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ACTA 1/2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL EL 
SETZE DE FEBRER DE DOS MIL QUINZE 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

N’Antonio Llobell Perles. 

En Miguel Angel Costa Cervera. 

En Sebastia Aguililla Cambron.  

En Josep  Lluis Fornés Noguera 

Na Mª Rosa Costa Costa 

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 
Setze de Febrer de dos mil quinze. 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.-  APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT DE L´AC TA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 (8/2014 DEL  VINT-I-DOS DE DESEMBRE  DE DOS MIL  CATORZE)  )  

 
 

Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 8/2014 celebrada en data vint-i-dos de 
desembre de dos mil catorze. 

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

l´acta. 
 

PUNT 2.-  DONAR  COMPTE DE LES  RESOLUCIONS  I DECRETS 
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D’ALCALDIA  HAGUDES  DES DE LÚLTIMA  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: 
 

o Decret de la Presidència de data  16 de Febrer de 2015, per la qual s'aprova 
relació de factures de despeses diversos. 

 
PUNT 3.-  AL·LEGACIONS AL PLA ESTRUCTURAL EN JESÚS POBRE.  

 
 

 Vistes les al·legacions al pla estructural de l´Ajuntament de Dénia, que diu: 
 
 Vista l'exposició pública del Pla General Estructural de Denia publicat en el DOCV de data 
22 de Desembre de 2.014, i dins del citat període, en compliment del que es disposa en l'article 
53 de la LOTUP, es formula mitjançant la seva aprovació en ple de la Junta Veïnal, les següents 
AL·LEGACIONS: 
 
A/ CORRESPONENT AL AREA LOCAL DE JESUS POBRE 
 
I.- DE LA ZONA AGRICOLA ENTRE JESUS POBRE I EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL 
 
La zona agrícola així declarada i proposta entre Jesús Pobre i el límit del terme municipal, serà 
declarada zona rural comuna agrícola V com així es proposa, havent de verificar que tan 
solament tindrà la denominació d'III, la compresa entre el camp de golf La Sella i l'Entitat Local 
Menor de la Xara. 
S'han detectat errors en la denominació de la zona agrícola V, apareixent en certs documents 
com a zona agrícola III, sent un error material que ha de comprovar-se i corregir-se. 
 
II.- ZONA DE NOU DESENVOLUPAMENT DE NATURALESA URBANITZABLE. 
 
La citada zona de desenvolupament es determina com a urbanitzable, estant subjecta la 
declaració d'urbana al conveni urbanístic que ha de signar amb la Eatim de Jesús Pobre, i la 
seva posterior ratificació per l'Ajuntament de Denia. 
 
S'ha detectat que aquesta zona pot i ha de delimitar-se en dues unitats d'actuació, si bé està 
pendent de definició si ambdues unitats d'actuació o una d'elles ha de seguir la fórmula del 
conveni urbanístic, o el seu desenvolupament detallat en successives fases mitjançant un 
programa d'actuació integrada, la qual cosa implica la pròrroga de l'exposició publica per a la 
seva definició o determinació. 
Per tant, la voluntat  de la EATIM és definir el conveni abans de l'aprovació del PGE para la seva 
emissió a Conselleria, per la qual cosa existeix una carestia de temps i dades per a la confecció 
del conveni, així com recaptar la voluntat dels propietaris afectats. 
 
La declaració de zona urbana per a nou desenvolupament del nucli urbà precisa d'establir el 
detallat en conveni urbanístic, resultant que a la data de finalització del termini inicial 
d'al·legacions, no consta cap proposta que defineixi el detallat. 
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L'acceptació d'una de les dues propostes del PGE: de la inclusió directa de la zona d'expansió 
en el sòl urbà mitjançant conveni, o a l'alternativa de sòl urbanitzable amb posterior 
desenvolupament detallat en programa d'actuació integrada, precisa de major concreció per 
adoptar una decisió, la qual cosa implica la necessària pròrroga de l'exposició publica del PGE. 
 
Estant en fase d'estudi el contingut del conveni urbanístic, s'han determinat els següents 
aspectes: 
 
1. La Zona es dividirà en dues unitats d'Execució, que han de ser viables de manera 
independent. 
 
2. En qualsevol cas, ja fos via conveni urbanístic, els paràmetres urbanístics per a aquest sòl 
han de ser: densitat d'edificació baixa, màxim 0,40 d'edificabilitat de parcel·la bruta (IEB), i 
respondrà a la tipologia de l'entorn rural i mitjà ambiental de Jesús Pobre, unifamiliar habitatge 
en fila, amb dues altures (planta baixa i primera planta), amb un pendent de coberta del 25%. 
 
3. El vial de vora inferior de la zona de nou desenvolupament ha d'evitar el traçat d'una única 
línia recta responent a la tipologia irregular de vials de Jesús Pobre, i aproximar-se així per 
analogia, a la de Casis Noves. 
 
 
III.- ZONA FORESTAL 
 
S'ha detectat a la zona classificada com a comuna muntanya, al nord del casc urbà, la 
consolidació de massa forestal des de la senda o camí serigrafia per la qual cosa procedeix 
l'ampliació de la zona forestal mitjançant la seva revisió per  Conselleria de Medi ambient.  
Haurà de quedar exclosa d'aquesta ampliació la zona inferior al camí i frontenis amb el casc urbà 
i carretera CV-738, atès que es tracta d'una parcel·la de terreny d'ametllers en situació d'abandó 
que ha de romandre amb la classificació proposada pel PGE. 
 
IV.- VORA EXTERNA DEL CASC URBÀ EN QUÈ ES LOCALITZA EL POLIESPORTIU DE 
JESUS POBRE. 
 
En la definició de la vora exterior de la zona nord del casc urbà, corresponent a Carrer Escoles i 
poliesportiu, existeix obert un camí que precisa la seva incorporació al PGE com a vial, si ben 
aquest element serà d'accés exclusiu a espais públics i restringit, no podent ser un element per 
al desenvolupament del casc urbà. 
 
V.- CARRIL BICI PARAL·LEL A la CV-738 EN DIRECCIÓ Al TERME MUNICIPAL DE GATA DE 
GORGOS 
 
S'insta des de la  EATIM de Jesús Pobre la inclusió en la CV-738 des del casc urbà en direcció a 
Gata de Gorgos, de la projecció per a la seva posterior execució, amb les reserves de sòl que 
anessin necessàries, d'un carril bici que connecti el casc urbà de Jesús Pobre amb el terme 
municipal de Gata de Gorgos, devent coincidir amb la terminació del carril bici d'aquesta localitat 
que existeix en la rotonda per a la connexió entre els dos termes. 
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VI.- ACCESSOS Al CASC URBÀ DE JESUS POBRE PER LA CV- 738 
 
La EATIM de Jesús Pobre va sol·licitar en l'anualitat de 2.011-2.012 a l'Excma. Diputació 
d'Alacant, la millora dels accessos al casc urbà a causa dels problemes de seguretat existents 
en el nord: encreuament de la citada carretera comarcal amb la carretera de Denia a  Xàbia, i pel 
sud, l'encreuament de la carretera del cementiri amb la pròpia CV-738. 
 
Ja consta per l'ens supramunicipal, la projecció d'una rotonda en l'encreuament situat al nord, si 
bé, no s'ha concretat una solució amb l'encreuament de la carretera del cementiri, existint 
idèntics problemes de seguretat vial en la incorporació de vehicles, així com la impossibilitat de 
gir en direcció al casc urbà, havent de circular els usuaris obligatòriament fins a la següent 
rotonda del terme municipal de Gata de Gorgos. 
 
VII.- PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE JESUS POBRE 
 
S'ha de revisar el catàleg de BRL de Jesús Pobre, havent d'incorporar aquells que per la seva 
singularitat, encara no han estat inventariats, i que depèn del propi inventari existent a 
l'Ajuntament de Denia que no ha estat facilitat al dia d'avui a la EATIM. 
 
Se sol·licita la pròrroga d'exposició al públic en la determinació d'aquest catàleg, atès que no 
consta el resultat de l'inventari actual. 
 
En qualsevol cas, i com a al·legació, s'insta, per complir amb els requisits legals per a la seva 
declaració, l'elevació a BIC dels següents béns patrimonials de Jesús Pobre: 
 
1.- Església de Jesús Pobre. 
 
2.- Convent de Jesús Pobre. 
 
3.- Alqueria de Colomer. 
 
Així mateix, se sol·licita la incorporació com BRL si no estigués inventariat de les ruïnes 
denominades CORRALS DEL MONTGO. 
 
B/ CORRESPONENT Al AREA MUNICIPAL DE DENIA 
 
VIII.- AMPLIACION DE SÒL DOTACIONAL EDUCATIU O TERCIARI EDUCATIU EN DENIA. 
 
Atès que consta en el Departament. d'Urbanisme de l'Ajuntament de Denia, així com en la 
EATIM de Jesús Pobre, l'interès empresarial de crear una nova activitat econòmica mitjançant la 
implantació d'un Col·legi Internacional Privat, actualment Formi expedient nº 3461.1/14, DIC 
13/0376 promogut per EUROMONTGÓ S.A., procedeix la creació i/o ampliació del sòl dotacional 
educatiu de Denia, o si escau, la creació d'una zona urbanitzable d'ús terciari educatiu per 
permetre la implantació d'aquest projecte, havent d'evitar l'actual DIC en tramitació davant la 
Conselleria de Governació per a la seva implantació en sòl no urbanitzable de Jesús Pobre, que 
compta amb l'oposició de la EATIM de Jesús Pobre així com la voluntat popular. 
 
És un dels requisits indispensables per la DIC, la inexistència de sòl urbanitzable per a 
l'excepcional concessió de la declaració d'interès comunitari, sent per tant una exigència, evitar 
finestres o portes posteriors per al desenvolupament urbanístic per aquesta via, sense 
planificació integral alguna. 
La confecció del PGE i la seva aprovació, ha de comportar la responsabilitat tècnica i política 
d'atendre les necessitats actuals de la població i municipi de Denia, per la qual cosa havent 
emès informe urbanístic positiu sobre la implantació d'aquesta activitat, així com l'esment d'altres  
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para bens que cap relació guarden amb l'Entitat Local Menor i la seva idiosincràsia, ha de 
solucionar-se en l'aprovació del PGE la petició d'implantació del Col·legi Internacional 
traslladant-ho a l'àrea d'influència de Denia, i no de Jesús Pobre, màxima quan s'ha projectat la 
ronda perimetral i millora d'accessos al municipi que dotarà de la millor accessibilitat, 
comunicació i serveis públics al citat Col·legi Internacional. 
 
Per tot allò que s'ha exposat, SOL·LICITE: 
 
 Que havent presentat este escrit d’al·legacions, ho admeté i procedís segon el que  
estableix l'art. 5 del conveni amb l´EATIM de Jesús Pobre, es proposa per esta alcaldia la 
comunicació de aquest acord a l'Ajuntament de Dénia. 
 

 

PUNT 4.- 

 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A INVERSIÓ EN CAMINS DE 
TITULARITAT NO PROVINCIAL, "MILLORA DE VIAL TRAM DEL CAMÍ DE 
JESÚS POBRE A PEDREGUER FASE 4 I FINAL " 

 
 
 Sol•licitar la CONVOCATÒRIA D'AJUDES A FAVOR D'AJUNTAMENTS I ENTIT ATS 
LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, PER A INVE RSIONS EN CAMINS DE 
TITULARITAT NO PROVINCIAL A EXECUTAR PER LA DIPUTAC IÓ PROVINCIAL 
D'ALACANT. ANY 2015, vinc a sol·licitar la inclusió de l'obra següent:  
 
  1.- L'obra denominada " MILLORA DE VIAL TRAM DEL CAMÍ DE JESÚS POBRE 
A PEDREGUER FASE 4 EN JESÚS POBRE”, en el pressupost de la qual ascendix a la 
quantitat de trenta-tres mil cent quaranta-sis mil euros amb seixanta-cinc cèntims (33.146,65 
EUR) .  
 
  2.- Que la subvenció que se sol·licita per a l'actuació referida, de conformitat amb 
els percentatges i tram de població de la convocatòria a és de 33.146,65 euros, equivalents al 
100 % del seu cost. 
 
 
 Necessitat, fins i urgència:  
 
 L'objecte de la present memòria és la definició i la valoració econòmica de les obres 
necessàries per al reasfaltat del vial: FASE 4 del camí de la Xara a Pedreguer, en el tram des del 
final de la Fase 4 abans d'arribar a l'encreuament de l'Alqueria Colomer fins a l'encreuament 
amb Camí del Mellat tancant la xarxa vial rural de la partida amb una longitud total de 459,93 m'i 
un ample mig de 4,80 m.. Es tracta d'un camí rural amb trànsit mitjà d'accés a la important 
quantitat de cultius presents en la partida. Realitzada la inspecció ocular de l'entramat viari del 
municipi s'identifiquen les vies indicades com les més prioritàries per a la seua reparació, en 
relació tràfic soportado/ estat de seguretat. El dit camí compta amb un asfaltat deficient en 
l'actualitat i ple de clots que posen en perill la seguretat del trànsit rodat. La memòria preveu la 
neteja del camí, el terraplenat segons el seu estat i el reasfaltat amb una capa de 5cm de Ac 16 
surf S (antiguo S-12). 
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 3.- L'Ajuntament es compromet a: 
 
 - Aportar per a finançar les obres sol·licitades la quantitat de 0 euros, equivalents al 0% del seu 
cost. No obstant això, l'Ajuntament es compromet, una vegada es fixe la subvenció definitiva per 
part de la Diputació, a assumir la resta del percentatge de subvenció que no hagueren assumit 
les mateixes.  
 
 De la mateixa manera, es compromet a assumir la part no subvencionada per la Diputació 
d'aquelles incidències que sorgisquen durant la seua contractació i execució, i que suposen un 
major cost sobre la mateixa, compromís que en el present cas serà igual al " ... %" del cost de la 
dita incidència, segons l'opció triada i el nombre d'habitants del municipi. 
 
 - A complir les condicions de la subvenció i destinar els béns al fi concret per al que se sol·licita 
la subvenció, que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre 
públic ni a dos anys per a la resta dels béns. 
 

- 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. 

 
 4.- Traslladar del present acord a la Diputació Provincial d'Alacant als oportuns efectes del seu 
coneixement. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents va acordar: 
 
 Aprovar la convocatòria CONVOCATÒRIA D'AJUDES A FAVOR D'AJUNTAMENTS I 
ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, P ER A INVERSIONS EN 
CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL A EXECUTAR PER LA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL D'ALACANT. ANY 2015, l´obra denominada " MILLORA DE VIAL TRAM DEL 
CAMÍ DE JESÚS POBRE A PEDREGUER FASE 4 EN JESÚS POB RE”.  
 

  
PUNT 5.- PRECS I PREGUNTES 

 
No en formulen. 

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

vint-i-una hores del dèsset de febrer 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 
 


