NOTES INFORMATIVES
de la LLei Reguladora de las Bases del Règim Local, dins
del terme de quinze de dias; que com és que no està convocat el ple.
El Sr. Alcalde respon que no ni hi ha cap conveni que firmar amb l’empresa, perquè, com ha dit abans, el conveni
que ha presentat l’empresa i el grup popular no els pareix
que siga beneficiós per a la gent de les Coves, sinó tot lo
contrari.
El Sr. Zaragozà diu que es pot parlar i es pot discutir, que
diuen que volen col·laboració, i la col·laboració no la volen per res.
El Sr. Alcalde diu que ja ha sigut convocat pel secretari.
El Sr. Zaragozà Muñoz diu que no han rebut la convocatòria i per tant preguen al Sr. Secretari que segon estableix
la legislació vigent convoque el ple sol·licitat pel Grup
Popular
7/ La Sra. Montull Rodrigo diu que com ha sortit el tema
dels llibres d’escola, que es van pagar dos anys, però no
per part de l’ajuntament, sinó per part de GEIMESA. Açò
està ben clar, i si voleu us podem ensenyar els pagarés
signats per GEIMESA; Que això estava dins del conveni, i
va haver-hi molts pares que no van voler que se’ls pagaren
els llibres a canvi de l’abocador.
El Sr. Zaragozà diu que van ser vint -i-dos.
La Sra. Motull diu que ella va ser una; i que comprendran que ara no es demanarà a GEIMESA que pague els
llibres.
La Sra. Orient demana si saben el que ha decidit la gent.
La Sra. Montul respon que la gent ha decidit.
El Sr. Zaragozà diu que la majoria dels pares del poble van
acceptar que se’ls pagaren els llibres.
La Sra. Montull diu que mai es va dir que els pagava GEIMESA.
La Sra. Orient diu que es va dir a una reunió de l’AMPA.
Es discutix si es va a dir o no a la reunió de l’AMPA i el
Sr. Alcalde diu que prou.
La Sra. Montull diu que pot demostrar el que es va dir a
eixa reunió de l’AMPA
La Sra. Montull diu que en quant als terrenys per a l’escola,
encara no n’hi ha cap comunicació formal del Consell
Escolar traslladant la decisió o la votació del l’AMPA a
l’Ajuntament.
El Sr. Zaragozà diu que l’equip de govern ho sap.
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El Sr. Alcalde diu al Sr. Zaragozà que no faça demagògia.
Continua la Sra. Montull dient que es va dir en la reunió de
l’AMPA el temps que tardarien els terrenys en estar; que
els pares ho tenen claríssim. Que quan l’Ajuntament tinga
la petició del Consell Escolar actuarà en conseqüència.
8/ El Sr. Zaragozà Muñoz diu que per últim que la voluntat
de col·laboració, que es va dir a aquesta taula, però pareix
que no n’hi ha cap voluntat de col·laboració, que elles estaran i col·laboraran en tot el que pugen, i diu que preguen
als membres del grup JNP que deixen les idees polítiques i
les picabaralles personals que puguen haver-hi i fem entre
tots un esforç per a intentar arribar a un acord entre totes
les parts en el tema del polígon medioambiental; L&M
actualment té cent seixanta persones treballen i necessite
ampliar les instal·lacions, conforme es va acordar en la
passada legislatura, arribant a quasi quatre-cents llocs de
treball, en una previsió d’arribar a ser la fàbrica de pales
eòliques més important d’Espanya; que això no és un joc i
tenen a les seves mans el futur de les Coves, que no valen
interpretacions ni revenges polítiques quan es tracta del
futur de moltes famílies del poble ara i en un futur no molt
llunyà, i que la proposta de conveni que van presentar i
que l’equip de govern ja coneix és una proposta que trau
qualsevol incertesa sobre els terrenys de Cantallops; que
espera que es puguen seure a parlar junts el membres de
l’ajuntament, elegits pels covarxins i covarxines i que el
dia que es celebre el ple extraordinari que han demanat, es
puga aprovar un conveni aprovat per tots, que demostre
als covarxins i covarxines que són capaços, entres els nou
membres elegits, que estan assentats a la taula, d’arribar
a acords que beneficien a la gran majoria de covarxins i
covarxines, i que en este conveni es garantirà que el polígon, i en ell la fàbrica de pales, continuen endavant, i es
deixarà tancat definitivament el tema de l’abocador; que
l’empresa ha demostrat que té la voluntat inequívoca de
retirar l’abocador i centrar-se en el polígon industrial. Que
no s’ha de deixar passar esta oportunitat de modernització
i industrialització del terme. que demanen a l’equip de govern la voluntat de portar este projecte endavant, cosa que
el poble agrairà. Que davant del ple i dels veïns i veïnes de
les Coves emplacen a l’equip de govern a assentar-se tots
junts, demà mateix, i tancar el tema per sempre, que és el
que pensen que el poble espere de tots el regidors.
El Sr. Alcalde li respon que és un escrit molt bonic i molt
bones intencions que no es van vore reflectides en la teua
legislatura, ja que quan vam estar ací membres de la plataforma, presentan-te tres-centes firmes de gent del poble
dient-te que esperares abans de firmar l’aprovació provisional del PAI ens vas dir que era un assumpte massa important perquè ho decidira la gent del poble i no vas voler
ni vore les firmes. No vas escoltar al grup socialista quan
demanava que s’estudies més el projecte de l’abocador,
i ara tu, Sr. Zaragozà, demanes que es compte amb vosaltres. Quan vosaltres vau governar no vau voler parar

