitat, que discorre paral·lela al parc natural 
del Montgó, i pel qual transcorre la fauna del propi parc natural, greument amenaçada per 
l'increment del tràfic, així com l'evident barrera real per al corredor ambiental. 
 
         Es detecta en conseqüència un dèficit més que evident de la infraestructura viària 
que no pot ser ampliada per a suportar la incidència del tràfic rodat d'un centre docent, així 
com sobre el propi casc urbà de Jesús Pobre, sendes i camins rurals, sense obviar la 
contaminació acústica i ambiental per l'alta densitat de vehicles. 
 
         CINQUÈ.- DEL REGIMEN DE TRACTAMENT D'AIGÜE S  
 
         Íntimament lligat a infraestructures, juntament amb la densitat poblacional i 
comunicacions, l'informe ambiental del tècnic municipal detalla que és insuficient el 
sistema previst d'evacuació d'aigües residuals, sense perjudici que el tractament de les 
mateixes precisa d'una connexió a la xarxa pública per ser una zona vulnerable davant la 
contaminació de nitrats. 
 
          La xarxa de clavegueram de Jesús Pobre està gestionada i mantinguda per la pròpia 
Entitat Local, no existint informes favorables a aquesta activitat, i no explicarà 
previsiblement amb informe positiu tenint en compte que es tracta d'una xarxa rural amb 
dues úniques bombes d'impulsió la infraestructura de la qual discorre pel casc urbà 
exclusivament, no podent per tant *dimensionar una xarxa per a una unitat d'execució de 
DIC que incrementa en més del doble la població actual. 
 
        SISÈ.- DE LES ALTERNATIVES DEL SÒL  
 
Existeix unanimitat tècnica tant en l'informe ambiental com l'informe tècnic de l’Eatim de 
Jesús Pobre sobre la falta de justificació de la manca d'altres alternatives, atès que  
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la peticionària única i exclusivament se centra i planteja com a alternatives terrenys de la 
seua propietat o titularitat, quan existeixen altres parcel·les dins del terme municipal de 
Dènia en les quals és viable i no implica un impacte ambiental, la declaració d'ús 
dotacional educatiu. Existeixen zones i emplaçaments molt més adequats, i que 
compleixen amb les condicions que es precisen, sense que implique una afecció de 
l'entorn, máxime quan es tracta del Parc Natural del Montgó. 

 
 

PER MOTIUS LEGALS 
 
 
        SEPTIM.- INCOMPLIMENT DELS REQUISITS ESSENCIALS DE DIC 
 
 
 
         A més de les raons tècniques argumentades i sotmeses a consideració, i centrant el 
debat als requisits legals de DIC, l'article 33 de la Llei Valenciana 10/2.004, de 09 de 
Desembre estableix els requisits generals per a la petició i obtenció de la declaració de 
DIC en sòl no urbanitzable, sobre aquest tema: 
 
         1. La declaració d'interès comunitari, atribueix usos i aprofitaments en el sòl no 
urbanitzable. Aquesta declaració haurà d'estar motivada i fundar-se en: 
 

a) Una positiva valoració de l'activitat sol·licitada. 

 
b) La necessitat d'emplaçament en el sòl no urbanitzable.  

 
c) La major oportunitat i conveniència de la localització proposada enfront d'altres zones del 
sòl no urbanitzable.  

 
d) La racional utilització del territori.  

 

2. La justificació de la necessitat d'emplaçament en e l sòl no urbanitzable es realitzarà 
valorant la impossibilitat física de l'activitat en  un altre tipus de sòl, la incidència de 
l'activitat en el desenvolupament sostenible o la r ecuperació natural de les zones 
deprimides , la proximitat de l'activitat a les xarxes d'infraestructures ja existents, i la 
contribució de l'activitat a millorar els nivells d'ocupació laboral de la zona. L'anterior 
s'entendrà sense perjudici d'altres paràmetres que puguen ser tinguts en compte per a la 
justificació particularitzada de la necessitat d'emplaçament respecte de cada activitat 
concreta que es puga realitzar en sòl no urbanitzable. 

 
3. Les declaracions d'interès comunitari no podran con tenir pronunciaments 
contradictoris amb l'avaluació de l'impacte ambient al, l'avaluació ambiental 
estratègica ni amb els continguts en els informes p receptius emesos en matèria 
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de patrimoni cultura l, quan alguna d'elles fora precisa per la seua legislació sectorial.  
 
          A la vista dels requisits legals per a l'obtenció de la declaració de DIC, s'ha de 
partir com a premissa que la pròpia sol·licitud i documentació presentada per la 
mercantil EUROMONTGO S.A. no justifica si tan si més no l'admissió a tràmit de 
l'expedient de declaració de DIC, atès que a més de ser un projecte parc i indefinit, s'ha 
d'observar que el dossier explicatiu del projecte d'edificació del Col·legi Internacional de 
Jesús Pobre es fonamenta en una estratègia de viabilitat econòmica de l'activitat, 
idoneïtat del lloc quant a l'àrea d'influència, però no s'ofereix cap justificació de la 
necessitat d'ubicació en el sòl no urbanitzable de Jesús Pobre, afectant a l'entorn 
rural i mitjà ambiental del poble, i no respondre a  l'interès agrari, pecuari o mitjà-
ambiental que caracteritza al poble de Jesús Pobre i els projectes al mateix que 
poden vincular-se.  
 
        Convé destacar que els terrenys qualificats com no urbanitzables, està prohibit 
qualsevol ús diferent a l'agropecuari, sent l'admissibilitat d'altres usos, així com 
l'edificació, com a EXCEPCIONAL, tal com estableix la normativa aplicable, així com 
raons d'interès general. 
       El sòl no urbanitzable és aquell en el qual per definició no es pot destinar a altres 
finalitats diferents de l'agrícola, forestal, ramader, cinegètica i, en general, dels vinculats 
a la utilització racional dels recursos naturals, dins dels límits que, si escau, 
establisquen les lleis o el planejament. Només, per excepció a la regla general de 
inedificabilidad del mitjà rural, la llei admet possibles usos i aprofitaments urbanístics, 
sempre que siguen els estrictament necessaris i resulte imprescindible la seua 
localització en aquesta classe de sòl. Aquest tractament especial netament protector i 
restrictiu quant a la implantació d'activitats que presenten un caire urbanístic en el sòl 
no urbanitzable, es fonamenta en la mateixa naturalesa d'aquest espai físic, la 
preservació del qual es troba estretament vinculada a la protecció del medi ambient. 
 
     D'una part, procedeix la denegació de la declaració d'interès comunitari puix que el 
projecte de naturalesa docent no justifica, máxime pel tipus d'activitat educativa, que 
precisa d'un entorn rural i mitjà-ambiental, bé al contrari, es planteja en el projecte 
aquesta alternativa com un atractiu més a l'edificació, però aquesta edificació no 
precisa de l'entorn rural i mitjà-ambiental com és el supòsit d'un hotel rural, o un centre 
de recerca ambiental o una granja-escola, la pròpia existència de la qual està 
íntimament vinculada a l'entorn. 
 
      Un col·legi internacional privat, com a activitat docent, pot emplaçar-se en qualsevol 
entorn urbà o urbanitzable, o tractant-se de sòl no urbanitzable, en aquell entorn que no 
suposa el canvi d'un ús rural i mitjà-ambiental a docent, afectant a les característiques 
de la zona. 
 
     Dins de l'àmbit del territori municipal de Dènia, existeixen altres terrenys de 
naturalesa urbana i/o no urbanitzable en el qual ha de ser situat el projecte i l'edificació, 
amb les mateixes oportunitats de desenvolupament de l'activitat, sense que açò 
implique afectar el canvi de naturalesa rural i mitjà ambiental de Jesús Pobre, que el 
seu present i futur més immediat s'emmarca en l'àmbit primari i no terciari o de serveis. 
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 En aquest sentit Jesús Pobre ha apostat aquests últims anys per un model rural i mitjà-
ambiental, en el qual l'agricultura, l'esport, el paisatgisme i el mig-ambient dominen 
l'espai, tot açò en l'àmbit d'influència del Parc Natural del Montgó. 
 
        Conflueixen entre altres aspectes l'economia local, la recuperació de l'agricultura, 
el cultiu de la vinya, comprats de proximitat, rutes de senderisme, arquitectura rural, 
cultura de l'aigua i la pedra seca, rutes a cavall, activitats vinculades al mig-ambient del 
Parc Natural del Montgó, elements que es veurien greument afectats amb la 
transformació d'aquest territori que en concret es planteja, per la qual cosa el projecte 
no incideix en la recuperació de l'espai rural i natural, infringint el just equilibri del 
patrimoni rural material i inmaterial de Jesús Pobre. 
 
        D'una altra part, cal tenir en compte que les parcel·les en les quals se situaria el 
projecte, no solament es tracta de sòl no urbanitzable, sinó que es tracta d'un àrea 
d'influència del Parc Natural del Montgó, de necessària i especial protecció, estant al 
límit fins i tot amb el corredor mitjà-ambiental del parc, un espai protegit i a protegir que 
exigeix la limitació de l'edificació en la zona, per afectar a espècies de fauna i flora, 
impacte ambiental, així com paisatgístic, tant pel propi projecte com les infraestructures 
a ampliar per a l'accessibilitat al centre docent, clavegueram, tractament de residus, i 
altres serveis bàsics per a la seua posada en funcionament.  
 
       En conseqüència i tenint en compte que en el sòl no urbanitzable protegit, 
solament es podran realitzar instal·lacions, construccions o obres que tinga previstes el 
planejament per ser necessàries i compatibles amb el millor aprofitament, conservació, 
cura i restauració dels recursos naturals o per al seu gaudi públic i aprofitament 
col·lectiu, el projecte del Col·legi Internacional de Jesús Pobre no compleix amb tals 
premisses atès que no precisa de l'entorn rural i mediambiental per al desenvolupament 
de la seua activitat, i la citada activitat docent no es correspon amb la naturalesa rural i 
mitjà-ambiental del poble de Jesús Pobre.  
 
       No existeix compatibilitat del projecte amb el territori. 
 
       La possibilitat d'utilització del sòl rural per a infraestructures i activitats pot venir 
prevista en les normes de planejament o bé tractar-se d'una activitat puntual que 
requereix situar-se en sòl rural, en aquest cas necessitarà una reclassificació que es 
duu a terme a través de la declaració d'interès comunitari, i en el present suposat, no 
existeix necessitat ni vinculació rural, mitjà-ambiental, i especialment protegit per la 
influència del Parc Natural del Montgó, sense perjudici que existeix dins del municipi de 
Dènia, a exclusió del terme de Jesús Pobre, àrees de sòl no urbanitzable en el qual 
situar, desenvolupar i edificar aquest projecte. 
 
 
       La voluntat popular, no solament representada per l’EATIM de Jesús Pobre, sinó 
per la pròpia col·lectivitat de veïns/as de Jesús Pobre individualment considerats així 
com a través de l'Associació de Veïns/as, rebutja aquest projecte, els antecedents del 
qual es retrotrauen a l'any 2.009 en un primer intent per executar el Col·legi 
Internacional de Jesús Pobre. 
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        Al febrer de 2009, per a preparar la redacció del Pla General de Dènia, es va 
organitzar per l’EATIM un “Pla de Participació Pública” al com van assistir massivament 
els veïns de Jesús Pobre. Per a conèixer l'opinió ciutadana, es va realitzar una 
enquesta participativa sobre la destinació de la zona al fet que està afecte el projecte, 
donant com resultat la negativa del veïnatge, amb un sol vot a favor, al 
desenvolupament urbanístic d'un sòl que en el planejament urbanístic es preveu com a 
sòl agrícola protegit. 
 
       Dau quant antecedeix, se sotmet aprovació de la Junta Veïnal sol·licitar en 
l'expedient municipal de Dènia la desestimació de la DIC 13/0376 de la Consellería 
d'Infraestructures, Territori i Medi ambient, al no complir els requisits tècnics i legals per 
a la seua concessió. 

 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la moció. 

 

PUNT 5.- 
CONTESTACIÓ AL REQUERIMENT DE LA DIRECCIÓ 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 
Vist l’escrit de la Direcció General de la Administració Pública de data 7 de 

juny de 2016, que diu: 
 
La jornada aplicable al personal al servei de l’administració local ve regulada 

en l’article 94 de la LBRL, que estableix: “La jornada de treball dels funcionaris de 
l’Administració local serà en còmput anual la mateixa que es fixe per als funcionares 
de l’Administració Civil de l’Estat, Se’ls aplicaran les mateixes normes sobre 
equivalència i reducció de jornada”. 

 
L’article esmentar manté la seua vigència després de l’aprovació i entrada en 

vigor 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. 

 
La vinculació que estableix l’esmentat article 94 de la LBRL entre la jornada 

de treball dels funcionaris de l’Administració local i la dels funcionaris de 
l’Administració Civil de l’Estat, ha sigut àmpliament reconeguda i avalada per la 
jurisprudència del Tribunal Suprem (sentències de 7 de novembre de 1995, 20 de 
febrer de 1996 i 5 de desembre de 1997, entre altres). 
 

En aquest sentit, la Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria 
d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre 
de 2012, per la quan es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del 
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes 
públics, estableix: “ La durada de la jornada general serà de 37 hores i mitja 
setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, equivalent a mil sis-centes 
quaranta-dues hores anuals”. 

De conformitat amb allò que s’ha exposat, entenem que l’entitat esmentada ha 
d’ajustar la seua jornada de treball en còmput anual al que s’ha dit adés. 
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La Junta Veïnal per unanimitat acorda: 
 
1. Sobre la base de la legislació citada en el requeriment, establir la durada de la 

jornada general en 37´5 hores setmanals, equivalent a mil sis-cents quaranta-
dues hores anuals. 
 

2. Comunicar aquest acord a la Direcció general d'Administració Local. 
 

 
PUNT 6.- APROVACIÓ FESTES DE CARÀCTER LOCALS ANY 2017 

 
 

1. FESTIUS LOCALS 2017. 
 

 La Junta Veïnal,  per unanimitat dels assistents acorda assenyalar com a Festes 
Locals per a l’any 2.017, els següents: 
 

• 24 d’abril de dos mil desset, Sant Vicent Ferrer. 
 

• 5 de juny de dos mil desset, dilluns de Pentecostes. 
 

 
PUNT 7.- APROVACIÓ XARXA DE LLIBRES FASE II. 

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

Pobre, formula a la Junta Veïnal 
 
PROPOSTA 
 
          Vista l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre, de la Consellería d'Educació, Recerca, 
Cultura, i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments 
o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i 
material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de formació 
professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i 
es convoquen ajudes per al curs 2015-2016, per la qual s'estableix una quantia màxima 
per alumne de 200 euros finançant-se per terceres parts entre la Generalitat Valenciana, la 
Diputació Provincial, i l'Ajuntament de Dénia. 
 
        En la primera fase del programa de XarxaLlibres, es van concedir i van pagar ajudes 
per import de 3.473,60 euros, que corresponen a 38 sol·licituds, en justificar les famílies 
l'import de la compra dels llibres de text, amb un màxim de 100 euros per a aquesta fase, 
finançant-se per terceres parts entre la Generalitat. 
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       Una vegada finalitzat el curs escolar, els alumnes han retornat els llibres en els 
corresponents centres educatius, sent aquests els que han comprovat el seu lliurament així 
com el percentatge d'ells que han sigut retornats, iniciant-se la segona fase del programa, 
calculant-se l'import a percebre per cada alumne en funció de la devolució de llibres, de 
l'import de la factura, i de si han rebut un altre tipus d'ajudes, fins a un màxim de 100 
euros. 
 
        En virtut d'açò, es proposa l'adopció del següent acord: 
 
      PRIMER.- Aprovar la concessió de les ajudes que compleixen els requisits verificats 
pels centres educatius corresponent a la segona fase, així com el seu pagament, per un 
import total de 566,10 euros, corresponents a 10 sol·licituds. 
 
            SEGON.- Procedir per la Intervenció Municipal a la justificació de la subvenció 
concedida a l'Ajuntament, segons les instruccions de la Consellería d'Educació, Recerca, 
Cultura, i Esport. 
 

 La Junta Veïnal,  per unanimitat dels assistents acorda aprovar la proposta en totes 
les seues part. 
 
 
 
 

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 tretze de setembre 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 


