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projecte d’abocador encara tire avant, que encara no s’ha
retirat.
La Sra. Orient diu que es pot parar, que si no s’ha fet pot
ser perquè no han vist la voluntat de l’equip de govern.
El Sr. alcalde diu que el projecte té un coeficient de canvi
del 79%, que és el més alt de tots els PAIS de la Comunitat
Valenciana, que grave a tots els propietaris.
2/ El Sr. Zaragozà Muñoz diu que vol recordar al Sr. Viol
que la legislatura passada, 2003-2006, quan es va parlar
de fer reformes a la façana de l’església vella el Sr. Viol
va dir que no era convenient tocar res sense fer un informe
d’un arquitecte, cosa que ells van respectar i no van tocar
res de la façana.
I ara pregunte al grup JNP si n’hi ha algú informe signat
per tècnic respecte a les reformes que s’han fet a la façana.
El Sr. Alcalde pregunta quines reformes, que lo que s’ha
fet ha sigut pintar i adecentar.
El Sr. Zaragozà diu que si no hi ha informe, perquè s’han
fet les reformes?.
3/ El Sr. Zaragozà Muñoz diu que segons el programa elec-
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toral del grup JNP tots els assumptes importants s’havien
de consultar i decidir entre tots, i ara el grup JNP no pague
els llibres dels xiquets d’escola; i pregunta al grup JNP per
què no s’ha fet una consulta per a saber si la gent de les
Coves vol que l’ajuntament pague els llibres, com s’ha fet
quan manava el Partit Popular
4/ El Sr. Zaragozà Muñoz diu que preguen, després de les
paraules que va dir la regidora de Cultura, Sra. Montull,
al passat ple, demanant el suport del grup popular, d’acord
amb l’acord de l’AMPA, per fer una escola nova, al grup
JNP que posen a disposició de la conselleria d’Educació
els terrenys necessaris per fer un grup escolar nou.
5/ El Sr. Zaragozà Muñoz diu que respecte a la intervenció del Sr. Alcalde agraint a Jordi Castellet la seva intervenció en l’assumpte de la furgoneta bomba, preguen que
l’Ajuntament fera de manera pública el reconeixement i
agraïment a Jordi per què la seva intervenció va ser un
acte molt important ja que va evitar que haguera víctimes
així i a cap lloc de la Comunitat Valenciana.
6/ El Sr. Zaragozà Muñoz diu que vol comentar com és
que un grup polític com el JNP, que defensa le democràcia
participativa, no va fer cas de la petició del grup popular
per a convocar un ple extraordinari i pregunta perquè que
no es va convocar el ple extraordinari que va demanar el
grup popular d’acord amb allò que disposa l’article 46.2

