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ACTA 7/2017 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 

EL DIA NOU DE NOVEMBRE DE 2017. 
 

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 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDORS, 
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         

nou de novembre del dos mil desset. 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’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR (6/17, DEL 14 DE SETEMBRE  DE 2017) 

 

Vist l’esborrany de l’acta 6/17 celebrada el 14 de setembre de 2017. 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’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 11/07/2017, per la qual s'aprova relació de factures 

de despeses diversos. 
 

PUNT 3.- DECLARACIÓ DEL CASC URBÀ COM A ZONA 30. 

 
 Vista la proposta sobre la declaració del casc urbà com a zona 30 que 

diu: 

ANTECEDENTS 
 

Primer .- S’obté informe policial relatiu a la mesura de limitació de velocitat del centre urbà 
de Jesús Pobre a 30 km/hora, i resulta així: 
La Llei de Bases del Règim Local concreta en l’article 2 l'atribució d'autonomia per a la 
gestió dels seus interessos atorgada en l'article 137 de la Constitució: 
 

Article 2.  

1. Per a l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment a les entitats locals, la 
legislació de l'Estat i la de les comunitats autònomes, reguladora dels diferents sectors 
d'acció pública, segons la distribució constitucional de competències, haurà d'assegurar als 
municipis, les províncies i les illes el seu dret a intervenir en tots els assumptes que 
afecten directament al cercle dels seus interessos, atribuint-los les competències que 
procedisca en atenció a les característiques de l'activitat pública que es tracte i a la 
capacitat de gestió de l'entitat local, de conformitat amb els principis de descentralització i 
de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans. 
Pel que fa al trànsit i circulació de vehicles, s'especifica en l'article 25 d'aquesta Llei com 
una de les matèries en les quals el municipi exercirà competències: 

25.2. El municipi exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents: 

b. Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes. 
D'acord a més amb l'article 2.2 d'aquesta LBRL seran les lleis de l'Estat les que 
atribuïsquen les competències que han de correspondre als ens locals, i en aquest sentit 
és en la Llei de Trànsit i Seguretat Vial en la qual es concreten les competències que els 
corresponen als municipis en aquest àmbit material. Aquesta LTSV ja anuncia en el seu 
article 2 que en el seu contingut regula, entre altres coses, les competències que 
corresponen a les entitats locals. 
 D’acord amb l’article 7: 
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S’atribueixen als municipis, en l’àmbit d’aquesta Llei, les competències següents: 

a) La regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d'agents propis, del 
trànsit en les vies urbanes de la seua titularitat, així com la denúncia de les infraccions 
que es cometen en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estiga 
expressament atribuïda a una altra administració. 

b) La regulació mitjançant ordenança municipal de circulació, dels usos de les vies 
urbanes, fent compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris 
amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l'ús per als vianants dels carrers, així 
com l'establiment de mesures d'estacionament limitat. 

En referir-nos a l’ús de les vies urbanes, no hem de pensar únicament en el vehicle de 
motor sinó que cal tenir en compte que el trànsit es defineix com a circulació de 
persones, animals, vehicles i bicicletes d'un lloc a un altre. 
 

No hi ha dubte que a part de vianants i ciclistes, són els vehicles els que més 
preocupen a l'administració, quant a la seua velocitat  per les vies urbanes hem 
d'assenyalar la possibilitat de reducció dels límits de velocitat segons disposa l'apartat 
tercer de l'art. 19 de la LSV “Aquest límit podrà ser rebaixat en travessies 
especialment perilloses, per acord de l’autoritat m unicipal com a titular de la via, i en 
les vies urbanes per decisió de l’òrgan competent d e la corporació municipal ”. 

 
 

La regulació dels usos de les vies urbanes porta aparellada la SENYALITZACIÓ 
dels mateixos. Així l'article 139 del RGC estableix que correspon al titular de la via la 
responsabilitat del seu manteniment en les millors condicions possibles de seguretat per a 
la circulació i la instal·lació i conservació dels adequats senyals i marques vials. També 
correspon al titular de la via l'autorització prèvia per a la instal·lació d'altres senyals de 
circulació. 

 Els senyals que s'utilitzen per a regular el trànsit hauran de complir les normes i 
especificacions que s'estableixen tant en el Reglament General de Circulació com en el 
Catàleg Oficial de Senyals de Circulació i Marques Vials. 

 
Segona .- ZONA 30 de limitació de velocitat: 
 
Comunament es defineix com a ZONA 30 un conjunt de carrers on la velocitat està 

limitada a 30km/h. 
No cal confondre-la amb una zona per als vianants ja que en la primera els vehicles 

circulen amb l'únic impediment de respectar la velocitat, com contempla la Direcció 
General de Trànsit. 

Els estudis realitzats en les successives implantacions de zona 30 llancen com a 
resultat que una velocitat reduïda disminueix l'estrés dels residents, el barri es torna més 
agradable i millora la seua seguretat. 

Repercuteix també en la disminució del soroll: una velocitat regular, baixa, sense 
acceleracions brusques, baixa el nivell del soroll del vehicle (motor, rodes…). 

Si circulen menys cotxes, la pol·lució també disminuirà de manera apreciable. 
A la seua instauració li acompanya un canvi ambiental, atés que l'entramat de 
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carrers adopta un aspecte de carrer tranquil que no incita a la velocitat. 
En relació amb la sinistralitat des que es van començar a implantar l'any 2006, les 

zones 30 han reduït en més d'un 28% la mitjana de lesionats per accident, per tant, les 
zones 30 han reduït el percentatge de danys a la integritat física per accident en els punts 
on s'han implantat. 

En una col·lisió on l'automòbil circula a una velocitat de 50 km/h, un vianant només 
té un 20% de possibilitats de supervivència ja que equival a caure d'una altura de 10m. 

A 30 km/h, la probabilitat és del 90% i equival a una altura de 3.5m. Finalment, la 
distància de frenat a 30 km/h correspon a 13 m (calculat amb un temps de reacció d'1 
segon més el de frenat en circumstàncies ideals de bon temps i bona carretera). 

 En canvi a 50 km/h és una mica més del doble: 27m. Per tant per a vianants i 
ciclistes el risc d'accident és menor i les lesions menys greus. 
 

Tercera .- Proposta d’aplicació de ZONA 30 al centre urbà de Jesús Pobre: 
 
Jesús Pobre és una xicoteta població, de tipus residencial, en què tots els seus 

carrers són d'una calçada amb un sol sentit de circulació, i algunes d'aquestes són bastant 
estretes, amb voreres de tan sols 1 metre d'amplària i desnivells (hi ha trams en què és 
difícil transitar per elles), com per exemple el carrer del Pare Pere, Major, Diagonal, Plaça 
del Poble i Escoles, que és on es concentren els restaurants, supermercats i diversos 
establiments, així com l'accés al Centre Escolar Pare Pere. 

Totes les calçades tenen estacionament de vehicles en cordó, i canvien el costat 
d'estacionament semestralment, és per això que, quan limiten amb els restaurants (quatre 
entre els dos carrers), quan tenen l'estacionament en el costat contrari, els vehicles passen 
a menys d'un metre de l'eixida, i resulta arriscat a voltes (perill d'atropellament), i quan 
tenen l'estacionament en el seu costat (temporada estival), es munten terrasses en la via 
pública, i queda més reduït l'espai de la via per a la circulació de vehicles. 

Per aquestes vies, circula tot el trànsit rodat de vehicles en l'accés al poble, 
aconseguint velocitats inadequades per a aquest tipus de vies o circumstàncies que 
concorren en les mateixes. 

S'ha d'advertir la presència de xiquets i xiquetes en els carrers fora de l'horari 
escolar en dies lectius, amb una gran activitat lúdica (exposicions, danses, teatres infantils) 
i esportiva (bastants ciclistes-cicloturistes i corredors) entre setmana i sobretot els caps de 
setmana degut també als diversos mercats i activitats que es realitzen, que fan que 
augmente la presència de vianants en els carrers. 

La ciutadania de Jesús Pobre també ha posat de manifest a l'Entitat Local menor, 
diverses queixes verbals sobre l'excessiva velocitat d'alguns vehicles que circulen per la 
localitat. 
 

Encara que no presenten les mateixes característiques que les vies esmentades 
anteriorment (sobretot per l'estretor de la via i la quantitat de vehicles), s'assenyala com a 
convenient incloure també la resta de vies esmentades en la sol·licitud d'informe policial 
d'igual manera, és a dir englobar tot el poble en la denominació “zona de limitació de 
velocitat reduïda 30 km/h”, així el total de carrers és: 

• Pare Pere 
• Major 
• Plaça del Poble 
• Escoles 
• Diagonal 
• Pinaret  
• Eres, 
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• Ametlers 
• Lluna 
• Bisbe Hervas, 
• Portelles,  
• Convent,  
• Plaça de l’Església, 
• Cases Noves (1r tram). 
•  

En les esmentades vies conflueixen anàlegs factors o altres condicions que aconsellen que 
el centre urbà es definisca com a Zona 30, entre aquestes, esmentar que en l'encreuament 
dels carrers Eres, Pinaret i Diagonal, a causa de l'existència d'una zona lúdica composta 
pel Riurau i parc infantil i a l'amplària d’aquest, és una zona de risc pel motiu 
d'inadequades velocitats i presència de xiquets i altres vianants, sobretot a les vesprades. 

Actualment el límit de velocitat en vies urbanes està marcat en 50 km/h, encara que 
és aconsellable tenint en compte el que hem esmentat anteriorment, reduir-la a 30 km/h, 
que juntament amb la col·locació de ressalts en els esmentats carrers faran que la 
circulació tant dels vehicles com de la resta d'usuaris de la via siga més segura. 

 
Quarta .- En conseqüència, la Junta Veïnal proposa la reducció del límit de velocitat 

de circulació i la creació de la zona 30 en el centre urbà de Jesús Pobre per a augmentar 
la seguretat de les persones, i en particular de la infància i la tercera edat, reduir la 
contaminació i el soroll, la sinistralitat i les seues conseqüències, la pacificació del trànsit, 
entaular un diàleg de convivència entre vehicles i vianants, més amable i compatible amb 
els vianants i ciclistes, i en definitiva, millorar la qualitat de vida de veïns i veïnes i el seu 
entorn, amb un model d’acord a la vida quotidiana del poble de Jesús Pobre. 

 
PROPOSTA 

 
Declarar com a zona 30 el centre urbà de Jesús Pobre, i quedarien afectades per 
l’esmentada mesura el carrer del Pare Pere, Major, Plaça del Poble, Escoles, Diagonal, 
Pinaret, Eres, Ametlers, Lluna, Bisbe Hervas, Portelles, Convent, Plaça de l’Església, 
Cases Noves (1r tram). 
La citada declaració comportarà la limitació de velocitat restringida a 30 km/hora, es 
procedirà a la senyalització viària d’informació, advertència, compliment i sanció en el seu 
cas, així com l’aplicació de totes aquelles mesures que es precisen per a la reducció de la 
velocitat. 
 
 

La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dita proposta. 
 
 
 
 
 

PUNT 4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA 
DEL POBLE. 
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Vist el projecte de “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL POBLE (abans plaça 
Doctor Vicente Sentí) en el municipi de Jesús Pobre ”,  redactat per el Enginyer Civil 
Miguel Ángel Alarcón García en nom i en representació de COTA A COTA, INGENIERIA I 
TOPOGRAFIA amb un pressupost base de licitació de 241.634,57 € dels quals 
corresponen 41.936,58 al 21% de IVA. 

Considerant que el projecte compleix i s'ajusta a la normativa urbanística vigent aplicada 
(Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana). 
 

La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents, ACORDA:   
 

 
1. Aprovar el projecte de ““REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL POBLE (antes 

plaça Doctor Vicente Sentí) en el municipi de Jesús  Pobre”,   per un 
pressupost base de licitació de 241.634,57 €, de los quals 41.936,58 € correspon 
a 21% de IVA. 

2. Notificar aquest acord a Excma. Diputació Provincial d’Alacant., 

 
  

PUNT 5.- APROVACIÓ PERÍODE MIG PAGAMENT 3ER TRIMESTRE DE 201 7. 

 
 
La intervenció de l'EATIM DE JESUS POBRE, havent dona compte a la Junta Veïnal del 
període mig pagament a proveïdors  3er trimestre del 2017. 
 
 La Junta Veïnal per unanimitat, queda assabentada de dits informes. 

 
 

PUNT 6.- PRECS I PREGUNTES 

 
PREGUNTES: 
 
1.- Per què en el dinar del dissabte no estaven inc losos tots els bars-restaurants de 
Jesús Pobre com co-protagonistes i co-col·laborador s? 
 
La jornada gastronòmica que se celebra és de caràcter comarcal, intervenen altres 
ajuntaments i entitats, per tant, Jesús Pobre no és qui aporta o paga els mitjans hotelers. 
En aquestes jornades el protagonisme és de les dones que durant dècades s'han fet 
càrrec de la cuina i de traure avant a la família amb plats humils, per aquest motiu fins i tot 
es va fer un taller formatiu intergeneracional en el CDT de Dénia, avalat per l'Agència 
Valenciana de Turisme, així com dels productors i productes de proximitat. 
La participació de la restauració ha de ser per a altres formats, que res té a veure amb 
aquestes jornades integrades en el projecte gastronòmic de la UNESCO. L'única 
participació de tercers que es precisa és la d'una empresa d'esdeveniments, que ha 
d'aportar infraestructura (taules, cadires, neveres, cuines, vaixella…), un estudi de la 
recepta i la seua elaboració, fer-se càrrec dels productes que aporten entitats i 
ajuntaments, i tot açò a preu de cost o fins i tot a pèrdues. 
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2.- Per què els operaris van haver de transportar i  col·locar canyissos en la volta 
ciclista, utilitzant una franja horària que es podr ia utilitzar en treballs més importants 
per al poble? 
 
L’empresa GRUP MELIC que gestiona les accions culturals i turístiques de l’associació 
ruta dels riuraus va dissenyar la proposta a la qual vosté es refereix per a l’associació, és a 
dir, per als 16 municipis de la ruta dels riuraus. 
La ruta de riuraus, és una ruta de vertebració comarcal, on convergeixen sinergies i de 
col·laboració entre 16 municipis per a la seua difusió cultural i turística, en els quals partint 
de l'esperit participatiu i solidari, cada poble aporta el que pot per a promocionar el nostre 
patrimoni cultural, arquitectònic, gastronòmic i paisatgístic al menor o nul cost (fins i tot en 
espècie). Es va sol·licitar als integrants de la ruta dels riuraus col·laboració per a aquesta 
acció promocional, i una de les necessitats sol·licitades, era el préstec de canyissos. 
D'aquesta tasca es va fer càrrec l’Eatim de Jesús Pobre davant la facilitat de localitzar 
canyissos en el seu terme municipal, estem parlant del trasllat de 35 canyissos a través del 
vehicle de l’Eatim i dels operaris de manteniment, complint així amb els compromisos de 
l'associació ruta dels riuraus, és a dir, participant, col·laborant i solidaritzant-nos amb la 
resta d'ajuntaments que van realitzar altres aportacions, per a una acció promocional de 
repercussió comarcal, provincial, nacional i internacional a un cost irrisori (traslladar els 
canyissos a la població veïna). 
 
3.- És vosté un artista land-art  per a sol·licitar als operaris que feren eixa inte rvenció 
en la volta ciclista? Si vosté vol ser artista, per  què no ho paga de la seua butxaca? 
 
L’alcalde president de Jesús Pobre no és un artista land-art, ni té aquestes inquietuds 
artístiques, ni va dissenyar, ni va sol·licitar als operaris de manteniment que feren cap 
treball “artístic”, ni amb els seus diners ni amb els aliens. 
En concret, l’acció promocional relativa a la volta ciclista de l’associació ruta dels riuraus va 
ser una idea, projecte, disseny i execució que va dur a terme l’empresa de gestió i 
publicitat GRUP MELIC. Els operaris de Jesús Pobre van traslladar els canyissos a la 
població veïna del Poble Nou de Benitatxell, la càrrega i descàrrega d’aquests. 
Sobre despeses que haguera de pagar de la meua butxaca, a més de no percebre cap 
retribució nominativa amb càrrec a les arques municipals, ni realitzar cap despesa de la 
partida existent denominada “despeses d’alcaldia o representació”, agraïsc la pregunta per 
a informar que en aquests 6 anys d’alcaldia, no he pagat amb càrrec a l’Eatim cap 
inquietud personal, i de la meua pròpia butxaca he abonat en la majoria d'ocasions 
gasolina, peatge, menús de dinars o sopars, i fins i tot, invitacions institucionals de terceres 
persones o col·laboradors. És una decisió personal des que vaig entrar en l’Eatim al juny 
de 2011, assumir les despeses d’alcaldia de la meua butxaca encara que legalment tinga 
dret al fet que siguen cobertes per la institució, però preferisc que vagen destinades a 
altres necessitats del poble. 
Vull recordar a més que el Dept. de Turisme i Cultura des d’alcaldia fa aquestes accions 
sense pressupost propi ni exclusiu. Els quatre vocals que actualment desenvolupen 
funcions per a  l’Eatim i l’alcalde president, fan un control rigorós i responsable dels 
pressupostos locals. 
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4.- Si vosté vol erigir a Jesús Pobre com a baluard  del patrimoni rural canalitzant 
moltes energies i diners, per què el nostre poble n o ha estat promocionat o inclòs en 
tot el protocol de “temps de pansa” organitzat per organismes competents i 
investigadors del patrimoni de l’Ajuntament de Déni a en matèria. Escaldà, riurau, 
etc. 
 
Es realitza una pregunta sobre una acció cultural aliena a aquesta entitat local, ja que es 
tracta d'una promoció cultural d'un altre ajuntament, confonent competències i autogovern 
local. Hi ha moltes localitats que gràcies a la tasca primigènia de l'associació riuraus vius i 
de l'Eatim de Jesús Pobre de recuperació d'aquest passat, ara exploten i posen de relleu 
aquest recurs abans oblidat, i ens enorgullim per això, però Jesús Pobre no té perquè estar 
present en tots els programes culturals de tots els ajuntaments de la Marina Alta o de 
l'Ajuntament de Dénia, més encara si no se'ns ha demanat cap col·laboració o participació. 
En concret, consta en els mitjans públics que l'Ajuntament de Dénia ha subscrit un acord 
de col·laboració amb l'Hort de l'Alé per a aquestes programacions, acord alié a l'Eatim de 
Jesús Pobre. 
Després de fer la consulta a l’Ajuntament de Dénia, la regidoria de Cultura dirigida pel grup 
polític de Compromís, indica que: “…Els criteris per a localitzar geogràficament les 
activitats de «Temps de Pansa» no tenen en compte criteris com la representació dels 
àmbits territorials o partides rurals adscrites al terme municipal de Dénia. De fet, enguany, 
a excepció del castell, totes les activitats s’han desenvolupat en l'Hort de l'Alé, situat en el 
terme municipal de Pedreguer, per considerar-se un lloc quasi sagrat pel que fa a la difusió 
de la memòria de la pansa. Es busca cert grau d’innovació davant d’altres localitzacions 
anteriors, així com, també la  connivència i sinergies amb institucions que cuiden de la 
gestió dels llocs i del seu entorn…”. 
 
Per tant, és l'Ajuntament de Dénia qui realitza les seues programacions, no té en compte 
criteris d’àmbit territorials, i diversifiquen cada any la seua oferta basada en sinergies 
institucionals amb totes les entitats o col·lectius de la Marina Alta i no solament amb Jesús 
Pobre. Un clar exemple, el programa temps de pansa es va dedicar a Jesús Pobre l'any 
2013, l'any 2014 van acudir al riurau de la Xara. 
Vull informar com indiquen en la seua pregunta que són els veïns i veïnes del poble 
juntament amb els quatre vocals de l’Eatim els que empren moltes energies més enllà de 
les institucionals, i sacrifiquem el nostre temps personal a protegir i difondre el patrimoni 
rural de Jesús Pobre i amb tota la Marina Alta, si bé realitza una asseveració errònia: 
aquest treball es duu a terme sense quasi costos econòmics, ja que compartim sinergies 
amb 15 municipis, i les partides econòmiques són subvencionades en molts casos per la 
Diputació d'Alacant, en concret el Patronat de Turisme Costa Blanca. No hi ha una partida 
pressupostària per a Cultura i Turisme en aquests àmbits. 
 
5.- Per què no es va fer l’examen en valencià a una  de les aspirants de la borsa de 
treball que es va convocar recentment, quan l’aspir ant ho va sol·licitar? 
 
Sol·licitada l’acta al tribunal i revisada aquesta sobre la realització dels exàmens de la 
borsa de treball, consta que l’aspirant va escollir en la sol·licitud fer l’examen en valencià.  
El dia de l’examen, el tribunal no tenia la sol·licitud de l’aspirant, i li van donar per error 
l’examen en castellà. L’aspirant, a l’inici de l’examen, no va informar al tribunal ni va 
advertir de l’error comés d’acord a la sol·licitud, per la qual cosa l’òrgan de selecció no va 
poder esmenar aquest error. 
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6.- Per què la comissió de selecció d’aquesta borsa  no va estar formada pels 
membres de la Junta Veïnal de Jesús Pobre com el co ncurs precedent, en el qual es 
va contractar a l’actual tècnic? 
 
Es confon la contractació d'un tècnic a través de mesa de contractació, amb un procés 
constitutiu d'una borsa de treball temporal mitjançant òrgan de selecció. 
Els quatre vocals de l’Eatim de Jesús Pobre i aquesta alcaldia, al temps d'iniciar els tràmits 
de la borsa de treball temporal, adoptem per decisió pròpia no participar en aquest ni en 
cap procés de constitució de borsa de treball temporal. És a més una obligació legal no 
formar part de cap tribunal o òrgan de selecció perquè quede fora de tot dubte una 
ingerència o interferència de qualsevol d'aquests membres de la Junta Veïnal en el procés 
de selecció, complint així el que es disposa en l'article 60.2 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic (el personal d'elecció o designació política, no podrà formar part dels òrgans de 
selecció). 
En el cas esmentat del tècnic de l’Eatim de Jesús Pobre, es tractava d’una contractació, i 
no un procés de constitució d’una borsa de treball temporal, el procediment del qual és 
diferent. 
 
7.- Per què no estava inclosa la funcionària de l’E atim de Jesús Pobre en aquesta 
comissió de selecció.  
 
No hi ha cap obligació legal perquè un funcionari o funcionària de l’Eatim de Jesús Pobre 
haja d’integrar la comissió de selecció, ja que pot ser d’altres entitats locals com 
l’Ajuntament de Dénia, de totes maneres la composició és una decisió del propi tribunal. 
En el cas concret de la funcionària de Jesús Pobre, figurava com a suplent del Secretari. 
 
8.- Quines són les aportacions que el Mercat del Ri urau i el Mercat de Brocanters 
ofereixen a tots aquells veïns que troben dificulto sa la seua qualitat de vida 
ciutadana i urbanística els diumenges de mercat? 
 
Cal aconseguir un equilibri entre les activitats veïnals i la qualitat urbanística, sense que 
s'haja de renunciar a ambdues, tenint en compte que les aportacions del mercat del riurau i 
brocanters són de gran rellevància per a l'entitat local, l'economia local, la restauració (bars 
i restaurants), els comerços, el sector immobiliari, la recuperació agrícola, l'oferta cultural i 
turística, l'ocupació laboral, o l'autoocupació entre altres, i es pot destacar com a 
aportacions rellevants: a) 4 anys de vida dels dos mercats com a aposta ciutadana 
col·lectiva i consolidada que és objecte d'inspiració i reconeixement institucional sobre 
economia col·laborativa, sostenible i vinculada al territori; b) intervenció en l'entorn local i 
actuació com a agent de transformació, obrint espais de diàleg i reflexió; c) mercats 
gestionats per la pròpia ciutadania, amb nombrosos projectes de millora de la qualitat de 
l'entorn; c) venda directa sense intermediaris, treballant en el concepte de comerç i preu 
just, 
 d) arrels rurals i agrícoles, compromeses amb els xicotets productors i l'agricultura, així 
com l'ecologia i el consum responsable; i) espai de trobada per a les relacions humanes, 
per a la cultura, exposicions, i fins i tot tasques pedagògiques; f) reivindicació lingüística en 
convivència pacífica amb altres residents i llengües;  
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g) intercanvi d'experiències, coneixements i plataforma de projectes de recuperació del 
camp i el paisatge de Jesús Pobre com per exemple “calçant el montgó” o el blat; h) 
recuperació de varietats autòctones com les guixes; i) creació directa de 10 llocs de treball, 
així com generació de autoocupació per a les parades de tots dos mercats, i els beneficis 
indirectes per al comerç i hostaleria de Jesús Pobre. 
S’ha d’afegir que no són dos els mercats existents a Jesús Pobre, ja que va ser creada 
també la fira del llibre en valencià a instància del grup Compromís, ampliant l’oferta 
existent a la qualitat de vida ciutadana i urbanística del poble. 
 
9.- Per què no hi ha un servei de neteja els dies d e mercat de manera que els dilluns 
els operaris estiguen més lliures per a poder atend re altres treballs en el poble? 
 
El servei de neteja és una competència exclusiva de la Regidoria de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Dénia. Es va sol·licitar aquest servei però el van denegar, ja que no estava 
en el plec administratiu de la concessió (atés que el mercat dels diumenges és de creació 
posterior a la concessió administrativa). 
La solució davant la negativa a la prestació d'aquest servei va ser encomanar a 
l'associació del mercat del riurau i brocanters l'assumpció de la neteja, dins de les 
possibilitats de l'autogestió convinguda amb ambdues associacions, i aquest servei seria 
completat pels operaris de l’Eatim de Jesús Pobre tots els dilluns, tot això amb la finalitat 
d'adequar la via pública amb el treball i la implicació de tots, vists els escassos recursos 
existents. 
 
10.- Per què els diumenges de mercat no hi ha més p olicia local que desenvolupen 
una correcta tasca de circulació en el poble en les  quatre eixides i entrades del 
poble, on estan els 4 pàrquings? 
 
No existia servei policial del mercat els diumenges, aquest servei policial va ser inclòs a 
l'arribada del nou equip de govern de l'Ajuntament de Dénia. Prefectura estableix el 
nombre d'efectius, i és adequada l'existència d'una patrulla per a les circumstàncies de 
l'activitat que es desenvolupa. Cal informar que no és tasca de la Policia Local d’acord a la 
llei de coordinació de cossos de seguretat, realitzar tasques de pàrquing/estacionament, ja 
que és contrària a la seua normativa estatutària, per aquest motiu aquesta tasca d'accés 
als pàrquings la desenvolupa el personal del mercat del riurau i del mercat de brocanters. 
 
11.- Per què no s’habiliten urinaris públics que pu guen proveir a la quantitat de 
persones que visiten el nostre poble els diumenges de mercat?  
 
A la vista de la seua pregunta, es realitzarà com a proposta a ambdues associacions 
treballar en l'habilitació d'urinaris. 
 
12.- Per què no hi ha servei de protecció civil els  dies de mercat?  
 
Pel tipus d'activitat i circumstàncies concurrents, per a la venda no sedentària, 
mercats/mercats ambulants setmanals no procedeix l'establiment d'un servei de protecció 
civil. 
 
Josep Lluis pregunta: 
 

1. Jaime Costa, en el Pla General Estructural s'ha eliminat la zona verda? 
Contesta el Sr. President que haurà formular al·legacions i el tècnic municipal ho ha 
tingut en compte, però es veurà en el Pla General detallat. 
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PRECS: 
 

1. Li demane la seua dimissió en les tasques corresponents a tot lo referent al 
patrimoni immaterial del nostre poble, per no complir amb les seues obligacions com 
a nostre representant, conduint al poble a una situació capritxosa de inoperància 
respecte als compromisos de promocionar i col·laborar en tot allò relacionat amb el 
rigor acadèmic, investigador, cultural, patrimonial i públic, com ha segut les jornades 
de Temps de Pansa, on vostè es trobava de vacacions durant els dies de celebració 
d’aquestes jornades. 

2. Li demane adjunte la normativa on se especifica que la funcionaria i els membres de 
la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre no tenen que formar part de les 
comissions de selecció de treballadors per a desenvolupar la seua feina a l’EATIM 
de Jesús Pobre. 

3. Li demane adjunte la normativa on se especifica que la funcionaria i els membres de 
la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre tenen que formar part de les comissions 
de selecció de treballadors per a desenvolupar la seua feina a l’EATIM de Jesús 
Pobre. 

 
Als precs 2 i 3, s’informa que la normativa en matèria de composició dels òrgans de 
selecció en processos constitutius de borses de treball, es troba en el text refós de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, en concret articles 55 i següents, així com en els articles 3 i 
següents del Decret 33/1999 de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 
les vint i una hores del dia nou de novembre de dos mil desset, 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 
    


