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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 12 DE FEBRER DE 2020
CONCURRENTS:
Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea (COMPROMÍS)
Regidors
Grup Municipal COMPROMÍS
Lorena Peiró Gregori
Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar
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Grup Municipal PP

Bellreguard, 12 de febrer de dos mil vint, sent
les vint hores, s’inicia el plenari pel Sr.
alcalde, Alexandre Ruiz Gadea, al Saló de
Sessions de
l’Ajuntament, amb tots els
membres que componen la corporació.
Assistits per la secretària de la corporació, M.
Engràcia Garcia Madrid, a fi de celebrar la
sessió ordinària, en primera convocatòria, per
a la qual prèviament s’havia distribuït l’ordre
del dia.
Obert l’acte públic pel Sr. alcalde, de la seua
ordre es va anar donant compte dels assumptes
de l’ordre del dia de la convocatòria,
començant per la part resolutiva on es van
acordar els següents

Jaume Ascó Pastor
Fendi Borràs Sanchez
Lorenzo Millet Millet
Marola Marco Peiró
Grup Municipal PSOE
Joan Marco Pastor
Sandra Gadea Peiró
Marcos Haro Escribano
Excusa la no assistència:
El ple s’inicia en el minut 00:20 https://www.youtube.com/watch?v=ejBgq_B7IV4
ACORDS

A

PART RESOLUTIVA
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1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 22 DE
GENER DE 2020.
El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de
gener de 2020.
Sotmesa l’aprovació a votació, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels seus
membres presents ACORDA aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de gener de 2020.

Inici del punt minut 00:21 finalització del punt minut 00:40 https://www.youtube.com/watch?
v=ejBgq_B7IV4
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El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, Juanjo
Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del
PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, 4 vots a favor
corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo
Millet Millet, Marola Marco Peiro.

2.
SOL·LICITUD
DECLARACIÓ
DEL
TERME
MUNICIPAL
DE
BELLREGUARD COM A ZONA AFECTADA GREUMENT PER EMERGÈNCIA DE
PROTECCIÓ CIVIL
Alexandre Ruiz Gadea, com a alcalde-president de l’Ajuntament de Bellreguard, sotmet a la
consideració del ple la següent proposta de resolució institucional:
L'Ajuntament de Bellreguard, davant la borrasca anomenada “GLORIA”, que va generar un
fortíssim i històric temporal de vent, neu, pluja i mar entre els dies 19 i 22 de gener, i especialment el dia 21, ha deixat al seu pas pel terme municipal de Bellreguard grans estralls en tot
el municipi i, en especial, en el front litoral definit pel passeig del Mediterrani, pel potentís sim temporal marítim que va engolir la nostra platja a la vista dels danys patits, i que ha provocat bàsicament desperfectes molt greus en diverses infraestructures públiques, principalment en la façana marítima i platja. Una situació que determina la necessitat d'adoptar la declaració de ZONA AFECTADA GREUMENT PER EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ
CIVIL.
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Que durant eixos dies tant el passeig marítim, com el front litoral de la platja de Bellreguard
van patir greus destrosses fent inclús algunes zones del passeig intransitables.
Atès l'informe de la Policia Local de Bellreguard de data 22 de gener de 2020, per Decret
d'Alcaldia 12/2020 es va resoldre, entre d'altres mesures, ordenar l'acotament de tot el passeig
del Mediterrani; la prohibició de circulació de vehicles, excepte vehicles d'emergència o degudament autoritzats, així com la prohibició de pas a les persones, excepte al veïnat resident i
personal municipal, fent-se ban informatiu sobre el contingut de l'esmentat decret.
Que durant els dies posteriors a la borrasca es van encomanar diversos informes als tècnics
municipals per tal de valorar econòmicament els danys que resumidament són els següents:

I. El passeig de Bellreguard en part ha caigut arrossegat pel mar, afectant la
instal·lació d'enllumenat públic, la qual ha quedat trencada i al descobert en
diversos llocs, a més s'observen columnes i lluminàries trencades i que s'ha
substituir.
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Danys en instal·lacions de la platja de Bellreguard que s’estima amb un pressupost de
85.000,00 euros i consistents en:

II. El quadre elèctric situat en la paret de la caseta de la creu roja, ha sigut tapat
per l'aigua del mar pel que els elements de protecció (diferencials, magnetotèrmics, contactors, etc.), no funcionen, cal canviar l'esmentat quadre i fer un
de nou.
III. Els rentapeus de l'arena de la platja han sigut arrancats del seu lloc així com
la instal·lació que els subministra l'aigua, per tant cal instal·lar-los novament, tant els rentapeus, com la instal·lació.
Danys en el passeig: s’estimen uns danys aproximats de 463.698,97 euros, consistents entre
d’altres en: demolicions, desenrunament i neteja del passeig; moviment de terres per a la cimentació del mur, mur de formigó amb cimentació, remat superior del mur, Font de la roda,
paviments del passeig, mobiliari urbà del passeig, paviments de fusta...
S’estimen uns danys en senyalística de 7.904,18 euros, així com un pressupost de 9.935,60
euros els treballs en l'arbrat abatut pel temporal. També hi ha diversos enfonsaments en l’asfalt, així com d'altres danys en el terme municipal.
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El pressupost total estimat dels danys ascendeix a 574.259,11 euros, sense perjudici de la
possible existència de vicis ocults en el passeig del Mediterrani.
Així les coses, el 26 de gener l'arquitecte municipal lliurava la memòria valorada de desenrunament urgent per danys produïts per la borrasca Glòria en la platja de Bellreguard, els quals
treballs s'adjudicaren, per resolució d'Alcaldia núm. 19/2020 i per tramitació d’emergència, a
l'empresa Canalizaciones y Derribos Safor, SL per un import de 59.530,74 €.
Per Decret d'Alcaldia núm. 35/2020 s'ha sol·licitat a la Demarcació de Costes a València l'autorització corresponent per a abocar en la platja l'arena recollida en el passeig marítim un cop
neta.
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Així mateix, amb data 4 de febrer s'ha sol·licitat a la Demarcació de Costes a València l'aportació urgent de 15.000 metres cúbics d'arena per resoldre el descalçament del mur del passeig
i assegurar a curt plaç la permanència d'arena en l'àrea pròxima al mur, estimant-se en uns
30.000 metres cúbics l'arena necessària perquè la platja de Bellreguard retorne a l'estat inicial
abans de la borrasca Glòria.
La gestió d' estes emergències i la minimització dels danys requerixen l'esforç i col·laboració
de totes les administracions públiques implicades, per mitjà d'una actuació coordinada. Les
concretes mesures que s'adopten han de respondre a la necessitat inajornable de fer front a la
situació de zona afectada greument per emergència amb una subvenció extraordinària i urgent. L'actual legislació contempla que no s'aplicaran limitacions en la seua quantia econòmica en les ajudes a les Corporacions locals.
En el marc del principi constitucional de solidaritat i per aplicació dels d'equitat i igualtat, la
magnitud d'estos fets i de les seues conseqüències obliguen a adoptar mesures pal·liatives dirigides a la reparació dels danys produïts en les infraestructures públiques, i a les que l'Ajuntament, inclús estant pendent de l'informe tècnic final, no pot fer front amb el seu pressupost
anual, ja que es minvarien i quedarien sense atendre altres serveis municipals.
Les ajudes que sol·licita l'Ajuntament de Bellreguard a l'Administració de l'Estat es troben regulades a l'empar del contingut de la següent legislació: la Llei General de Subvencions, el
Reial Decret 307/2005, de 18 de març pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, que establix el procediment per a la seua concessió i el Reial Decret 477/2007, de 13 d'abril, amb
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les condicions i requisits establerts en dita normativa, a este respecte s'entendrà per situació
d'emergència l'estat de necessitat sobrevingut a una comunitat de persones davant d'un greu i
imminent risc col·lectiu excepcional, el qual, pel seu propi origen i caràcter, resulta inevitable
o imprevisible, i que esdevé en situació de naturalesa catastròfica quan, una vegada actualitzat el risc i produït el fet causant, s'alteren substancialment les condicions de vida d'eixa collectivitat i es produïxen greus danys que afecten a una pluralitat de persones i béns.
Així mateix, la petició es realitza també a l'empar de la Llei 17/2015, de 9 de juliol,
del Sistema Nacional de Protecció Civil, que preveu, quan es produïsca una emergència la
magnitud de la qual requerisca per a la seua recuperació la intervenció de l’Administració
General de l’Estat, s'aplicaran les mesures arreplegades en el seu capítol V, prèvia declaració
de la mateixa de conformitat amb el procediment previst en l'article 23
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
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PRIMER.
Sol·licitar del Govern de l'Estat la declaració del terme municipal de Bellreguard com a zona afectada greument per emergència de protecció civil, especialment en la façana marítima, per a la concessió de les subvencions que procedesquen.
SEGON.
En compliment dels principis de col·laboració i coresponsabilitat entre Administracions, sol·licitar, igualment, la cooperació en matèria d'ajudes en virtut de l'article 24 de
la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.
TERCER.
Instar al Govern d'Espanya i al Consell de la Generalitat a actuar amb rapidesa, ja que estan obligats a acudir en auxili dels municipis quan estos no tinguen els mitjans
necessaris en situacions de catàstrofes naturals, i a cercar mesures que donen solucions definitives davant la regressió de les nostres platges.
QUART.
Remetre còpia d' este acord al Ministeri de l'Interior, al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, al Ministeri de Transició Ecològica, a la Delegació del Govern a
la Comunitat Valenciana i al Consell de la Generalitat Valenciana, sol·licitant les ajudes i subvencions que procedisquen.

INTERVENCIONS:
Sr. Alcalde. Els informes sobre les actuacions que s’han realitzat, respecte l’autorització de
vessar arena una vegada rentada s’ha rebut autorització en data 06 de febrer.
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També informe que s’ha demanat a l'Agència Valenciana de Turisme la substitució dels
rentapeus i jocs infantils, que han desaparegut en la borrasca.
Jaume Ascó. El vot del partit popular serà a favor de la sol·licitud perquè són molts els
danys que Glòria ha produït.
Joan Marco. Reafirmar el vot tal com ha comentat el grup popular, i insistir en que aquestes
ajudes vinguen el més ràpid possible per a gaudir de la platja sinó potser en pasqua que siga
en l’estiu sabent que és el motor de l’oci, turisme i economia.

Cal recordar que molts dels danys produïts per la borrasca, no són competència municipal,
reparar el passeig marítim no és competència municipal, s’haurà de demanar autorització a
Costes. Per tant moltes gràcies als grup polítics per la unanimitat de sol·licitar la declaració
del terme municipal de Bellreguard com a zona afectada greument per emergència de
protecció civil.
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Sr. Alcalde. Agraïsc a tècnics, administratius, serveis municipals i policia local de
Bellreguard, per tota la feina realitzada durant aquest fenomen meteorològic, perquè eixa
celeritat ha sigut favorable en l’execució de les tasques realitzades, així com també a
l’empresa que es va adjudicar per emergència, l’execució del desenrunament del passeig.

El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, Juanjo
Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del
PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, 4 vots a favor
corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo
Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici del punt minut 00:41 finalització
https://www.youtube.com/watch?v=ejBgq_B7IV4

B

del

punt

minut

15:35

CONTROL I FISCALITZACIÓ (ART. 46 – 2 E DE LA LLEI 7/1985
DE 2 D’ABRIL)
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3.
DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Per part de la
secretària es dona compte de les resolucions d’Alcaldia, des de la resolució núm. 007/2020
fins a la resolució núm. 045/2020
4.

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sr. Alcalde. En cap moment he dit en cap lloc que s’ha d’enderrocar ni he dit passeig si
passeig no. S'haurà de plantejar quin tipus de passeig, la meua reflexió anava molt més enllà,
en 27 mitjans de comunicació, he dit que no podem continuar amb pegats cíclics als danys
que ocasionen cada una de les borrasques que han vingut i vindran.
Es molt el dineral que ens hem gastat, portant arena, reparant el passeig, ... quan hi ha
solucions proposades per tècnics, en una reunió amb Delegació de Govern em van informar
que sols fan aportacions de arena, i eixa no es una solució, perquè cada aportació costa dos
milions d’euros, perquè s’ha de buscar una solució definitiva al problema, no ens enganyem
tenim un problema greu, si demà les autoritats de Costes aplicaren la llei tindríem un
problema greu i això no és el que vull que passe.
Però no em limitaria a entrat amb una pala i desfer el passeig marítim perquè, primer no es
competència local i segon no es sols competència meua ho es del ple.
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Jaume Ascó. Pregunta que degut a totes les manifestacions que han hi hagut sobre
enderrocar el passeig, voldria saber quina es la postura de l’equip de govern.

Sra. Fendi Borras.

Aleshores, perquè ho has fet?

Sr. Alcalde.
Jo vaig fer una reflexió, perquè sóc un responsable públic i ja es hora
de que la gent ho sàpiga.
Sr. Jaume Ascó.

El diari Levante diu: «un pueblo de Valencia se plantea no reconstruir el
El Grup Popular ja fa molt de temps que deia que la solució no és tirar
arena. El passeig de Bellreguard no és sols dels veïns de primer línia és de tots els veïns. El
passeig s’haurà de refer i per això vindran subvencions.
Es va actuar en un o dos dies tard, no sé si perquè no volies actuar o perquè van hi hauré
pressions.
La solució no és aportar arena, que els tècnics diguen el que s’ha de fer i que es solucione.
passeig marítim».

Sr. Alcalde. El passeig és de tots i tots aquells que vinguen a gaudir-lo. Vosté diu que s’ha
actuat tard, la pre-emergència s’alça un 22 dimecres, el 23 l’arquitecte, la policia local i jo,
ens recorrem la platja amb totes les dades, el dia 24 l’enginyer també realitzar eixa inspecció,
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el dia 25 vam rebre la visita de la vicepresidenta i diumenge vaig estar parlant amb
l’arquitecte de la memòria, el 27 dilluns van entrar els treballadors municipals i el 28
l’empresa ja estava treballant. Més rapidesa?? jo crec que s’ha actuat amb molta celeritat
tenint els mitjans que tenim.
El que es obi es que cap platja en la seua infraestructura pública de la Safor, ha sofert els
danys que ha sofert la platja de Bellreguard.
Sr. Jaume Ascó.
Es normal que els propietaris de primer línia estiguen més preocupats,
perquè estan més prop del problema, i torne a dir que el carrer Mallorca es va netejar el
divendres.
Sr. Alcalde.
El divendres el netejaren per segona o tercera vegada,
conscient de tot el volum d’arena?

vostè es

El dia 27 diu que no es va actuar de manera urgent i aleshores hi ha un informe del dia 26 que
diu que és urgent.
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Sr. Lorenzo Millet. Està vosté parlant de serenitat i vostè el que crea es crispació. Llisc el
titular del Levante, que posa «El Sr. Alcalde de Bellreguard plantea revertir el paseo maritimo
y devolver a la naturaleza lo que es suyo, que la playa vuelva a su estado natural, es decir sin
paseo» en una altre declaració diu «lo que tiene claro el alcalde es que desde el gobierno
local no se van a realitzar actuaciones urgentes»

Està clar que el passeig està en mal estat, no hi ha il·luminació, s’haurà de fer alguna cosa
perquè pasqua ja està ahi, perquè hi ha coses que són urgents reparar-les, sobre tot per
seguretat.
Volem saber que penses fer cara pasqua i cara l’estiu.
Sr. Alcalde.
Vostè ha llig unes declaracions fora de context, em pregunten si va a
reparar ja el passeig i jo els conteste que no tenim urgència en la reparació perquè hi ha que
pensar en la seguretat dels treballadors, perquè baix del passeig no sabem si hi ha arena o que
hi ha, i es pot enfonsar. I la quantia de despeses es pot multiplicar per tres, i tal vegada si
s’ha de fer correctament estem parlant que no estarà realitzat per a pasqua d’enguany sinó a
pasqua del proper any.
Respecte a la il·luminació segons m’han informat des de la plaça de la Marina fins
Guardamar hi ha il·luminació, i des de la plaça de la Marina fins Miramar ha desaparegut i
per tant no hi ha llum. Perquè el cablejat anava per dins dels blocs del mur i ara ha
desaparegut.
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Quan començarà la reparació? Jo no li ho puc dir, quan se sap que no són competència
municipal. Tant de bo poguera estar per a Setmana Santa però no hi ha temps material.
Únicament per la tramitació administrativa no arribem, però no es perquè jo no vullga es que
es impossible. Per a estiu tant de bo, però s’ha de revisar per Costes i no sabem que diran. No
depén de nosaltres per molta voluntat que tinga'm.
Avui 12 de febrer el decret prohibint l’accés al passeig està vigent, davant de la Policia Loco i
de mi s’han trencat cintes per a accedir a l’entrada al passeig.
Les obres de reparació aniran al ritme que ens marques altres administracions. Sr. Ascó vosté
ha dit que no ens costarà diners, però ja li dic que els 60.000,00€ de l’obra d’emergència ho
pagarà l’ajuntament.
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Les ajudes del temporal DANA de la Vega Baja han arribat ara i el temporal s’ho ha emportat
altra vegada.
Sr. Jaume Ascó.
Davant de mi el Sr. Diputat et va dir que feres les obres i que ho
presentares que t’ho pagarien. El major problema és la seguretat, i val que està en vigor el
decret de no accés al passeig, però si trenque la cinta i no em sancionen, doncs que passe el
que vullga.
Els danys que té el passeig no poden esperar, i les declaracions de l’alcalde són de no reparar
i que no es farà res, que es posaran dunes, nosaltres com oposició volem saber que es farà.
Ara s’ha quedat clar que el passeig va a arreglar-se i que es faran actuacions urgents.
Sra. Marola Marco. La meua pregunta és, pel que estic deduint, que no és real el que es
diu en l’entrevista i si ha mentit perquè no ha demanat una rectificació.
Sr. Alcalde. Jo no retire cap de les declaracions que he fet perquè estic convençut que el
més ideal és regenerar les platges, i tampoc he dit que el diari ha mentit, perquè estic
convençut que l’ideal és regenerar les platges, i si altres persones no ho volen vore els
temporals ho demostraran.
Sra. Marola Marco.

Per tant està convençut que l’ideal és llevar el passeig?

Sr. Alcalde. El que estic convençut és que l’ideal és regenerar les platges i de-construir
totes les infraestructures que estan afectant greument a les nostres platges, perquè vostè
recordarà l’extensió que tenia la platja de Bellreguard als anys 80, abans de fer l’ampliació
del port de Gandia, i l'extensió d’arena que té ara. Perquè la línia de Costes és va
retranquejar fins 20 metres. Per tant la meua reflexió és que es realitzen tasques definitives.
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Sra. Marola Marco. Però vostè pot vore que els danys al passeig han sigut perquè el
passeig està mal fet i per això ha caigut. Perquè ni Miramar ni Piles ha patit el que ha patit la
platja de Bellreguard. Si el passeig ben fet costa més diners demane vosté més diners a
l’Estat per a fer-ho be.
Sr. Alcalde. Va a fer-se correctament i jo no vaig a fer un pegat, des del Consell de
Participació Ciutadana s’ha iniciat un debat entre la ciutadania, els polítics i sobre tot amb
experts, per a buscar solucions definitives.
Sr. Marola Marco.
Aleshores acabarem la legislatura i el passeig estarà igual. S’ha creat
una preocupació per tot el poble i la ciutadania. Va a encetar-se en la ciutadania un debat, i
vosté sap que si el passeig estiguera ben fet, encara que hi hagen temporals, no haguera
caigut, si es depen de demanar més diners que ho facen, no retrasar-ho.
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Sr. Alcalde. Vostè el que proposa és un dic de contenció de formigó armat, una línia de
defensa per a que hi hagen edificis darrere, però el problema és que no hi ha platja, cada any
hi ha menys arena. La qüestió és regenerar les platges, i s’ha d’eliminar infraestructures
publiques que són les causants del problema.
Sra Marola Marco.
infraestructures.

El que estàs demanant és que et porten arena, que porten

Sr. Alcalde.

Això són solucions a curt termini.

Sra. Marola Marco.

El passeig perquè no l’arregles ben arreglat?

Sr. Alcalde.
passeig?

La competència de fer el passeig és de Costes, vostè sap qui va fer el

Sra. Marola Marco.

El Partit Socialista

Sr. Alcalde.

El passeig el va fer el Ministeri de Foment.

Sra. Marola Marco.

Però governava el Partit Socialista.

Sr. Alcalde.
Independentment de qui governarà, perquè crec jo que el Partit
Socialista no són obrers, ni tècnics ni experts en la matèria.
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Sra. Marola Marco. La solució definitiva que demana el grup popular és una solució
definitiva per tal que el passeig es quede ben arreglat.
Sr. Alcalde.
La solució definitiva que proposa el PP és fer un dic de contenció, hi
ha altres opinions que diuen que eixa no és la solució, i si a vosté no li agrada la meua opinió
d’eliminar els passejos marítims de tot el litoral, a mi no m’agrada la solució de fer dics de
contenció davant de tot el litoral, per tant s’haurà d'arribar a un terme mitjà, i pense que la
solució que plantege ha obert un debat.
Sra. Marola Marco. Ha obert una crispació, i a Setmana Santa no arribem i al pas que anem
ens trobarem la platja igual en l’estiu.
Sr. Alcalde.
A quin pas vaig jo?, l’actuació urgent que cal fer-se davant els
interessos turístics és la reparació dels danys. Per això mateix a cur termini no podem saber la
solució.
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Sr. Jaume Ascó.
Si mirem la platja de Daimús per procediment urgent com ha eixit ara
esta empresa de neteja, tomba la primera i segona línia, perquè Daimús la primera línia mira
on la te, i Daimús té passeig.
El problema que té Bellreguard es que avui en dia tenim el que tenim i la millor solució es fer
un mur de contenció ben fet, igual com ha fet Piles.
I el tirar més arena no és la solució, i el fer muntanyar, tal vegada en la zona de Guardamar,
però no és la solució. Perquè sinó arregles el passeig, doncs agafes una pala i la primera i
segon línia, no fa falta que els expropies, pum!! tot a prendre pel sac, i s’acabat, igual que
Daimús, el que tenim és el que tenim, i la solució passa ara que ve falles s’agafa un petardet i
pum!! a prendre pel sac el port de Gandia.
El passeig s’ha de fer ben fet, i el qui ha de fer el passeig es Costes, i després ja s’obrirà el
debat, de que es pot fer per a no tirar més arena o el que faça falta, però de moment s’ha
d’arreglar el passeig.
Sr. Alcalde.
Hem dit exactament el mateix, Sr. Ascó. Tenim el que tenim i per a
continuar tenint-ho hem de trobar una solució definitiva.
Sra. Marola Marco.

Es proposa un projecte a Costes i després Costes ho repararà, no?

Sr. Alcalde.

Si.

Sra. Marola Marco.

Però eixe projecte ix des de l’ajuntament?
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Sr. Alcalde.

Si.

Sra. Marola Marco. Per això li he dit que en el seu moment l’ajuntament va enviar el
projecte a Costes, i ells el van executar i el van pagar.
Per tant si es fa un projecte com cal, i es faça ben fet s’acaba el problema.

Sr. Alcalde.

Fa dos setmanes, i ja s’ha comunicat a l’ajuntament de Gandia.

Sra. Fendi Borràs.

Hi ha dos fanals doblats en el cementeri.
En la platja de Bellreguard hi ha un cable.

Sr. Alcalde.

Quan es tinguen els fanals es canviaran.
Si, ja s’ha comunicat a Iberdrola.

Inici del punt minut 15:36 finalització
https://www.youtube.com/watch?v=ejBgq_B7IV4
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Sr. Jaume Ascó.
L’espill de l’eixida del cementeri està trencat, des de gener i l’espill de
la platja girat per la pluja.

4.

del

punt

minut

1:11:40

TORN OBERT DE PARAULA.

Una Sra. del public, explica que viu a primera fila i conta el que va viure ella durant la
tormenta a primera fila, pregunta si es substitueix el passeig per dunes, on estan les dunes,
perquè davant la gelateria Niza es van intentar regenerar dunes i durant 12 anys les dunes no
s’han regenerat. I si es lleva el passeig els danys s’ocasionaran en les vivendes.
Demane als responsables que es pensen les coses abans de fer certes declaracions, i que es
facen les gestions pensant en el poble i que es busque la millor solució possible.
Un Sr. del públic, comenta que la premsa i la televisió ha fet tremolar a la gent, perquè han
dit que l’ajuntament no volia reparar el passeig, i està content perquè s’ha donat compte que
no es cert el que diuen els mitjans.
Finalització de la sessió minut 1:25:29 https://www.youtube.com/watch?
v=ejBgq_B7IV4
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I quan són les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, i no havent més assumptes a tractar,
l’alcalde president clou la sessió la qual jo com a secretària CERTIFIQUE.
L’ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETÀRIA
M. Engràcia Garcia Madrid
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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