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va del centre de dia i quina va ser la nostra sorpresa quan
al cap d’uns dies es va convocar una reunió als salons de la
cooperativa, i pensa que els punts a on té que informar si
les coses estan o no ben fetes és als plens de l’ajuntament,
perquè com he de recordar cada ple els nou membres de
l’ajuntament som els que el poble de les Coves va votar
per a què el represente, i per a decidir i informar la gent de
les coses que passen al poble.

creu que llevaran l’abocador, que el grup popular va tindre
el seu temps i ara és el temps de l’equip de govern.

I quina causalitat que nosaltres presentem una convocatòria de sessió extraordinària i immediatament es fa la
convocatòria per a explicar a la gent del poble l’aprovació
definitiva del centre de dia.

El Sr. Zaragozà Muñoz diu que en tancar en definitiva el
tema, que ho fique al paper.

I l’altre punt important de la convocatòria del ple extraordinari era l’aprovació de conveni, que és curt però clar, i
als pocs dies vau fer una nota de premsa en la que dieu
que esteu negociant; i ens pareix perfecte i excel·lent que
al final s’arribe a un acord entre l’empresa i l’ajuntament,
i nosaltres volem col·laborar i fer força entre tots per a què
l’abocador no estiguera, i fem una proposta de conveni i
fiqueu el crit al cel; em pareix que es pot millorar entre
tots.
El Sr. Alcalde respon que es pot vore que una xarrada explicativa no es prepare en dos dies, que ja feia dies que
s’estava preparant perquè havia d’intervindre la treballadora social; i respecte al conveni, qui negocie és l’equip
de govern, i que com es demostra en el papers que n’hi
ha ací no ho vau fer en el seu moment, i la tramitació de
l’abocador seguia endavant i ara li pareix il·lògic i fins
indecent que vullgueu ficar-vos la medalla de voler parar
l’abocador.
El Sr. Zaragozà Muñoz diu que van demanar col·laboració
ací a esta taula i van fer una convocatòria de ple extraordinari, que s’havia d’haver convocat en quinze dies i no
s’ha convocat.
El Sr. Alcalde respon que el convoca el Secretari
El Sr. Zaragozà Muñoz diu que automàticament perquè
l’alcalde no l’ha convocat, i pregunta que doncs quina
col·laboració volen. Que considera que la proposta de
conveni és col·laboració.
El Sr. Alcalde respon que sí que va demanar col·laboració
perquè sabia que tenien línia directa amb un dels gerents
de G&C. Van tenir una reunió amb l’empresa quinze dies
abans i resulte que presenten (l’empresa) un conveni que
és igual que el que presente després el grup popular.
El Sr. Zaragozà Muñoz pregunta si el grup popular pot
tindre idees.
El Sr. Alcalde respon que és molt rar que coincidisca amb el
de l’empresa. Que intentaran entre tots arribar a un acord,
perquè l’equip de govern i l’empresa estan negociant, i
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El Sr. Alcalde pregunta si eixa col·laboració és fer publicitat quan s’està negociant.

El Sr. Alcalde li pregunta al Sr. Miguel si el conveni el firme ell o Geimesa. Que els advocats de l’ajuntament han
estimat que és poc profitós per a les Coves; i que l’empresa
encara no ha retirat el projecte.
El Sr. Zaragozà Muñoz pregunta si es pot arribar a eixe
acord.
El Sr. Alcalde diu que ja n’hi ha prou.
El portaveu del grup JNP li diu al Sr. Miguel Zaragozá :
Tot això li fa molta gràcia, ric per no plorar; ara sí que cal
fer les coses entre tots, i fa uns mesos no. No vas voler fer
referèndum i ara ens dius que s’ha de fer entre tots. Que,
a qui preteneu enganyar? Que és lamentable que presenten un conveni aixina, que us ha filtrat algú de l’empresa,
per que us pengeu la medalla política. És lamentable i
dels barris baixos, perquè esteu aprofitant una circumstància políticament i intenteu seguir enganyant als que
hau enganyat, i que com ha dit l’alcalde el vostre temps
ha passat i que ara no poseu traves i deixeu treballar a
l’equip de govern i que si n’hi ha voluntat el grup JNP la
té. I ja ha quedat clar, com ha llegit l’alcalde, qui va informar favorablement de l’autorització ambiental integrada
del projecte de l’abocador; va informar favorablement el
secretari respecte a la documentació de l’abocador, però
el projecte no està a l’ajuntament, i això és sorprenent,
com es pot informar d’un projecte que no està registrat
ni es troba a l’ajuntament; després quan van arribar les
eleccions el Sr. Zaragozà se’n va a fartar de dir que no hi
havia abocador; Açò és vergonyós i el que hauries de fer
és callar i anar-te’n cap a casa.
La Sra. Orient Julian pregunta si algú li pot prohibir que
parle amb l’empresa.
El Sr. Viol li diu que hagueren pogut parlar abans.
La Sra. Orient diu que quan L&M va estar instal·lada llavors es va dir no a l’abocador, que cada cosa s’ha de fer
al seu temps.
El Sr. Viol li diu que ara volen fer veure que saben negociar i que tot això ho van fer aposta.
El Sr. Alcalde diu que el 10 d’octubre es va ficar L&M i el

