
 

SESSIÓ NÚM. 4/20  

ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21.07.20 

 

1

 

 

ACTA 4/2020 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 

EL DIA VINT I UN DE JULIOL 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 del dia vint 

i un de juliol 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 3/2020 celebrada en data vint de maig de dos mil 

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

 
 



 

SESSIÓ NÚM. 4/20  

ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21.07.20 

 

2

 

PUNT 2.- 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DECRETS D’ALCALDIA 
HAGUDES DES DE LA CELEBRACIÓ 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.67/2020 sol·licitar la inclusió de l’obra “Reparació del tram alt 

“Camino a los corrales”. 
 Resolució num.64/2020 sol·licitar la inclusió de l’obra “Treballs de reparació 

borrasca gloria. 
 Resolució num.63/2020 sol·licitar la inclusió de l’obra “Execució d'un tram de la xarxa 

municipal de clavegueram segons pla director d'implantació de la infraestructura de 
sanejament en el terme municipal de Jesús Pobre. 

 

PUNT 3.- 
DONAR COMPTE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL SEGON 

TRIMESTRE DE 2020 I L’INFORME DE TRESORERIA 

 
En compliment del que s'estableix en l'article 13 de la EL 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financeres, el Tresorer d'aquesta EATIM emet el següent 
INFORME: 
 
PRIMER. Normativa aplicable. 
 
El que es disposa en el present, s'ha realitzat atenent les següents disposicions contingudes 
en les normes següents: 
 
Guia per a l'elaboració de la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques, del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament als 
proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre per les quals es desenvolupen les obligacions de  
subministrament d'informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
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SEGON. Instrumentació del principi de sostenibilitat financera. 
 
L'article 4.2 de la EL 2/2012, disposa que "s'entendrà per sostenibilitat financera la capacitat 
per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 
públic i morositat de deute comercial conforme al que s'estableix en aquesta Llei, la 
normativa sobre morositat i en la normativa europea.  
 
S'entén que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de pagament 
als proveïdors no superí el termini màxim previst en la normativa sobre morositat". 
 
El concepte del PMP a proveïdors al qual es refereix l'EL 2/2012, és l'interval temporal en el 
qual cada Administració deutora ha de fer front al pagament dels deutes amb els seus 
proveïdors, computat com a termini mitjà, l'incompliment del qual dóna lloc a l'adopció de 
mesures previstes en l'EL 2/2012. 
 
En aquest sentit, l'art. 13.6 de la EL 2/20012 disposa que "quan el PMP d'una Administració 
Pública, d'acord amb les dades publicades, supere el termini màxim previst en la normativa 
sobre morositat, l'Administració haurà d'incloure, en l'actualització del seu pla de tresoreria 
immediatament a l'esmentada publicació, com a part d'aquest pla el següent; 
 
a) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per a poder 
reduir el seu període mitjà de pagament fins al termini màxim que fixa la nominativa sobre 
morositat. 
 
b) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment 
d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta generar 
la tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors 
fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 
 
TERCER. Aplicació de l'incompliment del PMP en l’EATIM JESÚS POBRE 
 
Segons dades del càlcul de ràtio del PMP, per al període del segon trimestre de l'exercici 
2020, supera en més de 30 dies el termini màxim de pagament previst en la normativa de 
morositat. 
 
En aquest supòsit l’EATIM JESÚS POBRE hauria de complir amb les mesures proposades 
en el art, 13,6 assenyalat, segons detall de l'apartat anterior, 
 
No obstant això, el Tresorer informa que l'incompliment es deu a una raó administrativa que 
ha repercutit en l'efectiu d'aquesta EATIM i és que s'han fet obres finançades per la Diputació 
d'Alacant, i segons ens consta van tancar la comptabilitat abans de fi d'exercici 2019 pel que 
les aportacions no van arribar en aqueix any com era d'esperar i han hagut d'incorporar 
romanents pel que les aportacions estan tardant més de l'esperat, 
 
Resultant que són imports elevats per al pressupost d'aquesta EATIM, ha suposat el 
desfasament en aquest primer trimestre i que s'espera estiga regularitzat en el segon 
trimestre. 
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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. 
 

PUNT 4.- 

APROVACIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DAVANT EL 
CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS ENFRONT DE LA 
RESOLUCIÓ DE DATA 16 DE JUNY DE 2020, DEL DIRECTOR 
GENERAL D'ESPORTS 

 
De conformitat amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es formula proposta per 
a la seua aprovació plenària, del RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DAVANT DEL 
CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS en el termini previst d'un mes, recurs 
a interposar contra la resolució de data 16 de juny de 2020, del Director General 
d'Esports, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a la millora, 
ampliació o reparació de les instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat 
Valenciana per a l'exercici 2020 (DOGV 2020/4870), desestimatòria de: 

 
- Sol·licitud de subvenció d'aquesta entitat local menor de la concessió d'ajudes 

MODALITAT TIPUS A, rehabilitació i millora en l'accessibilitat per a les persones amb 
mobilitat reduïda als vestuaris, per no complir amb el punt primer: tipus d'entitat. 

 
- Sol·licitud de subvenció d'aquesta entitat local menor de la concessió d'ajudes 

MODALITAT TIPUS B, per a l'ampliació i millora del frontó municipal al poliesportiu de Jesús 
Pobre, per no complir amb el punt primer: tipus d'entitat. 

 
I això existint base legal per a l’esmentada impugnació, fonamentada jurídicament 
en els següents EXTREMS, 

 
PRIMERA.- ANTECEDENTS DE L'ORDRE 33/2017, DE 07 D'AGOST, DE LA 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORTS 

 
Les bases que regeixen les diferents convocatòries de la Direcció General d'Esports 

es corresponen amb les publicades en data 04 de setembre de 2017, i d'aplicació per a la 
convocatòria de 2019 però igualment de 2018, convocatòria a la qual aquesta entitat local 
menor ja va concórrer mitjançant sol·licitud de data 06 de febrer de 2019. 

 
En conseqüència, aquesta entitat local ja va realitzar una primera sol·licitud, amb 

idèntic objectiu i finalitat, la rehabilitació i millora en l'accessibilitat per a les persones amb 
mobilitat reduïda als vestuaris del poliesportiu de Jesús Pobre, sol·licitud que va ser resolta 
pel mateix òrgan mitjançant resolució de data 12 de juny de 2019, del Director General 
d'Esports, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a la millora, 
ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat 
Valenciana. (2019/6335). 
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En la meritada resolució, annex II.A es va desestimar per primera vegada la sol·licitud 

efectuada per l’Eatim de Jesús Pobre, expressament: 
 
“… Desestimar la concessió d'ajudes a sol·licitants de la modalitat A, municipis o 

entitats locals menors 5.000 habitants, per esgotament del crèdit pressupostari…”. 
Per tant, desestimació fonamentada en l'esgotament del crèdit pressupostari, això és, 

la concessió a altres entitats locals per puntuació o preferència, però en cap cas per estimar 
que la sol·licitant NO puga ser beneficiària de la citada subvenció, sent un acte resolutiu que 
respecte al 2019 objecte de recurs, va en contra de la doctrina d'actes propis d'aquesta 
Administració pública. 

 
En la meritada resolució de data 12 de juny de 2019, estimatòria de la concessió de 

subvencions en el seu annex I consta l'expressa concessió de subvenció a altres entitats 
locals menors que han sigut expressament beneficiàries. 

 
SEGONA.- ENTITATS LOCALS BENEFICIÀRIES D’ACORD AL QUE DISPOSA LA LLEI 
VALENCIANA DE RÈGIM LOCAL I CONCORDANTS DE LA LLEI ESTATAL DE RÈGIM 
LOCAL 
 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 61, 60.2, 57 I 54 DE LA LLEI VALENCIANA 08/2010, de 23 
de juny de Règim Local 
 
En efecte, al costat de les entitats locals territorials bàsiques que són el municipi, la província 
i l'illa de l'article 3.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 02 d'abril de 
1985, el legislador estatal reconeix també aquesta condició a "les entitats d'àmbit territorial  
 
inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes, d’acord a 
l'article 45 d'aquesta Llei" (article 3.2). 

 
En idèntic sentit, i així s'estima conculcat per la resolució objecte de recurs de 

reposició, l'expressa regulació continguda en l'article 60.2 de la Llei Valenciana 08/2010, 
de 23 de juny, de Règim Local, expressa: 

“... Les entitats locals menors podran sol·licitar ajudes i subvencions 
previstes per als municipis i realitzar qualsevol acte o gestió administrativa de similar 
naturalesa sobre matèries de la seua competència.” 

 
D'acord amb l'anterior, l'article 57 de la citada llei, estableix que són també 

competència de les entitats locals menors: 
 
• 10. Execució d'obres i prestació de serveis del seu exclusiu interés quan 

no estiguen a càrrec de l'ajuntament o altres entitats supramunicipals. 
 
I igualment s'estima vulnerat també l’article 54 de la Llei Valenciana 08/2010, de 

23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que en el seu apartat 2 assenyala 
que: 
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“Les entitats locals menors tindran la consideració d'entitat local i gaudiran de 

personalitat i capacitat jurídica plena per a l'exercici de les seues competències”. 
La resolució de data 16 de juny de 2020, del Director General d'Esports que en el 

seu annex III tant en la modalitat tipus A com en la modalitat tipus B expressa com a motiu 
de desestimació no complir amb el punt primer, això és, tipus d'entitat, està conculcant els 
articles 54, 57 i 60.2 de la Llei Valenciana de Règim Local, així com la  
 
personalitat jurídica pròpia i capacitat jurídica plena en l'exercici de les seues competències. 

Redunda en l'anterior, l'article 60 de la meritada Llei Valenciana de Règim Local, 
que entre les potestats de les entitats locals menors assenyala: 

 
“Per a l'exercici de les seues competències, a les entitats locals menors els 

corresponen les potestats i prerrogatives que la legislació bàsica de règim local 
atribueix als municipis”. 

 
Atribucions que la resolució recorreguda de data 16 de juny de 2020 nega per no 

equiparar a les entitats locals menors als municipis com a entitats beneficiàries. 
 
En virtut d'això, la Junta Veïnal de Jesús Pobre acorda amb els següents vots: 3 vots 

a favor de psoe i 2 vots a favor de compromís, per unanimitat dels assistents formular: 
 
RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DAVANT EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORTS contra la resolució de data 16 de juny de 2020, del Director General 
d'Esports, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a la millora, 
ampliació o reparació de les instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat 
Valenciana per a l'exercici 2020 (DOGV 2020/4870). 
 
 

PUNT 5.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’AJUDES SUBVENCIONS A ENS 
LOCALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Vista la moció presentada per l’EATIM de Jesús Pobre en relació a les entitats locals 
beneficiàries de les ajudes i subvencions de les diferents conselleries, direccions generals i 
altres entitats públiques dependents de la Generalitat Valenciana. 
 

PRIMERA.- AJUDES I SUBVENCIONS PÚBLIQUES 
 
Les diferents conselleries, direccions generals, i altres entitats públiques 

dependents de la GVA, periòdicament i anualment publiquen les diferents bases d'ajudes i 
subvencions destinades a les administracions locals, si bé no amb un caràcter uniforme, ja 
que es poden observar certes diferències en les considerades entitats locals beneficiàries, 
a saber: 

 
1.- Entitats locals, nomenclatura que engloba a qualsevol Administració local. 
 
2.- Ajuntaments i entitats locals menors, que en aquest cas per especificitat, 

s'entenen com a beneficiàries les EATIM de la Comunitat Valenciana. 
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3.- Municipis que, segons la interpretació que puguen realitzar a escala tècnica, ja 

siga Secretaria o Intervenció, està donant lloc a diverses interpretacions, i estimen en certs 
casos incloses les entitats locals menors, i en uns altres, queden totalment excloses, amb el 
greuge i desigualtat que això implica, malgrat la interpretació extensiva que estableix la Llei 
Valenciana de Règim Local. 

 
 
Per tot això, l’EATIM de Jesús Pobre procedeix a sol·licitar a les diverses 

conselleries i entitats públiques dependents, l'expressa inclusió com a beneficiària de les 
ajudes i subvencions públiques destinades a les administracions locals, a les entitats locals 
menors, quan aquestes ajudes i subvencions tinguen per beneficiaris als ajuntaments o 
municipis, i això conforme al següent. 

 
SEGONA.- DE LES ENTITATS LOCALS BENEFICIÀRIES 
 
En les diferents bases de convocatòria publicades, i les que es publicaran, se 

sol·licita l'esment exprés i específic que podran ser entitats beneficiàries de les ajudes i 
territorial inferior al municipi (EATIM), i no hauran de quedar excloses atés que, segons la 
Llei de Règim Local general i valenciana, estima com a entitats locals a ajuntaments, 
municipis, mancomunitats, províncies, illes i les entitats locals menors, que posseeixen 
personalitat jurídica pròpia.  

 
En efecte, consta en la Llei de Règim Local que són entitats locals aquelles EATIM 

constituïdes legalment abans de l'entrada en vigor de la modificació operada per la Llei de 
Racionalització de l'Administració Local, per la qual cosa se sol·licita que les bases i 
resolucions d'ajudes i subvencions públiques en favor de les administracions locals, eviten 
qualsevol confusió o interpretació restrictiva i desigualitària sobre entitats locals 
beneficiàries, i per tant s’han d'acollir totes aquelles que enumera la Llei de Règim Local, 
entre altres, les entitats locals menors. 

 
 
S'ha donat l'efectiva situació administrativa de resolució d'ajudes i subvencions 

(vegeu la Conselleria d'Esports pel que fa a subvencions per a instal·lacions esportives de 
l'Ordre 33/2017 de 07 d'agost, i resolució de data 05 de desembre de 2019), amb l'exclusió 
de les entitats locals menors, estimant que les bases han de ser modificades en tots els 
casos, o que la interpretació siga legalment correcta, perquè vulnera el que es disposa en 
l'article 60.2 de la Llei Valenciana 08/2010, de 23 de juny de Règim Local, el qual 
expressa: 

 
“... Les entitats locals menors podran sol·licitar ajudes i subvencions previstes per als 
municipis i realitzar qualsevol acte o gestió administrativa de similar naturalesa sobre 
matèries de la seua competència....” 

 
Si les entitats locals menors poden sol·licitar les ajudes i subvencions previstes 

per als municipis, no es pot fer una interpretació restrictiva o contra legem en la resolució de 
les diverses convocatòries d'ajudes i subvencions de la Generalitat Valenciana, i cal per 
previsió, modificar totes les bases d'ajudes i subvencions amb l'esment exprés de les 
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mateixes com a beneficiàries, quan aquestes ajudes i subvencions estiguen dirigides a les 
administracions locals, municipis o ajuntaments. 

 

En el mateix sentit l'article 57 de l’esmentada llei, estableix que són també competència de 
les entitats locals menors: 

•  1. Administració, conservació i aprofitament del patrimoni que, en el seu cas, se'ls 
assigne. 

•  2. Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes. 

•  3. Parcs i jardins. 

•  4. Pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins rurals, quan 
existisquen en l'àmbit territorial d'influència de l'entitat. 

•   5. Fires i mercats. 

•   6. Enllumenat públic. 

•   7. Neteja viària. 

•   8. Activitats recreatives i d'ocupació del temps lliure. 

•   9. Turisme. 

• 10. Execució d'obres i prestació de serveis del seu exclusiu interés quan 
no estiguen a càrrec de l'ajuntament o altres entitats supramunicipals. 

 
Competència aquesta última que, sense ser beneficiàries de les ajudes i 

subvencions en matèria d'inversió fonamentalment, impedeix exercir aquestes 
competències atribuïdes per llei, com les altres accions de promoció econòmica i de tota 
índole de les bases publicades per la Generalitat Valenciana que són competència de les 
entitats locals menors. 
 

TERCERA. - DELS LÍMITS QUANTITATIUS O D’APORTACIÓ MUNICIPAL 
 
S'ha de partir com a premissa que les entitats locals menors són entitats locals 

que malgrat que en molts casos tenen una població superior a alguns ajuntaments, no és 
menys cert la seua limitada capacitat pressupostària, en la qual la partida o capítol destinat 
a inversió és quasi irrisòria, depenent per a realitzar inversions de les subvencions i ajudes 
supramunicipals, habitualment la Diputació Provincial i Generalitat Valenciana, que regula 
convocatòries en les quals es té en compte les característiques de les entitats locals menors 
a nivell no sols pressupostari, també tècnic, atés que en la majoria de casos, manquen de 
departament tècnic, amb la consegüent contractació externa. 
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Això contribueix a posar de manifest a l'efecte de la proposta de regulació d'ajudes 

i subvencions que: 
 
1.- En qualsevol escala o límit quantitatiu de l'aportació de l'ordenant i l'aportació 

de la part beneficiària, és inassumible per a una entitat local menor, una alta repercussió 
pressupostària, per la qual cosa hauria de cobrir-se en aquests casos al 100% o amb un 
límit màxim del 10% d'aportació local. 

 
S'ha de tindre en compte que quan l'objecte el constitueixen obres d'asfaltat, gran 

reparació, del cicle hídric en matèria de proveïment, sanejament, xarxa d'aigües, pluvials, 
instal·lacions culturals, esportives, patrimoni, actuacions que no es cobreixen amb projectes 
d'execució d'escassa entitat, es requereix recórrer a actuacions per un valor que, si existiren 
límits quantitatius per a les EATIM, constitueix una exclusió pràctica i real a aquesta mena 
d'ajudes i subvencions, i ens situen en una evident impossibilitat pressupostària manifesta 
d'erigir-se en sol·licitant. De facto, aquesta entitat local menor s'ha vist en dues ocasions en 
la situació de desistir de la concessió de subvencions atorgades a favor seu a causa de la 
impossibilitat de l'aportació local establida en la citada concessió. 
 

Caldria per tant que existira la previsió que, a més de ser beneficiàries 
expressament, no s'apliquen límits quantitatius a entitats locals menors, i en el seu cas, 
cobrir l'escala o ordre en el límit màxim del 10% d'aportació municipal. 

 
2.- S'exclou i és a càrrec de l'entitat local segons les diferents propostes d'ordre 

d'ajudes, els honoraris corresponents a la redacció del projecte, direcció d'obra, coordinació 
de salut i seguretat, i altres conceptes per al desenvolupament d'aquestes. 

Efectivament, les entitats locals menors, de marcat caràcter rural, manquen en la 
majoria de casos de departaments municipals tècnics, i no poden assumir les exigències 
tècniques i humanes per a la redacció del projecte o direcció d'obra, les quals habitualment 
i en altres casos anàlegs com les convocatòries realitzades per les diputacions, són els 
serveis tècnics supramunicipals, els de la mateixa conselleria com ho efectua diputació, els 
que haurien de prestar les seues oficines tècniques i equip tècnic per a la seua confecció i 
realització, o incloure en la concessió de la subvenció la partida econòmica relativa a 
redacció del projecte per a la seua contractació, sabent que l'entitat local menor no té 
possibilitats tècniques, humanes o econòmiques, gravant encara més si cal realitzar algun 
tipus d'actuació si s'exclouen de l'ajuda, o si almenys no són cobertes per qui realitza la 
convocatòria. Per la qual cosa igualment se sol·licita que en aquells casos en què la inversió 
requerisca redacció de projecte i per tant més enllà d'una memòria valorada, que aquesta 
despesa també estiga coberta per la convocatòria d'ajudes i subvencions. 
 

 
La Junta Veïnal de Jesús Pobre acorda amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 

2 vots a favor de compromís, per unanimitat dels assistents: 
 

1. Sol·licitar a Presidència de la Generalitat Valenciana, i a les 
diferents conselleries de la Generalitat Valenciana que tinguen entre les seues 
competències ajudes i subvencions en favor d'administracions locals que es 
procedisca a la modificació de les existents, i en el seu cas, de les noves ordres  
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que es procedisca a incloure expressament a les entitats locals 

menors, com a ens locals, i per tant, que siguen beneficiàries d'aquelles ajudes 
i subvencions a favor de les administracions locals. 

 
2.- Que per a les entitats locals menors, la quantia d'ajuda serà del 

100% del límit màxim establit per als beneficiaris, o en el seu cas, amb un límit 
d'aportació municipal no superior al 10%. 

 
3.- Que les despeses de redacció del projecte i direcció d'obra, així 

com les relatives a l'execució del projecte en matèria de riscos laborals, estaran 
cobertes per les esmentades ajudes i subvencions quan siga necessari. 

 
4.- Recaptar de la FVMP emparament en la present petició, remetent 

còpia per a la seua ratificació i reivindicació davant la Generalitat Valenciana. 
 
 

Que es remeta el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a 
la Conselleria d'Administracions Locals i altres conselleries, així com a la FVMP. 
 

 

PUNT 6.- 
APROVACIÓ D’AJUDES I SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS 

SENSE ANIME DE LUCRE DE JESÚS POBRE 2020 

 
Donat compte de les subvencions per a l'exercici de 2020, la Junta Veïnal de Jesús 

Pobre acorda amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de compromís, 
va acordar concedir les següents: 

 
 

 Subvencions concedides a l´AMPA: 
       Total aportacions de l´EATIM de Jesús Pobre ......................... 248,16 € 
 

 Subvencions concedides a l´Associació de Veïns: 
       Total aportacions de l´EATIM de Jesús Pobre ........................... 1.500 € 
 

 Subvencions concedides a l´Associació de Riuraus vius: 
       Total aportacions de l´EATIM de Jesús Pobre .............................. 600 € 

 

 Subvencions concedides a l´Associació Grup Instrumental: 
 Total aportacions de l´EATIM de Jesús Pobre ............................ 2.100 € 
 
 
Els grups pspv-psoe i compromís manifesten a la vista de l'alliberament d'aquesta partida 
pressupostària, que el romanent serà destinat per a pal·liar els efectes del Covid-19. 
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PUNT 7.- 
APROVACIÓ MOCIÓ PLA D’INVERSIONS EN CARRETERES PER A 

LES ANUALITATS 2020 I 2021 

 

Vista la moció presentada Grup de Compromís y Grup PSPV-PSOE de Jesús Pobre  i a 
l’empar de l’establert en les disposicions del Reglament d’Organització i Funcionament de 
les Entitats Locals, vinc a presentar la següent moció, en base a aquests 
 

MOTIUS 

La Diputació d’Alacant ha fet públic el pla d’inversions en carreteres per a les anualitats 2020 
i 2021. En el pla torna a no estar una de les connexions en pitjor situació de la comarca, la 
carretera CV-748 que uneix Llíber amb Gata, que alhora és un punt de connexió estratègic 
entre la Vall del Pop i altres localitats com Xàbia i Jesús Pobre. 

La carretera és en molts trams de difícil trànsit per a dos sentits i presenta un nivell de 
perillositat elevat. De fet, el reclam de millora s’allarga a molts anys enrere quan en diverses 
ocasions la Diputació s’ha compromès a posar-ne solució. 
 

La Junta Veïnal de Jesús Pobre acorda amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 
2 vots a favor de compromís, per unanimitat dels assistents: 

 

ACORDS 

Primer -. Que la Diputació d’Alacant es comprometa a planificar i executar esta legislatura 
les millores corresponents ala carretera CV-748 que uneix l’interior de la comarca amb Gata 
i connecta amb els accessos a un sector del litoral. 
 
 
 
PUNT 8.- PRECS I PREGUNTES 

 
1. Des de Compromís Jesús Pobre demanem que no es tornen a produir els errors 

que s'han presentat en la publicació de la plaça de auxiliar de biblioteca, ja que 
s'han produït alguns i s'ha tingut que tornar a publicar les bases". 
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ASSUMPTE 

URGÈNCIA 
APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PLA PLANIFICA 

 
 Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm 81, de data 30 
d'abril de 2020, de les Bases que regeixen la "Convocatòria de Subvencions de l'Excma. 
Diputació Provincial d'Alacant per al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de 
Competència Municipal 2020-2023. 
   
 

 
En virtut d'això, la JUNTA VEÏNAL DE JESÚS POBRE ACORDA amb els següents 

vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de compromís, per unanimitat dels assistents 
formular: 

 
 1º. Sol·licitar la inclusió de l’obra “URBANITZACIÓ PARCIAL DE L’AVINGUDA 
“CASES NOVES” EN JESÚS POBRE”  

2º Necessitat, finalitat i justificació de la solució adoptada: 
Amb la finalitat de determinar les necessitats més urgents d'actuació, s'han realitzat 

assemblees veïnals en les quals les enquestes realitzades han marcat les línies a seguir, 
tant en les prioritats d'actuació com a les solucions a adoptar a l'hora d'emprendre les obres 
d'execució. 

Aquest vial, tenint en compte el volum de trànsit, l'ample que presenta en relació amb 
el seu traçat, representa un problema important que és necessari solucionar, ja que es tracta 
d'una via principal que vertebra Jesús Pobre amb la seua zona urbana i rural- agrícola. 

 
Per aquest mateix motiu i tenint en compte les diferents actuacions que s'han dut a terme 
en Jesús Pobre, així com les intencions majoritàries manifestades pels veïns, es fa 
necessària la intervenció en aquesta via, generant una ampliació en el seu ample que 
permeta una circulació més segura i fluida, així com la dotació d'unes voreres per als 
vianants que complisquen amb tots els criteris d'accessibilitat actuals. 
Amb els amples disponibles en l'actualitat, és inviable la seua utilització per vehicles grans 
d'emergència i d'extinció d'incendis, sent necessari la realització de maniobres que 
alenteixen la intervenció. D'altra banda, els vehicles de transport públic com a autobusos, 
etc... també veuen minvada la seua possibilitat d'accés normal, sent necessari realitzar 
maniobres en moltes ocasions amb la consegüent pèrdua de fluïdesa en el trànsit, a més de 
pèrdua de seguretat viària. 
La necessitat d'execució de les obres queda prou justificada en els paràgrafs anteriors. La 
seguretat en la circulació, tant de vehicles com per als vianants, és un objectiu primordial 
per a aquesta EATIM, per les obres que se sol·liciten es consideren fonamentals. 
      

 3º. Pressupost de l’actuació per a la que se sol·licita la subvenció:  
227.995,00 € IVA inclòs. 
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ASSUMPTE 

URGÈNCIA 
APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS AJUDES A AUTÒNOMS, PYMES 

 
Vista les bases reguladores i convocatòria de la concessió d'ajudes a les persones 
treballadores autònomes i xicotetes empreses de jesús pobre per a fer front als efectes 
originats per la covid-19 que diu: 
 
Base 1a. Objecte 
 

L'objecte d’aquesta convocatòria és el foment de l'activitat econòmica en el terme 
municipal de Jesús Pobre davant els greus perjudicis provocats per la suspensió d'activitats 
que porta aparellada la declaració de l'estat d'alarma causada per la proliferació de la Covid-
19, atorgant liquiditat a les persones autònomes i microempreses d'aquesta entitat local 
menor per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, 
manteniment de l'activitat, i que es produïsca una reactivació de l'economia del nostre 
municipi una vegada superat l'estat d'alarma. És per això que es vol actuar directament sobre 
les persones físiques i jurídiques més afectades en el teixit econòmic del nostre poble 
d’acord a la legislació de règim local. 
  
Base 2a. Entitats beneficiàries i requisits 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes, les persones físiques o jurídiques, legalment 
constituïdes que, si són persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa de les 
definides d’acord a l'Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de 
juny de 2014, duguen a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial 
de Jesús Pobre, o tinguen la seua seu social ací, que motiven la concessió d’aquesta ajuda, 
i que complisquen els requisits següents:  

 
a. Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms o mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en 
Hisenda durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 
de març de 2020.  
b. Haver suspés l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial 
decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver reduït la 
facturació corresponent al mes d'abril de 2020 almenys, un 50 per cent respecte de la 
mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. 
Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar 
la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període 
d'activitat. Aquest requisit es justificarà mitjançant una declaració responsable que 
vindrà inclosa en la instància presentada juntament amb la documentació requerida. 
(Annex 1).  
c. Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat d'alarma 
no s'haja vist compensada per increment de la facturació mitjançant un increment del 
volum de negoci en línia o telefònic de la persona sol·licitant.  
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d. Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb 
la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute 
pendent amb aquesta entitat local menor. Aquest requisit ha de complir-se des de la 
data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el 
seu cas.  
e. Que el domicili social i, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat es 
trobe en el terme local de Jesús Pobre. 
f.  Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
g. Que haja justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat 
per l’Eatim de Jesús Pobre.  
h. Estar en possessió de la corresponent llicència d'activitat, comunicació ambiental o 
qualsevol altre títol habilitant atorgat per l’Ajuntament de Dénia competent en la 
matèria.  

 
2. Queden excloses les persones físiques o jurídiques a les quals es refereix l'apartat anterior 
que:  
 

a) El 14 de març de 2020, en el cas de persones físiques, foren perceptores de la 
prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, 
regulada en els articles 327 i següents del Text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre o en el cas de 
persones jurídiques, hagen cessat en la seua activitat.  
b) El 14 de març de 2020 o data posterior, en el cas de persones físiques, foren 
treballadors per compte d'altri.  
c) En cas de persones físiques, aquelles que van obtindre rendiments nets de la seua 
activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l'exercici 2019. 
d) Aquelles que tinguen la condició d'autònoms col·laboradors.  
e) Estiguen incurses en alguna de les prohibicions de l'art.13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, Llei General de Subvencions.  

 
3. Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les 
empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, 
entitats sense ànim de lucre.  
 
4. En cap cas, l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat 
podrà superar el minvament d'ingressos de l'activitat com a conseqüència de la crisi 
provocada per la Covid-19. 
 
Base 3a. Conceptes subvencionables i quantia a subvencionar 
 
1. Té la consideració de concepte subvencionable, el manteniment de l'activitat empresarial 
mitjançant el finançament de despeses de funcionament corrents de l'activitat que han sigut 
suportades malgrat la manca d'ingressos per la persona física/jurídica beneficiària, que 
ajuden al sosteniment de la situació d'alta en l’activitat o bé a la seua reincorporació després 
de l'alçament de les restriccions a l'exercici de l'activitat imposades per l'estat d'alarma. 
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S'estableixen els següents conceptes subvencionables: 
 

 El lloguer mensual del local de negoci. Es justificarà mitjançant contracte 
d'arrendament en vigor i justificant del pagament de les mensualitats 
corresponents, i haurà de figurar com a arrendatària la persona física/jurídica 
sol·licitant de les ajudes. 

 
 Les despeses de publicitat d'actuacions o esdeveniments que hagen sigut 

afectats negativament per l'estat d'alarma realitzats des del 15 de febrer de 
2020 i referits necessàriament a l'activitat empresarial. Es justificarà mitjançant 
factures i document acreditatiu del pagament d’aquests. 

 
 Les despeses de consultoria i assessoria realitzades com a conseqüència 

de la situació de l'estat d'alarma. Es justificarà mitjançant factures i document 
acreditatiu del pagament d'aquestes. 
 

 Les despeses de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon o 
Internet referides necessàriament al local de negoci. Es justificarà mitjançant 
la presentació de la factura i els justificants de pagament corresponents. 
 

 Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local de negoci.  
Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, haurà de 
figurar com a titular del préstec la persona física/ jurídica sol·licitant de l'ajuda. 
 

 El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial 
directament afectada per la COVID-19. Justificat mitjançant justificants de 
pagament corresponents. 
 

 Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles comercials 
afectes 100% a l'activitat empresarial directament afectada per la COVID-19. 
Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, haurà de 
figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de l'ajuda. 

 
Les factures justificatives de despeses hauran d'ajustar-se als requisits establits en el 

Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de 
facturació. No s'admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de 
lliurament ni factures proforma. Dels justificants haurà de deduir-se indubitablement que es 
relacionen directament amb l'activitat empresarial de la persona sol·licitant. 

 
No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els 

pagaments en efectiu. 
 
L'IVA i la resta d'impostos i taxes no són conceptes subvencionables. 
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Seran subvencionables les despeses de funcionament en general que tinguen caràcter 
corrent abonats entre l'1 de març de 2020, a excepció de les despeses de publicitat, que 
s'admetran les abonades des de l'1 de febrer de 2020, fins a l'últim dia del termini habilitat a 
aquest efecte per a la presentació de la sol·licitud a l'entitat local menor. 
 
Els autònoms i resta de persones beneficiàries, no podran presentar sol·licituds a dues o 
més entitats locals diferents. 
 
2. Pel que fa a la quantia de l'ajuda, està vinculada a la justificació que realitzen les persones 
sol·licitants segons els conceptes subvencionables. L'import a justificar ha de ser igual o 
superior al valor de l'import subvencionat segons el tram al qual s'opte, exclosos els impostos 
indirectes, fins als límits següents: 
 

 En cas de persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses, l'activitat 
de les quals s'ha vist afectada pel tancament d'establiments disposat en el RD 
465/2020, de 17 de març que modifica l'art. 10 del RD 463/2020, de 14 març, 
l'import màxim de l'ajuda serà de 2.000 €. 

 En el cas de persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses que han 
mantingut l'activitat, però que han reduït la facturació corresponent al mes d'abril 
de 2020 almenys un 50% respecte de la mitjana facturada en el semestre natural 
anterior a la declaració de l'estat d'alarma, l'import màxim de l'ajuda serà de 1.000 
€. 
 

(*) Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a 
acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el 
període d'activitat. 

 
Base 4a. Fons destinats a aquestes ajudes 
 
El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat d’aquestes ajudes serà el 
previst en la partida pressupostària 43000.48900, amb un límit de 8.338 euros, procedents 
d'una subvenció de l'Excma. Diputació d'Alacant, condicionats a l'efectiva recepció de la 
notificació de la resolució del Sr. diputat delegat concedint-la. 
 

La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en 
tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat en la convocatòria. 
 

L'import de la despesa autoritzada podrà ser incrementat, amb caràcter previ a la 
resolució de les sol·licituds presentades per l'òrgan que tinga atribuïda la competència per 
raó de la quantia de la modificació, sense que això done lloc a una nova convocatòria. 
 
 
Base 5a. Concurrència amb altres subvencions 
 

1. Aquestes ajudes es convoquen en règim de concurrència competitiva, i són 
complementàries i compatibles amb les ajudes, ingressos, recursos o subvencions 
que concedisca l'Eatim de Jesús Pobre o qualsevol administració o ens públic o 
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privat, per a la mateixa finalitat, sempre que l'import de les ajudes o incentius que 
es concedisquen amb aquest objectiu no siga, en cap cas, de tal quantia que 
aïlladament o en concurrència, supere el 100% de la despesa per a la cobertura 
de la qual van ser atorgades. 

2. La persona física o jurídica beneficiària que obtinguera i/o sol·licitara una 
subvenció per al desenvolupament del projecte subvencionat a l'empara 
d’aquestes bases haurà de comunicar-ho de manera fefaent a l'Eatim de Jesús 
Pobre. 

3. Quan es produïsca excés de les subvencions percebudes de les diferents entitats 
respecte de la despesa subvencionable, i aquelles siguen compatibles entre si, la 
persona beneficiària haurà de reintegrar l'excés juntament amb els interessos de 
demora, unint les cartes de pagament a la corresponent justificació. El 
reintegrament de l'excés es farà a favor de les entitats que concedeixen en 
proporció a les subvencions concedides per cadascuna d'elles. 

4. No obstant això, de conformitat amb l'article 12 del DECRET 44/2020, de 3 d'abril, 
del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes 
urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19, 
aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides per la Generalitat 
Valenciana quan les persones beneficiàries siguen treballadores autònomes 
(Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social).  

5. Així mateix, en cap cas, les ajudes podran superar l'import màxim total d'ajuda de 
minimis, actualment establit en 200.000 euros durant un període de tres exercicis 
fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de 
l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la mateixa empresa, així 
com estableix el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió relatiu a 
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
a les ajudes de minimis (DOUE L 352/1 de 24 de desembre de 2013), o amb una 
altra mena d'ajudes subjectes a les regles comunitàries d'ajudes d'estat. 

 
Base 6a. Termini i forma de presentació de sol·licituds 
 

1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de 
l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP d'Alacant, per 
conducte de la BNDS. 
2. Les sol·licituds es presentaran mitjançant model de sol·licitud/declaració responsable 
normalitzat, conforme a l'Annex I. S'admetrà una única sol·licitud per persona física o 
jurídica. 
3. Es presentaran a través del registe de l’Eatim de Jesús Pobre (sense seu electrònica), 
conforme art. 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 
4. Els documents hauran de ser originals o fotocòpies fidels còpies dels originals (sense 
manipular) i en cas que se’ls requerisca hauran de presentar l'original en el Departament 
de Secretaria per al seu acarament. 
5. La instància i els annexos normalitzats de la sol·licitud de la subvenció hauran d'anar 
signats per totes les persones comuneres/sòcies. 
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6. La presentació de la sol·licitud fora del termini establit i la falta de presentació de la 
sol·licitud/declaració responsable d'acord amb el model normalitzat (Annex I) no serà 
corregible, i seran causes d'inadmissió. Per a la resta de documentació  s’atorgarà un 
termini de deu dies per a la seua esmena en cas que l'administració no puga obtindre-la 
pels seus propis mitjans. 

 
 
7. La sol·licitud / declaració responsable indicarà, com a mínim, el següent: 

 
a) Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la 

finalitat prevista. 
b) Que no ha presentat sol·licituds per a aquest tipus d'ajudes a una altra entitat local. 
c) La persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició 

de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre. 

d) Es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de 
subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

e) Es compromet a declarar les ajudes de minimis, si és que li correspon, que li 
hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis 
fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en 
què s'empara, o, en el seu cas, declaració de no haver-ne rebut cap; així com el 
compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

f) Que es compromet a la comunicació de subvencions concedides amb anterioritat 
a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de 
comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta. 

g) Que no ha rebut la subvenció que es regula en el Decret 44/2020. 
h) Està al corrent en el pagament de totes les seues obligacions amb la Seguretat 

Social, l’AEAT i la Hisenda Municipal. Estava d'alta en el règim de la Seguretat 
Social que li correspon a data 13 de març de 2020 (excepte aquells casos en els 
quals la normativa no ho exigisca). 

i) Autoritza expressament l'Eatim de Jesús Pobre a consultar de manera interactiva 
la seua situació quant al compliment de les seues obligacions amb l'Agència 
Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social (TGSS – vida 
laboral i estar al corrent en el pagament.), amb la Tresoreria Municipal amb 
SUMMA Gestió Tributària, tant la persona física com de les persones 
administradores, comuneres o sòcies de la societat. 

j) Facilitarà totes les dades i documents que li siguen requerits per l'Administració 
per a la verificació del compliment dels requisits. 

k) Compleix tots els requisits per a ser beneficiària i accepta les bases de la 
subvenció. Així mateix, que les dades incorporades en aquesta instància són 
certes. 

l) El que subscriu, té coneixement que, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter 
essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a aquesta declaració 
responsable, així com la no presentació de la documentació que siga en el seu 
cas requerida per a acreditar el compliment del que s’ha declarat, constitueix una 
infracció greu o molt greu segons allò que s'ha fixat en l'article 60.1. d) de la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils 
o administratives al fet que pertocara. 

m) Que el domicili social i fiscal de l'activitat desenvolupada i els béns immobles 
objecte de subvenció es troben en el terme municipal de Jesús Pobre i la seua 
activitat empresarial s'ha vist afectada per l'estat d’alarma aprovat per RD 
465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març 
i per Reial decret llei 10/2020, de 29 de març i les seues posteriors pròrrogues 
(assenyale la que corresponga), per a la suspensió o tancament d'obertura al 
públic contemplats en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, tal 
com queda redactat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març. 

n) Que les còpies que acompanye a aquesta i que presente per a aquest procediment 
són fidel còpia dels originals que obren en el meu poder, que dispose de la 
documentació que així ho acredita i que la posaré a la disposició de l’Eatim de 
Jesús Pobre quan em siga requerida, i em compromet a mantindre aquesta 
documentació a la seua disposició durant el temps inherent al reconeixement o 
exercici del meu dret. 

 
8. Juntament amb la sol·licitud/declaració responsable s'haurà de presentar la 
documentació següent: 

 
A. Totes les persones sol·licitants hauran de presentar: 

 
a) Còpia per les dues cares del DNI o NIE (en cas de persones físiques) o NIF (en 
cas de persones jurídiques, comunitats de béns, cooperatives, etc.). 

            b) Certificat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques l'any 2020 expedit per l’AEAT. 
c) Resolució d'alta en el RETA o la Mútua professional corresponent. 
d) Informe de vida laboral actualitzat expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social 
en el qual s'incloga el nombre de persones treballadores a data 1 de març de 2020. 
O bé s'aportarà la vida laboral d’aquests (agrupats en un document en format pdf. 
únic). 
c) Certificat bancari de titularitat de compte de la persona beneficiària o en el seu cas 
fitxa de manteniment de tercers degudament emplenada. 
d) En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments 
disposat en el RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'art. 10 del RD 463/2020 de 
14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació el mes d'abril i maig de 
2020 d'almenys el 50%, en relació amb la mesura efectuada en el semestre natural 
anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció 
mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifique, des dels 6 mesos 
previs a la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins a la data de 
presentació de la sol·licitud de subvenció: 

 Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes.  
 O llibre diari d’ingressos i despeses. 
 O llibre registre de vendes i ingressos. 
 O Llibre de compres i despeses. 

 
Quan la persona sol·licitant no estiga obligada a portar els llibres que acrediten 
el volum d'activitat, haurà d'acreditar la reducció de la facturació exigida per 
qualsevol mitjà de prova admés en dret. 
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Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a 
acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en 
compte el període d'activitat. 

e) En cas que no estiga obligada a estar donada d'alta en el règim que li corresponga 
en la Seguretat Social, s'haurà de presentar declaració responsable amb el motiu 
pel qual no està obligada a estar donada d'alta d'acord amb la normativa vigent. 

f)  Aportarà els documents justificatius de cadascuna de les despeses 
subvencionables relacionades en la base tercera, acompanyades de la corresponent 
acreditació de pagament. 

 
B. A banda del recollit en l'apartat A, les societats mercantils hauran de presentar: 

 
a) Si el proponent és una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució o 
modificació, si escau, inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fora 
exigible d’acord a la legislació mercantil que li siga aplicable. Si no ho fora, 
l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document 
de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual consten les normes per les 
quals es regula la seua activitat, inscrites, si escau, en el corresponent registre 
oficial i la seua traducció a l'idioma espanyol. 
b)  Les persones que compareguen i signen proposicions en nom d'una altra 
hauran de presentar, a més d'una fotocòpia del DNI, apoderament suficient i 
subsistent per a representar a la persona o entitat en el nom de la qual s'actue, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil. 
c) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils 
i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no 
inscrites en la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones 
administradores, comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de 
les seues obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim 
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascuna d'elles 
la corresponent autorització perquè l'Ajuntament de Dénia puga verificar aquest 
requisit o en defecte d'això aportar la corresponent documentació. 

 
C.  A banda del recollit en l'apartat A, les comunitats de béns i societats civils hauran de 

presentar: 
 
a) Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de totes i cadascuna de les 
persones comuneres/sòcies. 
b) Contracte o escriptura pública de constitució. 
c) Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud. 
d) Compromís de no dissolució fins que haja transcorregut el termini de prescripció 
dels articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
e) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i en 
el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites en 
la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, 
comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues 
obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascuna d'elles la corresponent 
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autorització perquè l'EATIM de Jesús Pobre puga verificar aquest requisit o en defecte 
d'això aportar la corresponent documentació. 

 
D. A banda del recollit en l'apartat A, les persones jurídiques (cooperatives) hauran de 

presentar: 
 
a) Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de les persones 
administradores de la cooperativa. 

b) Escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre corresponent. 

c) Estatuts de la cooperativa. 

d) Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud. 

e) En el cas de persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i en 
el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes no inscrites en 
la Seguretat Social per no tindre plantilla contractada, les persones administradores, 
comuneres o sòcies han de trobar-se al corrent del pagament de les seues 
obligacions amb la Seguretat Social i donades d'alta en el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA) i han de presentar cadascuna d'elles la corresponent 
autorització perquè l'EATIM de Jesús Pobre puga verificar aquest requisit o en defecte 
d'això aportar la corresponent documentació. 
 

Base 7a.- Procediment de concessió 
 
1. El procediment de concessió de les ajudes regulades en aquestes bases és el previst en 
el Títol I de la Llei 38/2003 General de Subvencions. El procediment s'iniciarà sempre d'ofici, 
mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent, en aquest cas, pel Ple, d'acord 
amb el contingut de l'article 23 de la Llei General de Subvencions. La convocatòria, una 
vegada aprovada, es publicarà d'acord amb el que estableixen els articles 18 i 20 de la Llei 
38/2003, i en concret en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions a través de la 
Base de dades Nacional de Subvencions i es remetrà extracte al Butlletí Oficial de la 
Província d'Alacant i en la pàgina web de l'Eatim de Jesús Pobre, i al tauler d’anuncis 
d’aquesta entitat local menor. 
 
2. La instrucció del procediment correspondrà al Departament de Secretaria i realitzarà d'ofici 
totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució. 
3. Es nomenarà una comissió de valoració composta per l’alcalde com a competent de la 
delegació d’Hisenda, o aquella persona en qui delegue, secretari o interventor de l’Eatim de 
Jesús Pobre, i aquell personal l’informe del qual resulte necessari. 
 
La comissió, a la vista de la proposta, emetrà un dictamen que se sotmetrà a l'aprovació de 
l'òrgan competent. 
 
4. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es procedirà a la verificació 
del compliment dels requisits recollits tant en la base segona, tercera i sisena. En cas que 
alguna de les persones sol·licitants no complira algun dels requisits o li faltara documentació 
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a aportar se’ls donarà un termini de deu dies per a la seua esmena. Totes les notificacions 
es realitzaran a través de la web, mitjançant la seua publicació en el tauler d'edictes de 
l’entitat local menor. Una vegada finalitzat el termini sense que s'haja esmenat s'entendrà 
desestimada la sol·licitud. L'Eatim de Jesús Pobre podrà comunicar-se amb les persones 
sol·licitants via telemàtica, a través d'avisos en el correu electrònic i de SMS al número mòbil 
que hagen indicat en la instància. 
5. Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de la justificació, i verificat el 
compliment dels requisits, seran remeses a la comissió de valoració perquè emeta l'informe 
corresponent en el qual s'especificarà el resultat i la prelació de les sol·licituds. 
6. L'òrgan instructor a la vista de l'informe emés per la comissió de valoració realitzarà una 
proposta de resolució provisional, la qual es publicarà a l'efecte de notificació de les 
persones beneficiàries en la pàgina web municipal i en el tauler d'edictes de l'entitat local 
menor, amb els llistats següents: 

a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries per reunir la totalitat de 
requisits i documentació requerida en la convocatòria. 
b) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en 
les bases de la convocatòria indicant la documentació que falta, si fora corregible. 

 
A les persones sol·licitants se'ls atorgarà el termini de 10 dies hàbils perquè al·leguen 
tot el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua justificació 
i presenten la documentació requerida. La notificació es realitzarà mitjançant la 
publicació dels corresponents llistats en la pàgina web i en el tauler d'edictes de l'Eatim 
de Jesús Pobre. En cas de no presentar la justificació s'entendrà desestimada la seua 
sol·licitud i s'iniciarà procediment de reintegrament. 

 
c) Persones la sol·licitud de les quals ha sigut desestimada/inadmesa a tràmit amb 
indicació de la causa per la qual ha sigut denegada. 

 
7. Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les justificacions requerides per 
a això i informades per l'òrgan instructor, aquest elevarà proposta de resolució definitiva a 
l'òrgan competent per a la seua aprovació. 
8. Tant l'acord d'aprovació de la justificació i concessió de la subvenció serà objecte de 
publicació, en la pàgina web municipal, en el tauler d'edictes de l'entitat local menor i en la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, i aquesta publicació tindrà els efectes de la 
notificació. 
9. L'acord de concessió d’aquestes ajudes contindrà tant l'atorgament de les subvencions, 
que fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu cas, les condicions, 
obligacions i determinacions accessòries a les quals s’ha de subjectar la persona 
beneficiària d'aquestes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, en el 
seu cas. 
10. El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. La resolució posarà fi a la via administrativa, i 
es podrà interposar contra aquesta recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, 
davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució o bé recórrer directament davant l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora 
d'aquesta jurisdicció. 
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Base 8a.  Abonament de l'ajuda 
 
1. Una vegada verificat el compliment dels requisits, l'import de la subvenció serà el que 
resulte d'aplicar els límits fixats en la base tercera. 
2. L'abonament de l'ajuda s'atorgarà una vegada rebudes totes les sol·licituds, presentada 
la documentació requerida i comprovat el compliment dels requisits següents: 
 

a. Estar al corrent en el pagament de la Seguretat Social. 
b. Estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga (excepte 
aquells casos que en la normativa no ho exigisca). 
c. Estar al corrent en el pagament amb l’AEAT. 
d. Estar al corrent en el pagament amb la Hisenda Municipal. 
e. No tindre deutes per resolució de procedència de reintegrament de 
subvencions atorgades per l’ EATIM de Jesús Pobre. 

 
3. En cap cas es podrà realitzar l'abonament de l'ajuda, a persones beneficiàries quan 
concorregueren algun dels següents casos: quan s'haja sol·licitat la declaració de concurs 
voluntari, haver sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, haver sigut 
declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitades 
conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el període 
d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs, hagen sigut declarades en 
fallida, en concurs de creditors, insolvent fallida en qualsevol procediment o subjectes a 
intervenció judicial, haver iniciat expedient de quitació i espera o de suspensió de pagaments 
o presentat sol·licitud de fallida o concurs de creditors, mentre en el seu cas no siguen 
rehabilitats. 
4. No podrà realitzar-se el pagament de l'ajuda si la persona beneficiària no es troba al 
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, 
amb l'Ajuntament de Dénia o siga deutora per resolució de procedència de reintegrament. 
 
 
Base 9a. Reintegrament de la subvenció 
1. En cas d'incompliment de les obligacions, s'iniciarà d'ofici expedient administratiu que, 
prèvia audiència a la persona interessada, proposarà a l'òrgan que va concedir la subvenció 
la iniciació de procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la 
liquidació dels interessos de demora corresponents. 
2. El reintegrament de l'import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que estableix el 
títol II de la Llei General de Subvencions i pel seu reglament de desenvolupament. 

 
 
BASE 10a. Drets i obligacions 
1. Són drets de les persones beneficiàries: 

a. Conéixer la normativa reguladora de les prestacions. 
b. Ser ateses amb eficàcia, respectant la seua individualitat com a persones. 
c. Reclamar en cas de qualsevol conflicte, amb la finalitat de trobar solució a 
aquest. 
d. Els altres reconeguts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre o en qualsevol disposició 
normativa aplicable. 
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2.- Les persones beneficiàries compliran amb les obligacions següents: 

a) Complir el que s'estableix en aquestes bases. 
b) Facilitar la labor dels funcionaris municipals en el desenvolupament de les seues 
intervencions professionals i fer lliurament de qualsevol document que se’ls sol·licite a 
fi de verificar el compliment dels requisits de les bases. 
c) Presentar els justificants de conformitat amb l'estipulat en aquestes bases. 
d) Comunicar l'obtenció d'altres ajudes públiques o privades per a la mateixa activitat. 
e) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral 
i adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
homes i dones. 
f)  Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats, en el seu cas, en els termes que exigeix la legislació mercantil i 
sectorial aplicable. 
g) Reintegrar les quantitats indegudament percebudes. 
h) Comunicar en el termini de quinze dies les variacions substancials que es donen en 
la seua situació que poguera suposar un canvi en la valoració de la concessió de la 
prestació. 
i) Les altres obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
j) Romandre d'alta en l'activitat objecte de l'ajuda a la finalització de l'estat d'alarma. 
k) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els puga afectar. 

 
Base 11a. Protecció de dades 
Aquestes bases s'ajustaran al que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. 
 
1. Informació addicional sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal que ha sigut 
facilitada per a aquest procediment: 

1. Tractament: Ajudes a autònoms i xicotetes empreses per a pal·liar efectes de la 
COVID-19.   
2. Responsable: Eatim de Jesús Pobre 
3. Objecte: Ajudes per a autònoms i xicotetes empreses per a pal·liar efectes de la 
COVID-19. Les dades proporcionades es conservaran per temps indefinit i sempre 
que no se sol·licite la supressió per la persona interessada. No seran utilitzades per 
a elaborar decisions automatitzades. 
4. Legitimació del tractament: La base legal per al tractament de les dades es troba 
en l'exercici de les competències atribuïdes a l’Eatim de Jesús Pobre per la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i per consentiment 
exprés de les persones sol·licitants. 
5. Destinataris: Les seues dades es comunicaran a les unitats de l'Ajuntament 
competents en la matèria sobre la qual verse la seua comunicació i no podran ser 
cedits a terceres persones alienes a l'Ajuntament excepte en els casos previstos en 
la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. 
6. Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a l'Eatim de Jesús 
Pobre estan tractant dades personals que els concernisquen o no. Les persones 
interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar 
la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió  
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quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a 
les quals van ser recollides.  
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la 
limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament es conservaran 
per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També per motius relacionats amb la 
seua situació particular, podran oposar-se al tractament de les seues dades. El 
responsable del tractament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims 
imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
 
Així mateix té dret a retirar el consentiment atorgat, i en aquest cas serà efectiu des 
del moment en el qual el sol·licite, sense tindre efectes retroactius, i dret a reclamar 
davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 

2. Les resolucions i actes de tràmit derivats del procediment administratiu al qual 
s'incorporen les dades personals d’aquest procediment i en els termes establits en la seua 
convocatòria, podran ser objecte de publicació en el BOP d'Alacant, en el tauler d'edictes de 
l'Eatim de Jesús Pobre, en la pàgina web municipal o en la Base de dades Nacional de 
Subvencions. La publicació en els diferents mitjans electrònics municipals serà bloquejada 
o cancel·lada quan haja finalitzat el termini de publicitat de l'acte administratiu corresponent. 
 
 
BASE 12a. Normativa aplicable 
 

Per a tot el que no estiga previst en aquestes bases, es tindrà en compte el que es 
preveu en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu reglament 
de desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i en l'Ordenança 
General de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Dénia (BOP núm. 113, 
1/06/2014), sense perjudici de l'aplicació de legislació sobre règim local i altres normes de 
dret administratiu. 

Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE) 
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 
24 de desembre de 2013). 
 
ANNEX I - DECLARACIÓ RESPONSABLE/SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 
 

 
En virtut d'això, la JUNTA VEÏNAL DE JESÚS POBRE ACORDA amb els següents vots: 3 

vots a favor de psoe i 2 vots a favor de compromís, per unanimitat dels assistents aprovar 
dites bases. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les 
vint hores i trenta minuts del dia vint i un de juliol 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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