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tre puga ser prompte una realitat.
A més, pensem que és necessari per poder posar en funcionament les Unitats Apartamentals.

En gener de 2006 s’inicia el tràmit municipal de l’expedient
d’activitat (llicencia d’activitat) del Centre de Dia. Va estar publicat al BOP de 10 de gener de 2006

I això es també condició indispensable per poder rebre
de l’Administració la famosa subvenció de 399.000 euros
publicitada pel cap de l’oposició en tantes ocasions. Llavors, a mida que es llogaran els apartaments, es rebran
els diners, i es podrà fer front al préstec demanat.

El dia 12 d’abril de 2006 l’alcalde fa l’informe favorable
per a l’activitat.

En este punt, em venen al cap unes paraules que algun
regidor de l’oposició va dir en el Plenari anterior: que es
va renunciar al projecte del Geriàtric per què cap Conselleria volia fer-se càrrec per tractar-se d’un projecte
inviable. Ens agradaria que algun dia algú ens explicara
els motius per arribar a aquesta conclusió. Ningú va tenir
en compte l’existència d’una Fundació que tenia com a fi
el dur endavant l’esmentat Projecte de Residència de la
3ª edat, i uns diners per a tal fi. Peró en fi, este és un altre
tema que done per a molta discussió i com ja havia dit,
ara no anem a entrar en ell.

El projecte de Centre de dia està visat pel col·legi
d’Arquitectes el dia 10-04-2006 però s’inicia un expedient
d’activitat (gener 2006) sense que estiga visat el projecte.
(1ª Contracició)
El dia 12 d’abril es remet l’expedient (inclòs el projecte
de Centre de Dia) a la Comissió Provincial d’Activitats
Qualificades.
El dia 09-08-2006 aplega al’Ajuntament escrit de la comissió Provincial d’Activitats en el que vist el projecte
presentat per l’ajuntament, segons ells, no s’ajusta al que
ha de ser un projecte d’activitats. Ja han passat 8 mesos
des que s’inicià l’expedient.

Este equip de govern del grup JNP, no va a fer desaparéixer ni a posar cap trava a este projecte, tot al contrari.
És un Recurs que està ahí, en el que s’han invertit uns
diners. Anem a fer tot el possible per donar-lo a conéixer
entre els possibles usuaris i per que se li puga treure la
màxima utilitat social. Els nostres serveis socials, ja s’han
posat en contacte en els d’altres ajuntaments de la comarca. S’està distribuint la informació necessària, i les
reunions en Gesmed continuaran .

L’Ajuntament subsana els errors, sobretot els que hi han
en els plànols i reenvie una altra vegada el projecte corregit a la Comissió Provincial d’Activitats (17-08-2006).

I confiem que l’Abonament Centre de Dia i la nova Llei de
la Dependència facen possible la viabilitat d’este Recurs
conjuntament en les Unitats Apartamentals.

Però el dia 21-09-2006 aplega un requeriment de la Conselleria de Justícia y Administracions Públiques dient que
ells també l’han d’autoritzar el Centre de Dia ja que es
tracta d’un centre de pública concurrència. Açò retarda
encara més l’expedient.

Crec que este assumpte ha quedat suficientment aclarit
per la nostra part. I esperem que no done lloc a més discussions.
El Sr. Viol Zaragozà diu:
Vaig a redundar una mica respecte al que ha explicat la
meua companya Estefania sobre el Centre de Dia, ja que
han estat moltes les vegades que des de l’oposició sens
ha dit que hem intentat endarrerir o no obrir el Centre de
Dia i, en el ple passat, el Sr. Juan Zaragozá Julián ens va
comentar que si podíem fer el favor d’aclarir aquest tema
d’una vegada. Estime convenient, encara que em faça
pesat en tanta data, fer una cronologia dels fets sobre el
Centre de Dia perquè es veja d’una vegada i quede clar
com s’ha portat aquest tema i que la gent puga traure les
conclusions oportunes. Ací també aportem l’expedient i
tots els documents que ho demostren, i si el Sr. Juan Zaragozá després d’açò no ho té clar, l’invite que després
del ple es quede i li ensenyarem l’expedient, punt per punt
perquè veja que no ho inventem. Vaig a començar:

Finalment el 13-10-2006 la Comissió Provincial de Qualificació d’Activitats informa favorablement en una serie
d’indicacions a complir: Que l’Ajuntament ha d’obtindre
autoritzacions d’altres administracions per a obrir-ho i a
més a més esmenar qüestions tècniques.

Es remet l’expedient d’Activitat a aquesta Conselleria el
dia 16 d’octubre de 2006. L’Alcalde remet la llicència
provisional el 25-10-2006 sense l’informe favorable de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques (una cosa, també, contradictori).
El dia 6 de novembre de 2006 es reb un escrit d’aquesta
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques en les deficiències observades (2 fulles).
El 23-1-2007 s’envie documentació, per part de
l’Ajuntament, per a esmenar estes deficiències .
El 26-1-2007 ([a ha passat un any) aquesta Conselleria
emet informe sobre aquesta activitat (favorable) però ens
diu que cal esmenar les deficiències.
Els mesos de Febrer, març i abril es van esmenar les deficiències: barreres antipànic, tapiar una porta, construcció d’un recinte per a les escombraries, extintor etc.

