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PROPOSTA  D'ACORD  PER  INICIAR  ELS  TRÀMITS  ADIENTS  PER  A
L'INSTRUCCIÓ  D'UN  EXPEDIENT  D'OPERACIÓ  DE  CRÈDIT  DAVANT  LA
NECESSITAT DE  FINANÇAMENT PER  A L'EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES DEL
PROJECTE «REPARACIÓ  MUR,  PASSAREL·LES  DE FUSTA I  BARANES  DEL
PASSEIG MARÍTIM DEL MEDITERRANI»

Alexandre  Ruiz  Gadea,  com  a  alcalde-president  de  l'Ajuntament  de  Bellreguard  i
titular de l'Àrea de Gestió Sostenible del Municipi, propose al Ple de la Corporació per
al seu debat i aprovació, si escau, la següent

PROPOSTA D'ACORD

De totes i tots és sabut i constatat els greus danys que la borrasca Gloria va provocar en el
terme municipal de Bellreguard el gener de 2020, especialment en el passeig marítim del
Mediterrani.  Uns  danys  que  han  estat  reparats  en  part  per  la  Demarcació  de  Costes  en
València amb caràcter urgent si bé d'altres competen a l'Ajuntament atenent les obligacions
que  se'n  deriven  de  la  pròrroga  -amb  una  duració  de  setanta-cinc  anys-  de  concessió
d'ocupació  del  Domini  Públic  Marítim  Terrestre  del  passeig  marítim,  sol·licitada  per
unanimitat  del Ple de la corporació de 27 de juliol  de 2018 i  pendent de resoldre per la
Direcció General de la Costa i el Mar.

Vist que amb data 11 de febrer de 2020 per decret d'Alcaldia es va adjudicar un contracte
d'honoraris  tècnics  per  a  la  redacció  del  projecte  per  a  la  reparació  de  l'ampit  del  mur,
passarel·les de fusta i  baranes del passeig marítim i  d'altres actuacions.  El qual projecte,
redactat amb data 23 de març de 2020 per l'arquitecte José Antonio Velló Ribes, ascendeix a
un pressupost de 438.572'10 €.

Vist que amb data 12 de febrer 2020 es va acordar per unanimitat del Ple de l'Ajuntament de
Bellreguard  a  proposta  d’Alcaldia  de  sol·licitar  la  declaració  del  terme  municipal  de
Bellreguard com a zona afectada greument per emergència de protecció civil, aprovada per
unanimitat. La qual sol·licitud va ser notificada el 13 de febrer a la Delegació del Govern en
la Comunitat Valenciana i al Consell de la Generalitat i als Ministeris d’Interior, d’Hisenda i
Administracions Públiques i per a la Transició Ecològica en data 17 de febrer. A data de la
signatura d'esta proposta de resolució l'Ajuntament no ha rebut resposta.

Vist que el 27 de febrer de 2020 se sol·licita ajuda econòmica al Govern de l’Estat per obres
d’emergència  derivades  dels  danys  provocats  per  la  borrasca  Gloria per  un  import  de
61.516,73 €. La qual petició es reitera, juntament amb d'altres, en 30 d'abril de 2020, i que ha
estat  resolta  per  la  Direcció  General  de  Protecció  Civil  i  Emergències  del  Ministeri  de
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l'Interior en data 14 de desembre de 2020, atorgant a l'Ajuntament únicament el  50% de
l'import  del  cost  al  qual  ascendiren  les  obres  d'emergència  (59.530,71  €)  i  excloent  les
despeses de direcció d'obra també sol·licitades (1.739,82 €). És a dir, l'Ajuntament rebrà una
ajuda de 29.765,36 € havent assumit la resta de recursos propis.

Vist que el  26 de març de 2020 se sol·licita ajuda econòmica a la Generalitat Valenciana per
danys borrasca Gloria per import de 59.530,74 € -corresponents a les obres d'emergència- i
445.665,30 € -corresponents a les obres de reparació del passeig- atenent l'ACORD de 24 de
gener  de  2020,  del  Consell,  d'inici  d'actuacions  per  a  pal·liar  els  danys  produïts  per  la
borrasca  Gloria en  la  Comunitat  Valenciana  (DOGV 8726).  La  qual  petició  es  reitera,
juntament amb d'altres, en 30 d'abril de 2020. A data de la signatura d'esta proposta de
resolució l'Ajuntament no ha rebut resposta.

Vist que amb data 7 de maig de 2020 es presenta sol·licitud davant la Demarcació de Costes
en València d’autorització d’ocupació del domini públic per a la realització de les obres del
projecte per a la reparació de l'ampit  del mur,  passarel·les de fusta i  baranes del passeig
marítim.

Vist que el 20 de juliol de 2020 l'Ajuntament rep autorització de la Demarcació de Costes en
València -de la sol·licitud presentada el 7 de maig- per a l’ocupació del domini públic per
realitzar les obres d’instal·lació de la barana provisional en passeig marítim i les obres de
reparació de l'ampit del mur, passarel·les de fusta i baranes del passeig marítim.

Vist que el 14 d'octubre de 2020, davant l'absència de resolució d'ajudes per part de l'Estat i la
Generalitat, així com la insuficiència de crèdit de l'Ajuntament per fer front al projecte de
reparació  autoritzat,  se  sol·licita  a  la  Demarcació  de  Costes  en  València  pròrroga  de
l'esmentada l'autorització.

Atenent que amb data de 15 de desembre es va publicar en el  Boletín Oficial del Estado,
número 326, extracte de la Resolució de 10 de desembre del 2020 de la Secretaria d'Estat de
Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions
previstes en el Reial Decret 778/2020, de 25 d'agost de 2020, pel qual es declara l'aplicació
de les mesures previstes en l'article 9 del Reial Decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, a
diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de
2020.

Subvencions a les quals es pot optar fins al 29 de gener, donat el termini de trenta dies hàbils
facilitat a les Entitats Locals incloses en l'àmbit d'aplicació asenyalat en la disposició primera
apartat segon de la Resolució de la convocatòria esmentada.
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Vist  que segons reunió mantesa amb el  subdelegat  del  govern espanyol  en la  Comunitat
Valenciana el passat 18 de desembre, un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds
-29 de gener- es preveu un termini de dos mesos per a l'estudi d'aquestes, al qual termini
s'haurà de sumar-ne el de la resolució de les concessions i, en tot cas, l'import subvencionat
assolirà el 50% de l'import del projecte per la qual cosa l'ajuntament haurà de fer-se'n càrrec
de la quantitat restant.

Per tot allò que expose,

atenent que no hi ha crèdit suficient i adequat en el vigent pressupost d'este Ajuntament per
poder fer front a les obres de reparació;

atenent que el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant del pressupost de 2020
no estarà  disponible  per  possibles  modificacions  de  pressupost  fins  que  no es  liquide  el
mateix;

propose al Ple de l'Ajuntament de Bellreguard el següent

ACORD:

1.- Iniciar els tràmits adients per a l'instrucció d'un expedient d'operació de crèdit, justificant
l'operació  en  la  necessitat  de  finançament  per  a  l'execució  de  les  obres del  projecte
«Reparació mur, passarel·les de fusta i baranes del passeig marítim del Mediterrani» i totes
aquelles actuacions que s'hi contemplen en el projecte, per l'import de 438.572'10 €.

Bellreguard, la Safor, a la data de la firma electrònica

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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