
9 NOTES INFORMATIVES
Una vegada esmenades la Conselleria de Benestar Social 
ve a les Coves a fer l’acta provisional de comprovació i 
se’ns diu que en 3 portes d’emergència la barra antipànic 
ha de ser doble.

S’esmenen les deficiències i al setembre de 2007 un tècnic 
de la Conselleria de Benestar Social torna a comprovar 
la instal·lació. La troba correcta i en data 03 d’octubre de 
2007 l’Ajuntament reb l’Autorització definitiva i inscriu el 
Centre al Registre de Centres d’Acció Social (4-10-2007)

Contactem en l’empresa privada per fer una reunió i el 
8 d’octubre, al mateix temps, es demana a la Conselleria 
de Benestar Social l’Adhesió de 25 places al programa 
Abonament Centre de Dia.

Fins ací el procés del Centre de Dia. Si us fixeu des de l’1 
de gener de 2006 fins a l’1 de gener de 2007, hi han una 
sèrie de despropòsits que no són imputables a la nostra 
gestió, i açò cal tindreu clar. Ací teniu l’expedient i el dia 
que vullgueu el repassarem paper per paper. Ja està bé, 
si torneu a la televisió feu el favor de no insistir més en 
aquest tema perquè està prou clar.

I a continuació el Sr. Alcalde informa el Ple dels següents 
assumptes:

1) En contestació a la pregunta que va fer el passat ple el 
regidor del Grup Popular En Juan Zaragozà Julián, res-
pecte de quins són els deutes de l’Ajuntament, informe 
que a 31 d’octubre l’Ajuntament té uns préstecs a llarg 
termini que pugen a  818.743’58€, que si ho dividim entre 
els 2.016 habitants que té les Coves,.... ens toque pagar 
406’12€.

2) S’ha parlat en Iberdrola, per esmenar la poca potència 
de l’enllumenat públic, problema que ve donat per la poca 
potència que entre al poble. Ens han comunicat que en 
breu connectaran el transformador del camí nou i espe-
ren que açò aporte més potència de llum i se solucione el 
problema.

3) Ens han concedit una subvenció de 18.878’40 € per 
a l’AODL (Agent de desenvolupament LocaL), este lloc 
l’ocupe ara Ilse Roda Gasó.

4) Ens han concedit una subvenció de 10.212’03 euros per 
a un lloc de treball de Salari Jove.

5) Ja tenim dos peons nous que ajudaran Juan Tena en el 
manteniment del poble, Juan Pastor Llopis i Alberto Con-
de Aixa.

6) Ens vam reunir en el Subdelegat de Govern i el Tinent 
Coronel de la Guàrdia Civil pels robatoris de garrofes, i es 
va acordar augmentar la vigilància, per lo vist han obtin-
gut els seus fruits, ja que s’han detingut a algunes perso-
nes que compraven la mercaderia robada. 

7) El passat 10 d’octubre, vam rebre de la Conselleria de 
Medi Ambient la documentació i explicació de l’estat de 
l’expedient de l’abocador de Residus Tòxics i Perillosos 
que Geimesa vol instal·lar a Cantallops. En esta docu-
mentació, que està ací, i qualsevol pot consultar, hi ha la 
següent documentació, facilitada per la mateixa Conselle-
ria:

a- Solicitut de l’empresa Geimesa, en data 8 d’agost de 
2006, per a  l’Autorització Ambiental Integrada, que va 
ser acompanyada de l’Informe de Compatibilitat Urba-
nística que va signar en data 20 de desembre de 2005, 
el a l’aleshores alcalde Miguel Zaragozà Muñoz, sense 
l’informe preceptiu de cap tècnic. Este informe és el que 
el Grup Popular aporte al pamflet que va repartir fa uns 
dies.

b- Copia del BOP on es publique l’aprovació del PAI 
Medioambiental en sessió de 17 de novembre de 2006.

c- Escrit de la Conselleria de Medi Ambient de data 6 de 
setembre de 2006, que remet a l’ajuntament de les Coves 
junt amb tot el Projecte de l’abocador de RTP’s.

d- Escrit de l’Ajuntament de les Coves de Vinromà, signat 
pel Secretari, en el qual es notifica que s’ha rebut i revisat 
la documentació, i que sense entrar en aspectes tècnics és 
correcta.

Ara bé, ni l’escrit de Conselleria ni el projecte de 
l’abocador consten en el registre d’este Ajuntament, ni es-
tan físicament en cap dependència. Suposem que d’ahí be 
l’afirmació en reiterades ocasions de la regidora Cristina 
Orient en la que diu que no hi ha cap projecte d’abocador, 
però els membres del Grup Popular sabien perfectament 
que la tramitació de l’abocador seguia avant, per què ells 
sí que han vist el projecte. El passat ple, van fer constar 
en acta que el Grup Popular fins a la moció de censura 
no havia deixat cap abocador en el terme municipal, però 
estos documents, demostren que estava tot preparat per a 
fer-ho i si no s’hagues fet la moció de censura, segurament 
l’abocador ja estaria construint-se. 

El que he explicat també contesta a la pregunta que va fer, 
en el passat ple, el regidor Juan Zaragozà Julián, en la que 
demanava si hi havia projecte per a la instal·lació d’un 
abocador a Cantallops.

8) M’agradaria fer una reflexió respecte a la nota de pre-
msa del Grup Popular en la qual presenten el “magnífic” 
conveni, un full de DIN A-4 a una cara i doble espai, en el 
qual fan unes propostes molt,... beneficioses? , altra vega-
da, per al poble de les Coves. Llegint este conveni, em ve-
nen al cap unes qüestions que espere que ens aclarisquen:

- Que fem en el vial de connexió que unix la CV-10 i el 
camí de Torreblanca,..., que fa que molts, si no tots, el 
propietaris hagen de compartir una parcel·la en d’altres al 


