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polígon en caràcter de proindivís?
- Què fem en el percentatge de canvi que és d’un 79%, un
dels més alts de tots els PAI’s presentats a la Comunitat
Valenciana, que grave molt als propietaris, i que vosté, Sr.
Miguel, va aprovar definitivament, en presses i corrent,
abans de la moció de censura?
- I si sabien que es podia negociar la no instal·lació de
l’abocador a Cantallops en este “magnífic” conveni que
vostes han presentat, perquè no ho van fer abans de la moció de censura quan estaven vostés al govern.
Sincerament, espere que esta nota de premsa que vostés
han presentat als mitjans de comunicació, no entorpisquen les negociacions que de fa mesos estem portant amb
l’empresa.
Diguen-li al o als que els han passat la informació que
almenys els expliquen tot el que es tracta a les reunions entre l’equip de govern i l’empresa, i no a mitges, ja
que el que vostes han presentat és pràcticament igual al
conveni que va presentar l’empresa, el qual els advocats
de l’ajuntament han desestimat, per poc beneficiós per al
poble.
També els vull comunicar, que estiguen tranquils, este
equip de govern, ha lluitat des d’un principi contra este
abocador, cosa que no tots poden dir, i que els advocats
redactaran un conveni més complet que el que a vostés els
han passat, per salvar a les Coves de la idea que el seu futur passe per un Abocador de Residus Tòxics i Perillosos.
Ho nugaren tot ben nugat perque no es puga ficar.
9) Per altra banda i canviant de tema, a l’Ajuntament ha
arribat una sol·licitud d’un Jutjat d’Instrucció de Castelló,
demanant documentació del Padró d’Habitants i del Cens.
Com no pot ser d’altra manera l’Ajuntament col·laborarà
en tot allò que puga amb la justicia. Açò es degut a la denuncia que va ficar el PP de les Coves per irregularitats en
el cens electoral. No és així, Miguel?
L’Ajuntament està preparant tota la documentació
sol·licitada.
Personalment he revisat els empadronaments que sol·licita
el Jutjat (curiosament de l’1 d’agost de 2006, sent alcalde
Miguel Zaragozà, fins al 31 de gener de 2007) i no he vist
cap irregularitat. Però ja, que hi ha interés per vore alguns
empadronaments ficarem a disposició del Jutjat, també, la
sol·licitud de votar de ciutadans estrangers, un percentatge
molt gran si ho comparem amb altres poblacions.
Al respecte d’esta denúncia hi ha uns “rumors” pel poble,
que diuen que el realment ha fet el PP de les Coves es
denunciar a dos funcionaris de l’Ajuntament, que per cert
no tenen cap competència en empadronar, i no les presumptes irregularitats.

Jo volia preguntar als regidors del grup popular si es veritat que heu ficat una querella al Jutjat contra dos funcionaris d’este ajuntament?.
El Sr. Zaragozà Muñoz respon que si li ho pregunte a ell.
El Sr. Alcalde diu que sí, i torna a preguntar una altra vegada si han ficat la denuncia.
El Sr. Zaragozà li respon que ja coneix la denuncia.
El Sr. alcalde diu que l’únic que han rebut del jutjat és
això, i mostre l’escrit,
El Sr. Zaragozà diu que torna a repetir que si el jutge va
admetre la denuncia es per què ho estime procedent, i que
ho fica ben clar: falsedat i prevaricació.
El Sr. Alcalde diu que contra dos funcionaris de
l’Ajuntament.
El Sr. Zaragozà Muñoz diu que contra dos funcionaris i
contra un alcalde, i diu que sempre ha escoltat comentar
en aquesta taula que la justícia dirà el que haja de dir, que
el jutge ha admés a tràmit la querella.
El Sr. Alcalde diu que han començat las diligències
La Sra. Cristina Orient diu que no, que l’han admesa a
tràmit
Volem que conste públicament el recolzament de l’equip
de govern de JNP, cap a l’ex Alcalde Leoncio Marin Agustina i els funcionaris Juan Albert Cucala i Mª Cinta Moliner Barreda. El primer va ser el qui va ajudar a fer la
moció de censura, que com ha quedat abans demostrat, ha
evitat que ja estiguera l’abocador a Cantallops. Els altres
dos fa més de vint anys que desenvolupen la seua tasca de
funcionaris a l’ajuntament, de manera correctíssima.
També abans d’acabar m’agradaria que digueres (referintse al Sr. Miguel Zaragozá) les paraules que (segons tu) jo
com alcalde vaig dir el passat ple contra els treballadors
de l’empresa LM.
El Sr. Miguel Saragossa diu que tota la gent que estava
ací al ple ja les saben i els membres que estan asseguts
ací també
El Sr. Alcalde li torna a preguntar que quines paraules...
aquestes: que no acceptaríem un xantatge d’una fàbrica

