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ACTA 1/2020 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 

EL DIA VINT DE FEBRER DE 2020. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

Na Josefa Martínez Saus 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
En. LLuis Signes Alberola 
En. Josep Fornés Mut 
  

I ASSISTITS DEL SR. SECRETARI,  

En FULGENCIO GIMENO ARRONIZ, 

 

En la sala de sessions de l´ EATIM de Jesús Pobre, sent les denou hores i quinze 

minuts del dia vint de febrer del dos mil vint. 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 ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 17/2019 celebrada en data denou de desembre de 

dos mil denou. 
 
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 amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 

compromís, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat dels següents: 
 
• Resolució num.6/2020 sol·licitar la inclusió de l’obra “ Ampliació i millora del frontó 

municipal en el poliesportiu de Jesús Pobre”. 
• Resolució num.3/2020 sol·licitar la inclusió de l’obra “ Rehabilitació i millora de 

l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda als vestuaris de la zona 
poliesportiu de Jesús Pobre”. 

• Resolució num.24/2020 sol·licitar la inclusió de l’obra “ Redacció del projecte 
integral de recollida d’aigües fecals des de la zona de Cases Noves fins el punt de 
nucli urbà”. 

• Resolució de data 17/02/2020, per la qual s'aprova relació de despeses de bestreta 
de caixa fixa. 

• Resolució num.18/2020 relació de factures número F/2020/1 del 03/02/2020 per la 
qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 

 
  

PUNT 3.- 
MODIFICACIÓ CONVENI ENTRE L’EATIM I L’AJUNTAMENT DE  

DENIA. 

 
Sr. Javier Scotto di Tella Manresa, en qualitat d'Alcalde-President, de l’EATIM de 

Jesús Pobre, proposa a la Junta Veïnal la modificació del conveni Ajuntament de Dénia-
EATIM Jesús Pobre. 
 
Vist l'informe emès per Sr. Fulgencio Gimeno Arroniz secretari de l’EATIM de Jesús Pobre 
que diu: 
 
PRIMERA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA: 
 
Es planteja quin ha de ser el procediment perquè l'Ajuntament de Dénia executa el servei 
municipal de clavegueram en l'Entitat Administrativa Territorial Inferior al Municipi 
(“EATIM”) de Jesús Pobre, a la vista de l'actual regulació d'aquesta competència com 
conferida a l’EATIM segons el Conveni de Col·laboració entre Municipi i EATIM. 
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L'Ajuntament hauria de tramitar un expedient pel qual s’alterarà la competència de 
l’EATIM, cedida en el marc del Conveni de col·laboració entre municipi i entitat menor, hui 
en vigor (“Conveni”).  
 
El contingut del Conveni indica que el mateix s'ha celebrat seguint la tramitació pròpia de 
les ordenances municipals (veure article II del Conveni: “El present Conveni és sotmetrà al 
procediment establert en l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Regulador dels Bases de 
Règim Local, devent ser aprovat per l’Ajuntament de Dénia i la Junta Veïnal de Jesús 
Pobre”). 
 
Aquest article 49 de la LRBRL indica: 
 
Article 49. 
 
L'aprovació de les Ordenances locals s'ajustarà al següent procediment: 
 
a) Aprovació inicial pel Ple. 
 
b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i 
aprovació definitiva pel Ple. 
 
En el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà 
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional. 
 
A la vista de l'anterior, caldrà impulsar un expedient administratiu requerirà: 
 
a. Una anàlisi/proposada de la situació del servei en l’EATIM i la conveniència (sobre les 
raons tècniques corresponents) de sol·licitar a l'Ajuntament que recupera la competència. 
Aprovada en l’EATIM i remesa a l'Ajuntament.  
 
Aquesta justificació pot fonamentar-se sobre la base que conformement a l'art. IV.C.1 del 
Conveni i així mateix a quant disposa l'art. 38.e) del RDL 781/1986, hauria de modificar-se 
el Conveni en el seu esment a la competència sobre “Clavegueram”, tenint en compte que 
des de l'aprovació de l'Acord municipal de 2012 el Municipi ha assumit aqueix servei com a 
propi i, per tant, jurídicament passa a estar exclòs de les competències de l’EATIM. 

 
L'art. 38.e) del RDL 781/1986 indica: 
 
“Art. 38. 
 
Les Entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal tindran les següents 
competències: 
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a) La construcció, conservació i reparació de fonts, safaretjos i abeuradors. 
b)La policia de camins rurals, muntanyes, fonts i rius. 
c) La neteja de carrers. 
d) La mera administració i conservació del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la 
regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals. 
e) L'execució d'obres i la prestació de serveis compresos en la competència 
municipal i d'exclusiu interès de l'Entitat, quan no estiga a càrrec del respectiu 
Municipi”. 
 

b. A continuació, recepció per l'Ajuntament d'aquesta petició. Decisió d'Alcaldia (Decret) 
requerint informe dels serveis municipals, intervenció i secretària com a pas previ al fet que 
l'Ajuntament Ple i comissió informativa corresponent puguen pronunciar-se. Producció 
d'aquests informes. 
 
c. Proposta d'acord, que incloga esment no sols a la modificació del Conveni sinó 
requeriment a ADSA que comence a prestar el servei en l’EATIM per haver assumit el 
Municipi el servei en 2012 i ser ADSA la prestatària d'aquest servei. 
 
d. Aprovació en ple de l'Acord de modificació del Conveni, previ dictamen en la comissió 
corresponent si escau. Així mateix aprovació inicial per la Junta Veïnal de l’EATIM. 
 
e. A la vista que ha de seguir-se el procediment per a ordenances municipals segons el 
que s'ha dit expressament en el Conveni, aqueix acord ha de ser considerat com a 
APROVACIÓ INICIAL de la modificació del Conveni. A continuació caldrà publicar (BOP) 
per 30 dies per a possibles al·legacions, si no es presenta cap podrà considerar-se com 
definitivament aprovat (amb la consegüent publicació d'aquesta circumstància) i si es 
reberen al·legacions, hauran de resoldre's aquestes en la comissió corresponent i 
posteriorment aprovar-se definitivament pel ple de manera expressa la versió final de 
l'acord que continga la modificació del Conveni i l'ordre a ADSA que comence a prestar el 
servei en l’EATIM. Amb consegüent nova publicació (BOP). 
 
En suma, sembla clar que a fi d'aconseguir el propòsit indicat en l'encapçalament d'aquest 
document, l'objectiu ha de ser modificar el Conveni per a eliminar l'esment a 
“Clavegueram” del seu redactat. I això ja que les EATIMS assumeixen competències en 
aquells serveis les tasques dels quals no les preste ja l'Ajuntament (ho diu l'art. 38.e) RDL 
781/1986).  
 
SEGONA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA:  
 
Afegir un article 10.Bis del Conveni el tenor literal del qual seria el següent: 
 
“Al seu torn es descomptarà de la participació en ingressos de l’EATIM l'import 
corresponent a les retribucions de les funcions de secretaria, intervenció, tresoreria, i altre 
personal administratiu pels serveis prestats per l'Ajuntament de Dénia a l’EATIM de Jesús 
Pobre, facultant a l'òrgan competent de l'Ajuntament de Dénia, a l'efecte de compliment 
d'aquest acord”. 
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Caldrà impulsar tot l'expedient administratiu per a modificar el conveni Ajuntament-EATIM, 
amb els seus informes de secretària/intervenció, la seua aprovació inicial, la seua 
exposició pública i l'aprovació definitiva de l'acord que modifique el Conveni, amb ordre 
expressa a ADSA en aquest Acord plenari perquè preste el servei en l’EATIM (si l'ordre a 
ADSA provoca un desequilibri contractual en el seu contracte de concessió, en aqueix cas 
els informes de secretària/intervenció i l'Acord deurien addicionalment pronunciar-se sobre 
aqueixa qüestió).  
 
L'expedient administratiu que s'impulse haurà de contindre tots els tràmits equivalents a un 
expedient d'aprovació/modificació d'una Ordenança local, segons disposa el propi 
Conveni.  
 

• Amb els 3 vots a favor de PSOE que diu: 
 
- Apostem per l'autogovern. 
- Aquesta Junta s'acosta a una voluntat de mancomunar o coordinar el servei de 
clavegueram i el seu manteniment amb Dénia. 
- Aquest servei esta infradimensionat, afecta al medi ambient amb abocaments, filtracions. 
- Hem d'assumir la responsabilitat de desenvolupar el clavegueram de Jesús Pobre, 
gestionant-lo a través de l'oficina de clavegueram de nova creació. 
- Conservem la potestat inversora i decidir la inversió i formules, en aquest cas, via 
subvenció supramunicipal. 
- És una oportunitat per a una assignatura pendent en aquest poble: mantindré la xarxa, 
ampliar i acabar amb l'afectació de aqüíferes i el nostre territori amb aigües residuals. 
 

• Amb els 2 vots d’abstenció de COMPROMÍS que diu: 
 
Entenem que per a una entitat com la nostra el servei de clavegueram te un cost molt 
elevat i difícil d`assumir per el nostre ajuntament. 
Però el nostre vot és una abstenció al no haver pogut trobar cap procediment que ens 
permeta adherir-nos a l`oficina d`Aqualia per gestionar  el clavegueram sense poder 
quedar-nos amb les competències. Per tot això no podem votar a favor ja que en el nostre 
col·lectiu sempre hem apostat per més autogovern i aquest es un pas enrere per a les 
nostres conviccions. 
 
La Junta Veïnal per majoria dels assistentes acorda: 
 
1. Modificar el conveni de l’EATIM amb l'Ajuntament de Dénia en l'art. 4.C) 1.8  i afegir l'art. 
10 Bis. 
2. Enviar aquest acord a l'Ajuntament de Dénia per a la seua ratificació. 
3. Comunicar aquest acord a Aigües de Dénia societat Anònima. 
4. Adherir-se a l'oficina del clavegueram de l'Ajuntament de Dénia a l'efecte de realització 
d'estudis sobre el clavegueram en Jesús Pobre, i en el cas de realització d'alguna obra en 
Jesús Pobre per part de l'Ajuntament de Dénia es requerirà acord de la Junta Veïnal. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat acorda aprovar dita proposta. 
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PUNT 4.- 
CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE L’EATIM I L’AJUNTAME NT 

DE DENIA. 

 
Es retira del ordre del dia. Es queda sobre la taula per el seu estudi. 
 
 

PUNT 5.- APROVACIÓ DE LA TAXA FISCAL DE L’EATIM. 

 
Sr. JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde de l’EATIM de Jesús Pobre, 
formula a la Junta Veïnal la següent, 
 
PROPOSTA 
 
Vist el que es disposa en l'article 15.1 i 17.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els 
informes tècnics-econòmics a què es refereix l'article 25 d'aquesta, es proposa l'adopció 
del següent acord: 
 
PRIMER.- Imposar i ordenar fiscalment la Taxa per ocupació de terrenys de domini públic 
amb quioscs, taules i cadires amb finalitat lucrativa, mercaderies de construcció, 
enderrocs, tanques, puntals, asnillas, bastides, i altres instal·lacions anàlogues, llocs, 
barraques, casetes de vendes, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'Ordenança Fiscal que regularà l'exacció de la Taxa per 
ocupació de terrenys de domini públic amb quioscs, taules i cadires amb finalitat lucrativa, 
mercaderies de construcció, enderrocs , tanques, puntals, asnillas, bastides, i altres 
instal·lacions anàlogues, llocs, barraques, casetes de vendes, espectacles o atraccions, 
indústries de carrer i ambulants, el text de les quals és el següent: 
 
Article 1r. Fonament legal. 
Aquesta EATIM en ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del règim Local i de conformitat amb el que es disposa en 
els articles 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, estableix la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial que es deriven de l'ocupació de terrenys de domini públic amb 
quioscs, taules i cadires amb finalitat lucrativa, mercaderies, materials de construcció, 
enderrocs, tanques, puntals, asnillas, bastides i altres instal·lacions anàlogues, llocs, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, 
expositors, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al 
previngut en l'article 57 del mateix text legal. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que es 
deriva de l'ocupació de terrenys de domini públic. 
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Article 3r.- Subjectes passius 
Són subjectes passius d'aquesta taxa i obligats al pagament les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària 
al favor de la qual s'atorguen les llicències o els qui es beneficien de la utilització privativa 
o aprofitament especial del domini públic, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 
 
Article 4t. Zones i Calles. 
1.- A l'efecte d'aplicació de la quota tributària referent a l'ocupació de terrenys de domini 
públic amb finalitat lucrativa, les vies públiques del municipi es classifiquen com a norma 
general en una categoria. 
 
Article 5é. Quota. 
 
1) Quota tributària taules i cadires 
 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa i irreductible i modulada d'acord amb 
l'extensió i elements de delimitació de l'ocupació. 
 
a) Modalitats d'ocupació temporal. 
L'ocupació del domini públic, siga anual, de temporada o d'horari reduït, s'entén excepte en 
cas d'esdeveniments programats o autoritzats per l’EATIM de Jesús Pobre que afecten 
l'espai públic ocupat, podent exigir l’EATIM la retirada temporal del mobiliari que ocupa la 
via pública mentre duré l'esdeveniment. Així mateix, la Policia Local, a instàncies de 
l'Alcaldia, podrà modificar les condicions d'ús puntualment per raons d'ordre públic o de 
circumstàncies especials de trànsit. En cap d'aquests supòsits es generarà cap dret dels 
afectats a indemnització o cap compensació. 
 
b) Llista de càrregues fiscal en vigor. 
La classificació econòmica de la tarifa es realitza d'acord amb la llista de càrregues fiscal 
en vigor en l’EATIM, únic en aquest moment. 
 
c) Elements de delimitació de l'ocupació. 
c.1. L'import de la taxa es calcularà d'acord amb el nombre de taules o vetlladors 
instal·lats, amb un màxim de quatre cadires i de conformitat amb la taula de tarifes de 
l'apartat d). 
 c.2. Quan l'ocupació de la via pública pertanga a àmbits declarats per l'Ordenança 
reguladora de l'atorgament d'aquestes autoritzacions com de limitació horària especial 
(amb horari reduït a caps de setmana) la tarifa es reduirà en un 65%. 
c.3. Quan s'utilitzen tendals o marquesines oberts o tancats, i altres elements anàlegs, la 
quota ordinària resultant de la superfície ocupada es multiplicarà pel coeficient de 1,05 en 
les tarifes. 
  
c.4. Quan s'utilitzen separadors, la quota tributària s'incrementarà amb el coeficient de 
1,03. 
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d) Taula de tarifes per conjunt de taula i quatre cadires.  
 
Anual: 100€ 
Semestral: 50 € 
 
2) Màquines expenedores automàtiques, recreatives i similars. 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa i irreductible per modalitat temporal 
d'ocupació segons s'estableix en l'apartat 1) a) d'aquest article, fixada en funció de la 
categoria de les vies públiques establides en la llista de càrregues fiscal municipal en vigor, 
per metre quadrat d'ocupació segons les següents tarifes: 
 
Anual: 18€ 
 
3) Expositors en la via pública. 
 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa i irreductible per modalitat temporal 
d'ocupació segons s'estableix en l'apartat 1) a) d'aquest article, fixada en funció de la 
categoria de les vies públiques establides en la llista de càrregues fiscal municipal en vigor, 
per metre quadrat d'ocupació segons les següents tarifes: 
 
Anual: 40€ 
 
4) Caixers automàtics en la via pública per caixer i any......................... 500,00 euros. 
 
5) Mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, asnillas, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues. 
 
a).- Materials de construcció o enderrocament, bocoyes o pipes, calaixos o fardells, fustes, 
ferros o qualsevol altra classe de mercaderia deixada a granel per metre quadrat i dia o 
fracció..............................................................1,10 €. 
 
b).-Tanques, puntals, asnillas, bastides, sempre que s’ocupi fins a un 25% de la vorera i 
mentre duren les obres del primer forjat del pis, per dia o 
fracció..........................................................................................................0,75 €. 
 
Si s'ocupa la vorera en més d'un 25%, per cada metre quadrat i dia o 
fracció…..................................................................................................1,10 €. 
 
c).- Bastides volades, el 50% de la quota corresponent. 
 
d).- Reserves d'aparcament amb motiu de mudances, neteja de fosses o qualsevol altre 
motiu amb finalitat lucrativa, per metre quadrat i dia o 
fracció......................................................................................................0,75 €. 
 
e).-Contenidors, per dia..............................................................................2,45 €. 
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6) Mercats ambulants, venda ambulant i uns altres de caràcter periòdic 
5 euros dia, llevat que existisca conveni amb l’Eatim sobre la seua celebració i gestió i en 
aquest cas s'estarà al conveni. 
 
7) Casetes d'informació, venda, llocs, barraques 
 
a. Menys de trenta dies naturals d'ocupació ..................... 2,50 € metro2 i dia 
b. Més de trenta dies naturals d'ocupació ......................... 1,00 € metro2 i dia* 
*(A partir del dia 30) 
 
8) Venda ambulant en carros o llocs unipersonals amb mobilitat espacial: 
 
Per lloc i dia................................................................... 5,00 euros 
 
9) Instal·lacions dedicades a espectacles, esbarjo, carpes, circs, etc. amb finalitat lucrativa: 
 
a. Fins a 100 m²................... ............................................... 25,00 euros dia 
b. De 101 m² a 500 m²..... .................................................140,00 euros dia 
c. De 501 m² a 1.000 m² ...... ............................................. 325,00 euros dia 
d. De 1.001 m² a 5.000 m² ................................................. 500,00 euros dia 
e. Més de 5.000 m² ......................................................... 1.000,00 euros dia 
 
- Parell l'aplicació de les presents tarifes es tindran en compte els dies de muntatge i 
desmuntatge. Per al càlcul de la quota, els dies de muntatge i desmuntatge la tarifa es 
reduirà en un 50%. 
 
- Aquestes tarifes i les dels punts 7 i 8 anteriors podran gaudir d'una reducció de la quota 
tributària (fixada per la JUNTA VEÏNAL, prèvia petició del regidor delegat) sempre que 
siguen ocupacions d'iniciativa municipal que puguen contribuir a la seua promoció turística 
o cultural, degudament acreditada pel departament corresponent. 
 
Article 6é. Reintegre cost de reparació de danys. 
De conformitat amb el previngut en l'article 46 de la Llei 39/1988, quan en ocasió de la 
utilització regulada en aquesta ordenança, es produirà desperfectes en el paviment per 
instal·lacions de la via pública, el beneficiari vindrà obligat al reintegrament total de les 
despeses de reconstrucció i reparació de tals desperfectes o a reparar els danys causats. 
 
Article 7é.- Meritació de la taxa. 
1.- S’esdevingui la taxa i naix la corresponent obligació de contribuir en el moment d'iniciar-
se la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, s'haja obtingut o no per 
a això la corresponent autorització administrativa.  
 
La meritació i exigibilitat d'aquesta taxa no suposa l'atorgament de l'autorització 
administrativa, per la qual cosa el titular podrà ser requerit per a retirar l'instal·lat o ho 
retirarà l’EATIM a la seua costa. 
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2.-En el moment de sol·licitar l'autorització per a l'ocupació de la via pública s'efectuarà 
l'ingrés de l'import corresponent al 50% de la quota tributària resultant en concepte de 
depòsit previ, a compte de la liquidació que es practiqui, en el seu cas, en el moment de la 
concessió de l'oportuna llicència, i sempre abans de retirar la mateixa.  
 
3.- Si la petició d'ocupació es verificara per renovació, en haver obtingut una autorització 
d'ocupació l'any immediatament anterior al de la sol·licitud, el cobrament es practicarà una 
vegada atorgada la renovació conforme el procediment previst en l'ordenança d'ocupació 
de via pública, s'efectuarà mitjançant liquidacions trimestrals. Excepcionalment, si no es 
compleix l'anterior termini, les liquidacions s'ajustaran al període restant fins al final del 
període resultant i en tot cas, coincident amb la finalització de l'any natural. 
 
4.- Excepcionalment, per als supòsits de primera petició d'inici d'ocupació conseqüència de 
nova activitat, canvi de titularitat o reobertura de negoci existent, quan l'ocupació 
autoritzada no coincidisca amb el període impositiu, ja anual, ja de temporades, es 
prorratejarà en funció dels dies efectius d'ocupació segons el període sol·licitat. 
 
Article 8.- Normes generals. 
1.- Tot aprofitament especial de les vies públiques en les formes establides en l'article 1r, 
hauran de ser objecte de llicència municipal, a l'efecte de la qual els interessats 
presentaran la corresponent sol·licitud, ingressant l'import corresponent al 50% de la quota 
tributària dels aprofitaments sol·licitats. 
 
2.- En cas de no autoritzar-se l'aprofitament especial, els interessats podran sol·licitar a 
aquesta *EATIM la devolució de l'import ingressat en concepte de depòsit previ. 
 
3. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, i seran 
irreductibles pel període de temps assenyalat, excepte en els següents suposats: 
 
1.  
a. Que per resolució motivada, es revoque l'autorització concedida, i en aquest cas, a 
sol·licitud de l'interessat, es procedirà a la devolució de la part proporcional corresponent a 
les taxes abonades a conseqüència de l'aprofitament, sense dret a indemnització alguna. 
b. En els supòsits de presentació de baixa per cessament d'aquest aprofitament farà efecte 
a partir de l'endemà al de la seua presentació, podent els interessats sol·licitar la devolució 
de l'import de la quota de la taxa corresponent als trimestres naturals en els quals no 
s'haguera gaudit de l'aprofitament, exclòs aquell en el qual se sol·licite. 
c. En el supòsit de sol·licitud de reducció de l'Ocupació de la via pública prèviament 
autoritzada i presentada conforme disposa l'Ordenança d'ocupació de via pública, poden 
els interessats sol·licitar la devolució de l'import de la taxa corresponent respecte els 
aprofitaments no efectuat. 
d. En el supòsit d'obres realitzades per l'Ajuntament o un altre organisme públic o altres 
motius ocasionals, no imputables als subjectes passius, no es puga realitzar l'aprofitament 
autoritzat per almenys un trimestre, procedirà la devolució de l'import corresponent a 
aquest trimestre, prèvia sol·licitud de l'interessat. 
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4.- En el supòsit d'haver-se realitzat l'aprofitament sense haver obtingut la corresponent 
autorització, o per ocupar major superfície de la qual va ser autoritzada, de no cessar de 
manera immediata, l'Administració podrà retirar els objectes o desmuntar les instal·lacions 
per execució subsidiària a costa de l'infractor, d'acord amb el que es preveu en l'article 100 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. L'import de les despeses, danys i perjudicis ocasionats, serà 
independent de la taxa i de la sanció que es reporti per la infracció comesa.  
En particular, i sense perjudici de les altres mesures que resulten procedents, la Inspecció 
de Tributs Municipal practicarà les liquidacions de la taxa que procedisca (o bé liquidació 
complementària per la diferència entre l'import satisfet i el que corresponga) que serà 
notificada a l'interessat amb termini per al pagament. A l'efecte de practicar la liquidació de 
la taxa per ocupacions realitzades sense llicència o liquidació complementària per ocupar 
major superfície de la concedida s'estableixen les següents presumpcions: 
a) Que el període d'ocupació es correspon amb la modalitat d'ocupació temporal aplicable. 
En cas de poder-se aplicar més d'una modalitat d'ocupació, s'aplicarà el període més 
beneficiós per a l'interessat. 
b) Que la superfície ocupada ha sigut la que conste en la denúncia i/o la constatada per 
part de l'Inspector Tributari. 
Si bé el pagament de la Taxa reportada conformement a aquesta Ordenança, no 
legalitzarà els aprofitaments efectuats, podent ordenar-se la retirada de les instal·lacions 
sense cap indemnització. 
 
5.- L'autorització expedida per l’EATIM haurà d'estar en lloc visible de la terrassa i haurà 
d'exhibir-se a la Inspecció Municipal quantes vegades li fóra requerida. 
 
Article 9é. Partides fallides. 
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen 
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració del qual es 
formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el previngut en el vigent Reglament General de 
Recaptació. 
 
Article 10: Infraccions i sancions 
Es consideren infraccions a l'efecte d'aquesta Ordenança els següents fets: 
a) L'ocupació del domini públic amb elements no autoritzats. 
b) La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent autorització. 
c) Emmagatzemar o apilar en la via pública productes o materials objecte de la instal·lació. 
d) La realització de l'aprofitament per major temps o superfície dels autoritzats. 
Una vegada tramitat l'expedient sancionador si resultara infracció, s'imposarà multa del 
50% al 150% del que resulte de la liquidació graduant-se en funció del fet comés. 
La reincidència en la comissió de les citades infraccions serà motiu de revocació de 
l'autorització concedida i inhabilitació per a successives autoritzacions. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Per al supòsit d'ocupació de terrenys de domini públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa, quan realitzada visita d'inspecció resulte que existeix una ocupació igual o 
superior al 10% de l'autoritzada, la tarifa sobre la qual s'aplicarà el règim sancionador 
previst en l'art. 10 de la present ordenança, per conjunt de taula i quatre cadires serà de: 
 
Anual: 130€ 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o derogació 
expressa. 
 
TERCER.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant 30 dies mitjançant exposició 
d'Edicte en el tauler d'anuncis municipal, en la web, i publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, dins del termini de la qual els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar les reclamacions que estimen oportunes. 
 
En el supòsit de no presentar-se reclamacions l'acord provisional passarà automàticament 
a definitiu. 
 
QUART.- Publicar el text íntegre de l'acord definitiu en el Butlletí Oficial de la Província per 
a la seua vigència o impugnació jurisdiccional. 
 
La Junta Veïnal: 

• Amb els 3 vots a favor de PSOE que diu: 
 
- Per primera vegada aprovem les taxes fiscals de Jesús Pobre. No té una finalitat 
recaptatòria, sinó governativa, que es faça un ús racional dels espais públics, realitzant el 
pagament de les taxes establides per a evitar abusos. Les taxes són racionals, mínimes, 
que atén la idiosincràsia d'aquest poble, que preval l'ordenació sobre la recaptació i que ha 
sigut ja debatuda en comissió. Es dóna així resposta a usos i ocupacions que s'estan 
demandant o es puguen demandar. 
 

• Amb els 2 vots a favor de COMPROMÍS que diu: 
 
-En aquest punt donem el nostre vot favorable , no sols per regular el que ja s`estava 
pagant en convenis particulars, si no per evitar el abusos que  s`estaven produint . 
Cal recalcar que les taxes que aprovarem no estan contemplades amb la finalitat de 
recaptar, ens hem guiat per les existents a Dénia i ens hem acollit al barem més baix.  
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprova dites taxes fiscals. 
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PUNT 6.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE PRESSUPOST PER AL 20 20. 

 
Sr. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde-President de l’EATIM de Jesús Pobre 
formula a la Junta Veïnal, la següent: 
 
PROPOSTA 
 
Vist l'expedient del Pressupost General de l’EATIM de Jesús Pobre per a 2.020. 
 
Vist els articles 168 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei de les Hisendes Locals, en relació amb el artículo18.5 del RD 500/90, de 20 
d'Abril, i 90.1 de la llei 7/85, de 2 d'abril, en relació amb els articles 41, 126 i s.s. del RD 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, així com l'informe de la Intervenció Municipal. 
 
En virtut d'això, es proposa a la Junta Veïnal l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar com a sostre de despesa no financera, de conformitat amb el que 
s'estableix en l'article 30 de la llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la quantitat de 558.255,59 euros, coherent amb 
els objectius d'estabilitat pressupostària i regla de despesa segons l'informe emès per la 
Intervenció Municipal. 
 
SEGON.- Aprovar el Pressupost General de l’EATIM de Jesús Pobre per a 2.020, 
juntament amb la plantilla de personal, i altres annexos, i documentació complementària 
que figura en l'expedient, segons el següent resum per capítols: 
 

ESTAT D'INGRESSOS 
CAP DENOMINACIÓ PREVISIO 
1 Impostos directes 0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 
3 Tasses i altres ingressos 19.450,00 
4 Transferències corrents 437.416,63 
5 Ingressos Patrimonials 13,00 
6 Enajenació Inversiones Reals 0 
7 Transferències capital 105.301,69 
 TOTAL INGRESSOS 562.181,32 

 
 

ESTAT DE DESPESES 
CAP DENOMINACIÓ CREDIT 
1 Despeses personal 166.878,53 
2 Despeses bens corrents i serveis 195.652,81 
3 Despeses financers 0,00 
4 Transferències corrents 84.790,02 
5 Fondo de Contingència 5.000,00 
6 Inversions Reals 105.927,35 
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7 Transferències capital 0,00 
 TOTAL DESPESES 558.248,71 

 
TERCER.- Que l'expedient aprovat inicialment, s'expose al públic, previ anunci en el 
B.O.P., per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar les 
reclamacions oportunes davant la Junta Veïnal, considerant-se definitivament aprovat si 
durant aquest termini no es presentaren, en cas contrari, la Junta Veïnal disposarà d'un 
mes per a resoldre-les. 
 
QUART.- Inserir l'expedient definitivament aprovat en el B.O.P., remetent simultàniament 
còpia al Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials, i a la Conselleria 
d'Administració Pública. 

 
La Junta Veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 
compromís, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la proposta del pressupost 2020. 

 

PUNT 7.- 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’EATIM DE JESÚS POBRE A 

FAVOR DEL TREN GANDIA-OLIVA-MARINA ALTA. 

 
La Junta Veïnal composta pels grups municipals de l’Eatim de Jesús Pobre presenten en 
sessió plenària la següent declaració institucional a favor del tren de Gandia - Oliva – 
Marina Alta: 

   • En la dècada dels anys 70 existia la línia ferroviària Carcaixent – València, línia que es 
va tancar amb el compromís d'obrir un traçat de via ampla. 

   • Durant quasi 50 anys, la comarca de la Marina Alta s'ha vist desproveïda d'una línia 
ferroviària, i s’ha mantingut l'incompliment de la connexió entre la Marina Alta i la Safor 
durant generacions, fet que ha suposat el menyscapte del progrés de 33 poblacions i 3 
entitats locals menors en el seu desenvolupament comarcal, local, social i econòmic. 

   • Novament, després de l'exposició de tràmit d'al·legacions de 2016, i sense que s'hagen 
resolt aquestes per a aclarir els dubtes d'impacte ambiental dels diferents traçats 
proposats, en aquest passat mes de desembre de 2019, el Ministeri de Foment contempla 
el projecte de Tren de la costa, amb diversos traçats en fase d'avaluació ambiental i 
informes argumentals sobre un projecte no rendible. 

   • En les últimes setmanes, diversos municipis s'han pronunciat sobre l'arribada del tren 
amb postures a favor i en contra dels diferents traçats, així com de l'estació al terme de 
Dénia. 

Vistes les propostes de traçat del Ministeri de Foment al tren de la costa, i del conflicte 
municipal que se’n deriva, la Junta Veïnal de l’Eatim de Jesús Pobre per unanimitat dels 
assistents acorda: 
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1. Que l’Eatim de Jesús Pobre reivindica el tren de la costa, com un servei 
necessari per a la connexió territorial de la Marina Alta donat el dèficit 
d'infraestructures en matèria de transport, i posa de manifest el greuge i 
l'afectació del desenvolupament comarcal davant aquesta manca 
d'infraestructures durant 50 anys. 

2. Que com a infraestructura essencial per al desenvolupament social i econòmic de la        
Marina Alta i les seues entitats locals, no pot ser qüestionada en termes de rendibilitat 
econòmica, atés que, com a servei públic essencial, el Govern Central ha de realitzar 
les inversions corresponents a infraestructures ferroviàries i de transport. 

3. Que en aquests termes, la reivindicació del tren i l'enllaç ferroviari amb Oliva i 
Gandia és una qüestió comarcal sobre vertebració territorial, per la qual cosa no ha 
de ser sotmesa a conflictes municipals. 

 
4. Que sol·licitem del Ministeri de Foment el compromís per a la implantació efectiva de 

l’esmentada línia ferroviària per raó d'interés públic. 
 
5. Considerem necessari que la Marina Alta i els municipis implicats consensuen les 

parades i estacions en una mesa comarcal del tren de la costa, sense que cap 
municipi puga irrogar el servei ferroviari. Aquesta Junta Veïnal rebutja qualsevol 
conflicte municipal que vaja en contra de la Marina Alta i el desenvolupament de la 
comarca. 

 
6. Que com a al·legacions i postura concreta de consens a tindre en consideració, tant 

el Govern Central com els agents implicats en el traçat del tren de la costa en mesa 
comarcal s'haurà de respectar: 
 

- La major connectivitat dels municipis. 
- Que aconseguisca els majors nuclis poblacionals de la Marina Alta, atesa la 

necessitat primordialment social i comarcal. 
- Que cause el menor impacte mediambiental de les zones protegides o sensibles del 

territori de la Marina Alta, i especialment, el parc natural del Montgó. 
- La prolongació del traçat a Benidorm ha de discórrer per aquella zona que menor 

impacte ambiental implique, paral·lela a l’autovia. 

La Junta Veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 
compromís, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la declaración institucional a 
favor del Tren Gandia-Oliva-Marina Alta. 
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PUNT 8.- PRECS I PREGUNTES 

 
No en formulen. 

 
 
 
 

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