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ACTA 7/2016 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA  VEÏNAL 

EL DIA TRETZE DE DESEMBRE 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 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDOR, 
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 tretze 

de desembre 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 LES ACTES DE LES 
SESSIÓNS ANTERIORS (5/16 DEL 13 DE SETEMBRE DE 2016  I 6/16 
DEL 18 D’OCTUBRE DE 2016). 

 

Vist l’esborrany de les actes 5/16 celebrada el 13 de setembre de 2016 i la 
6/16 celebrada el 18 de Octubre de 2016. 

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

de les actes. 
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PUNT 2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS D’ALCALDI A 
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 13/12/2016, per la qual s'aprova relació de factures 

de despeses diversos. 
• Decret de Alcaldia de data 5/12/2016, per la qual s’aprova la renuncia expressa del 

vocal delegat D. Joan Bernardo Pineda Pérez, de les delegacions conferides el 25 
de maig de 2016. 

 

PUNT 3.- 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I D E 

COMPROMIS DE L’EATIM DE JESÚS POBRE DE SUPORT A LA 

PROPOSTA SOBRE EL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE L A 

COMUNITAT VALENCIAN 

 
D'acord i a l'empar del que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) i de 
COMPROMÍS, desitgen sotmetre a la consideració del Ple la següent MOCIÓ: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, recull en el seu article 64.3 que "Per a 
potenciar l'autonomia local sobre la base del princ ipi de subsidiarietat, per Llei de 
Les Corts, es crearà el Fons de Cooperació Municipa l de la Comunitat Valenciana 
amb els mateixos criteris que el fons estatal. " 

 
Al febrer de 1999, la VII Assemblea General Extraordinària de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, aprovava el document de Pacte Local on es recollia en l'apartat 5 el 
següent: 
 
"Com a desenvolupament del Principi de suficiència financera consagrat en la 
nostra Constitució, entenem que ha arribat el momen t de donar compliment als 
establert en l'article 105 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, així com dels que disposen els article s 2 i 39 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
En aquest sentit, es requereix la creació d'un Fons  de Cooperació Municipal per tal  
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de ser un instrument que ajuda a dotar de més recur sos econòmics a les 

hisendes municipals. " 
 

El 2010, es publica al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Llei 8, de 23 de juny, de 
la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en la qual en el seu article 
201.1 diu: 

 
"De conformitat amb l'article 64.3 de l'Estatut d'A utonomia de la Comunitat 
Valenciana es crea el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, que 
té per objecte potenciar l'autonomia local sobre la  base del principi de 
subsidiarietat." 
 
Des de l'àmbit municipal som conscients de les importants dificultats econòmiques per les 
quals els ajuntaments i Entitats Locals estem passant i que, en bona mesura, no permeten 
assolir les cotes d'eficàcia desitjables en aquelles funcions que són de la nostra 
competència. Aquests dificultats, que en molts casos prossegueixen tot i els ingents 
esforços que des dels ajuntaments i Entitats Locals s'han realitzat per sanejar els seus 
comptes, s'han vist notablement agreujats per la lligam que per a les hisendes municipals 
ha suposat l'aprovació per part del govern d'Espanya de lleis com la d'estabilitat 
pressupostària i el conegut com a sostre de despesa. 

 
Aquesta mà sobre el coll dels ajuntaments i Entitats Locals  té com a principals perjudicats 
als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, actors sobre els quals recau el bon o mal 
funcionament dels serveis públics que gestionem els ajuntaments. 

 
Per això, vam mostrar el nostre suport al Fons de Cooperació Municipal, que el Consell ha 
posat sobre la taula com una mostra clara de l'interès de la Generalitat Valenciana pel 
vertebrar la nostra Comunitat, nodrint als ajuntaments i Entitats Locals de més fons i més 
autonomia. 
 
Igualment considerem que el repte de dotar els consistoris de més recursos que milloren la 
qualitat de vida dels seus veïns i veïnes és una tasca de totes les institucions, pel que 
exigim que totes les parts implicades prenguen consciència i participen, sense condicions, 
en aquest Fons de Cooperació Municipal. 
 
Per tot l'exposat, proposem a la Junta Veïnal l'ado pció dels següents acords:  
 
Primer .- Instar a la Diputació d'Alacant perquè participi en el Fons Autonòmic de 
Cooperació Municipal, el que suposaria un increment dels recursos econòmics i, en 
definitiva, la posada en marxa de polítiques que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Segon. - Notificar el present acord al president de la Diputació Provincial d'Alacant, així com 
al President de la Generalitat Valenciana, al President de les Corts Valencianes, als 
portaveus dels diferents grups polítics de les Corts Valencianes i al president de la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la moció. 
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PUNT 4.- 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I D E 

COMPROMIS DE L’EATIM DE JESÚS POBRE SOBRE EL CONJUN T 

PATRIMONIAL DE ELS TRES MOLINS DE JESÚS POBRE. 

 
 

El Grup Municipal Socialista (PSPV-PSOE) i de COMPROMÍS, desitgen sotmetre a la 
consideració del Ple la següent MOCIÓ: 

 
 CONJUNT PATRIMONIAL DELS TRES MOLINS DE JESÚS POBRE  
 

PRIMER.- Tenint en compte el Catàleg Integral del Patrimoni Cultural del 
municipi de Dénia, que engloba el Patrimoni Cultural de Jesús Pobre, consten com a béns 
immobles, fitxa III-142, referència JPCG 004, el conjunt dels Tres Molins de Jesús Pobre 
de la Partida del Bisserot, amb el descriptiu següent: 

 
“…El present element es tracta de tres antics molins de vent, en Jesús Pobre, en 

la partida del Bisserot, en el cim d’un menut tossal, conegut com el Tossal dels Molins, de 
158 metres sobre el nivell del mar… 

Es tracta de tres torres de cos cilíndric, de 5,5 metres de diàmetre extern, i una 
altura actual que oscil·la entre els 6,5 i 7 metres, depenent dels costats i el desnivell 
natural del terreny. La fàbrica és de maçoneria travada amb morter de calç, amb murs de 
fins a 1,5 metres de gruix, directament assentats sobre la roca mare, i sense cap lluïda 
exterior…. 

Podem emmarcar els presents molins dintre d’un gran primer període de 
construcció dels molins a la Marina Alta, des del segle XIV fins al XVIII. D’aquest moment 
són, a més, els onze molins de les Planes a Xàbia, el molí de Polart, en la punta dels 
molins, a la Partida del Palmar, i el molí dels Castellons a la fita entre els termes del Poble 
Nou i Teulada. 

Un magnífic document gràfic que testimonia que aquests molins són de la 
segona meitat del segle XVIII, és un plafó ceràmic de l’antic convent de Jesús Pobre, on 
queden representats de forma esquemàtica...”. 

 
SEGON.- Mitjançant informe de data 16 de Maig de 2.016, de l'Arqueòleg 

Municipal Sr. Josep A. Gisbert Santonja, del Departament d'Arqueologia i Museus de 
l'Ajuntament de Dénia, es posa de manifest el següent: 

 
1.- Que respecte als molins de Jesús Pobre, a instàncies d'un particular, s'ha 

presentat documentació relativa a la propietat privada d'aquests béns així com del seu 
entorn, que inclou dades cadastrals i registrals. 

 
2.- Que es pretén realitzar gestions de permuta per a la seua cessió publica i, 

per tant, per a usos culturals i socials, que són uns elements de prioritat patrimonial, així 
com el necessari procés de restauració, com a béns rellevants de la topografia i història de 
Jesús Pobre. 

 
TERCER.- Que tenint en compte allò més amunt exposat, els Tres Molins de 

Jesús Pobre constitueixen un patrimoni únic no solament per a l’EATIM, també per a 
l'Ajuntament de Dénia atés que és l'únic conjunt de molins existents en aquest terme  
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municipal, i que, a més, s'integra en el conjunt d'aquesta tipologia patrimonial de 

la Marina Alta dels existents en Xàbia, Gata, Pedreguer, Poble Nou i Teulada. 
 
QUART.- Actualment, aquest patrimoni forma part de l'oferta cultural, patrimonial 

i turística de Jesús Pobre, l'atractiu del qual s'incrementa amb la seua ubicació en el 
Tossalet del mateix nom, i que constitueix un mirador del patrimoni natural, mitjà ambiental 
i paisatgístic de Jesús Pobre. 

 
CINQUÉ.- Aquest conjunt patrimonial es troba en greu risc a causa del seu estat 

de deteriorament, que requereix una intervenció per a la seua restauració i consolidació, i 
es respectarà, evidentment, en la seua rehabilitació, el manteniment de l’estat original 
d’aquest. 

 
Per raó del que antecedeix, se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal, referida 

al conjunt patrimonial dels Tres Molins de Jesús Pobre: 
 
1.- Que Urbanisme de l'Ajuntament de Dénia determine i informe a l’EATIM de 

Jesús Pobre sobre la titularitat. 
 
2.- Que en el supòsit de constituir una propietat privada, s’insten els mecanismes 

oportuns urbanístics i/o fórmules corresponents que garantisquen el traspàs a la titularitat 
municipal, i s’haurà d’incloure a l’EATIM en aquestes operacions municipals, ja que és 
d’interès públic per a aquesta. 

 
3.- Que es realitze un estudi sobre l'estat del conjunt patrimonial, així com 

l'elaboració d'un projecte de rehabilitació i consolidació d’aquest, mitjançant tècniques que 
garantisquen la restauració de forma original. 

 
Caldrà elevar aquest acord a Alcaldia, Urbanisme i Cultura de l’Ajuntament de 

Dénia, per al seu coneixement als efectes interessats. 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la moció. 
 
 

PUNT 5.- 

DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CREDIT DE L’OBRA 

“REHABILITACIÓ I MILLORA EN LA ACCESIBILITAT PER A LES 

PERSONES AMB MOVILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE LA ZONA  

POLIDEPORTIVA DE JESÚS POBRE 

 
  
D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde de l’ EATIM de Jesús Pobre amb data 
de hui ha dictat la següent: 
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RESOLUCIÓ 

 
 
Modificació de crèdits mitjançant Generació de Crèdits per Ingressos 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº: GC 01 2016 
IMPORT: 33.272,00 €. 
 
Vist l'escrit d'11 d'agost de 2016 amb Registre General d'Entrada núm 240 per la qual es 
notifica la concessió de subvencions del primer període de la "Convocatòria de 
subvencions i ajudes de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant a favor de municipis de la 
província per a Inversions financerament Sostenibles, anualitat 2016", sent beneficiari 
l’EATIM de Jesús Pobre d'una subvenció de 33.272,00 € parell el finançament de l'obra " 
Rehabilitació i millora en l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda als banys 
de la zona poliesportiva". 
 
Aquesta subvenció està subjecta a finançar inversions financerament sostenibles pel que a 
l'efecte del que es disposa en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ha de reunir els requisits 
establits en l'apartat 1 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
Vista la naturalesa de l'ingrés no tributària derivada de concessió de la subvenció per part 
de la Diputació Provincial d'Alacant per un import superior al pressupostat per a 2016, i a 
tenor l'informe favorable de l'Interventor sobre la necessitat d'una modificació de crèdit per 
import de 33.272,00 € mitjançant generació de crèdits per ingressos. 
 
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 8.5 i 14 
d'Execució del Pressupost General de 2016, pel qual l'òrgan competent per a l'autorització 
d'aquest expedient és la *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 2016, segons el següent detall: 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT 
93363200 Edificis i altres construccions 33.272,00 € 
 TOTAL 33.272,00 € 

 
ESTAT D'INGRESSOS 

 
CONCEPTE DENOMINACIÓ AUGMENT 
76100 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O 

CABILDOS INSULARS 
33.272,00 € 

 TOTAL 33.272,00 € 
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SEGON.- Adonar a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar la modificació de crèdit. 
 
 

PUNT 6.- SOL·LICITUD CESSIÓ DE INMOBLE PERTANYENT A 
L’AJUNTAMENT DE DENIA 

 
 
Per part de la Presidència de l’EATIM s'exposa que l'Ajuntament de Dènia és 

propietari de l'immoble la descripció del qual és la següent: "Parcel·la 729 del Polígon 12 
VALLS DENIA, amb una superfície de 258 m2 amb referència cadastral nº 
03063A012007290000SW", tal com es deriva de la seu Electrònica del Cadastre i de les 
dades descriptives de l'Immoble que figura en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament de Dènia. 

Considerant l'establit en l'article 8º del Conveni entre l'Ajuntament de Dènia i la 
Junta Veïnal de Jesús Pobre pel qual es reglamenta el funcionament de l'Entitat Local 
d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi que diu " El patrimoni de l’EATIM de Jesús Pobre 
queda constituïda per tots els béns mobles i immobles, de domini públic o patrimonial de 
titularitat municipal compresos en l'àmbit territorial delimitat per aquesta EATIM". 

 
Resultant que dit ben descrit, no va ser objecte de trasllat patrimonial a l’EATIM de Jesús 
Pobre en el Conveni regulador, 

 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents, en votació ordinària acorda: 

1. Sol·licitar sobre la base de l'article 8º de Conveni regulador de les relacions 
entre l'Ajuntament de Dènia i l’EATIM de Jesús Pobre la cessió de la Parcel·la 729 del 
Polígon 12, VALLS.DENIA, amb una superfície de 258 m2, al trobar-se dins de l'àmbit 
territorial de l’EATIM aprovada per la Junta Veïnal mitjançant acords de 3 d'agost i 5 de 
maig de l'any 2000 del M.I Ajuntament de Dènia. 
2. Comunicar aquest acord al M.I Ajuntament de Dènia, a l'efecte de realització dels tràmits 
legals conduents a la cessió de referència. 

 

PUNT 7.- 
REIVINDICACIÓ DE LA INVERSIÓ DE ADSL -BANDA AMPLA EN 
JESÚS POBRE EN IGUALTAT DE SERVEIS QUE EL NUCLIS 
URANS. 

 
 
La Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre exposa, 
 
Primer.- Les telecomunicacions constitueixen un dels sectors més dinàmics de 

l'economia i un dels quals més poden contribuir al creixement, la productivitat, l'ocupació, i 
per tant, al desenvolupament econòmic i al benestar social, afectant directament al cercle 
de protecció dels interessos generals de Jesús Pobre. 
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Segon.- la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, contempla en 
la seua disposició addicional divuitena l'objectiu d'aconseguir la universalització d'una 
connexió que permeta comunicacions de dades de banda ampla, havent d'aconseguir una 
velocitat mínima d'Internet de 10 Mbps i abans de finalitzar l'any 2020 aconseguir a tots els 
usuaris a una velocitat mínima d'Internet de 30 Mbps, i que almenys el 50% de les llars 
puguen disposar d'accés a serveis de velocitats superiors a 100 Mbps. 

Tercer.- Cal una sèrie de mesures encaminades a eliminar les barreres als 
desplegaments, impulsar el desplegament de xarxes de banda ampla ultra ràpida, 
optimitzar l'ús de l'espectre radioelèctric i millorar l'experiència dels usuaris de banda 
ampla, a la implantació de la qual han d'obligar-se els proveïdors de banda ampla. 

Cuart.- El desenvolupament de les comunicacions per mitjà de banda ampla, ADLS, 
en l'Entitat Local Menor de Jesús Pobre constitueix una prioritat, encaminada precisament 
al fet que els nuclis de població característics de l'entorn rural, posseïsquen els mateixos 
serveis en matèria de telecomunicacions que els nuclis urbans, sota el principi d'igualtat 
  Igualment, al fet que els residents d'aquesta població puguen gaudir del dret d'accés 
als serveis d'interès general, com l'és, les comunicacions, i en particular, la banda ampla o 
ADLS. 

Finalment, cal unes comunicacions optimes, avui inexistents en Jesús Pobre, atès 
que el límit màxim d'ADSL és d'1Mbps, impedint el desenvolupament econòmic, el 
creixement, o la productivitat. 

Cinquè.- Aquestes inversions s'han denominat en l'àmbit de l'Administració Publica 
com de no tornada, açò és, instal·lacions o infraestructures deficitàries però necessàries 
per a l'interès general, i que en successius plans o projectes han sigut subvencionades i 
executades pel Ministeri d'Indústria i/o el seu homòleg en l'àmbit autonòmic, en aquest cas 
particular, la pròpia Generalitat Valenciana. 

Cal un compromís amb el desenvolupament de la Comarca de la Marina Alta, i en 
concret, amb la denominada Marina Alta d'Interior, que la seua ruralitat està de debò risc 
davant la falta de comunicacions de banda ampla de qualitat i eficiència, donant lloc a la 
despoblació, i a la manca d'oportunitats de desenvolupament amb les noves tecnologies i 
una comunicació de qualitat, situació de risc que s'està produint en aquesta Entitat Local 
Menor. 

Per tot açò, SOL·LICITA: 
A la Consellería d'Indústria de la GVA la inversió per a la realització de les 

instal·lacions necessàries que doten a Jesús Pobre de la comunicació de banda ampla, 
ADSL en les mateixes condicions que els nuclis urbans, establint una velocitat mínima 
d'Internet de 10 Mbps i contribuir a un progressiu desenvolupament per a tots els usuaris a 
una velocitat mínima d'Internet de 30 Mbps. 

Elevar la present sol·licitud a les Associacions i col·lectius de Jesús Pobre per al 
seu confirme, a l'Associació d'Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana per a la 
seua reivindicació conjunta, així com a l'Ajuntament de Dènia a fi de realitzar les accions 
oportunes. 

 
 

PUNT 8.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 Intervenen el vocal D. Josep Lluís Fornés, per a manifestar que els plenaris de la 
Junta Veïnal siguin dimarts o dijous.  
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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 desembre 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 
    


