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l’abocador. Que ara és l’equip de govern qui ha iniciat les 
conversacions amb l’empresa, i que parla moltes vegades 
amb L&M per dir que tranquils, que tot s’arreglarà. Que 
un conveni no és tan fàcil com per a seure’s ací i redactar-
lo, i que per això els advocats de l’Ajuntament el redacta-
ran i quan ens parega bé es firmarà amb l’empresa. No cal 
que us emplace ni per a demà ni per a demà passat, perquè 
fins que els advocats no ho estudien bé no se sotmetrà al 
ple. 

El Sr. Zaragozà diu que quede clar que ofereixen la seva 
col·laboració i l’equip de govern la refusa.

El Sr. Alcalde diu que claríssim, però que des del primer 
moment no ho va semblar.

El Sr. Zaragozà pregunta que és el que han fet?

El Sr. Alcalde respon que només que ficar traves, i posar 
una querella contra dos funcionaris de l’ajuntament.

9/ El Sr. Zaragozà Julian viu que, referent a la informació 
que va demanar respecte al centre de dia, li pareix molt 
bé que s’hagen solucionat les deficiències, tal i com va 
explicar el Sr. Viol, que va demanar informació en el ple 
del vint-i-set de setembre, i que el vint-i-cinc de setembre 
a la direcció territorial es va rebre un escrit del Sr. Alcalde; 
que la visita al centre es va fer l’onze de juliol, el dia vint-
i-huit d’agost es fa la proposta favorable de funcionament, 
condicionada a la subsanació d’algunes mancances, i que 
el Sr. Alcalde porta l’escrit el vint-i-cinc de setembre.

El Sr. Alcalde fa l’observació que signa l’escrit, però es 
tramet per correu ordinari.

El Sr. Zaragozà Julian continua dient que considera que 
quan va demanar informació s’haguera hagut de dir com 
estava la tramitació de l’expedient, ja que el dia vint-i-sis 
s’aprova definitivament el centre.

El Sr. Alcalde li respon que es va rebre el tres d’octubre.

El Sr. Zaragozà Julian diu que el dia vint-i-cinc d’agost es 
fa la proposta d’aprovació del centre.

El Sr. Alcalde diu que eixa era provisional.

El Sr. Zaragozà comenta que l’escrit no diu això.

El Sr. Viol diu que faltaven les barres, i van donar la lli-
cència provisional.

El Sr. Zaragozà Julian diu que el dia del ple sabien que el 
centre estava aprovat.

El Sr. Alcalde respon que fins que no es va firmar la defi-
nitiva, ningú ho sabia, i pregunta al Sr. Zaragozà Muñoz, 
si no es veritat que fins que et donen la definitiva no ho 

saps.

El Sr. Zaragozà Muñoz diu que lo important és que el Sr. 
Viol va dir ací que el centre era un empastre i no es podia 
obrir.

El Sr. Viol diu que té la gravació de l’acta i no va dir 
això.

El Sr. Zaragozà Julian diu que té la documentació que li 
van enviar, i que ho sabien.

El Sr. Alcalde respon que no és veritat, que no es va saber 
fins que no es va rebre l’escrit oficial. Que eixe escrit va 
tindre entrada a l’ajuntament el dia tres d’octubre, i que el 
dia del ple no se sabia.

El Sr. Zaragozà Muñoz diu que el centre de dia està fet.

El Sr. Zaragozà Julian diu que si les deficiències estan es-
menades i el centre obert, s’alegra moltíssim.

El Sr. Alcalde diu que a dia d’avui n’hi hi ha dues 
sol·licituds, que ja vorem si l’empresa es vol fer càrrec, 
amb dos sol·licitants.

El Sr. Zaragozà Julian diu que si ja s’ha donat el primer 
pas, ara cal continuar.

El Sr. Alcalde respon que faran lo que siga millor per als 
majors i que intentaran aprofitar el centre.

El Sr. Zaragozà Julian diu que si n’hi hi ha alguna cosa que 
millorar que es faça, que per això estan a l’Ajuntament.

10/ El Sr. Viol Zaragozà diu que la pregunta voldria que la 
contestara el Sr. Secretari, a ser possible; i diu:

El passat ple del 27 de setembre de 2007, la Sr. Cristina 
Orient Julián dins del punt 3 de l’ordre del Dia: Aprova-
ció d’indemnització a Construccions Juan Araque S.L., va 
llegir un escrit, —i remarque que va llegir un escrit— per 
què el que es va arreplegar en l’Acta no va ser fruit d’una 
mala explicació per part d’ella, ni d’una mala interpretació 
per part del Sr. Secretari, tot el contrari, ho portava escrit i 
se suposa que ben meditat.

En l’escrit dia literalment: “i cal aclarir que aquesta em-
presa Construccions Juan Araque, S.L. va rebre certifi-
cacions d’obra Centre Geriàtric executada per part de 
l’Ajuntament per un import de 357.680 euros, sense ha-
ver-la-hi realitzat ni començat, (referint-se a les obres de 
la Residència de la 3ª Edat) segons revisions d’estat finan-
cer i anàlisis de contractacions dels exercicis 1999-2002 
per una empresa auditora.” 

És cert, Sr. Secretari açò que diu la Sra. Cristina, que a 
Construccions Juan Araque S.L. l’Ajuntament li va pagar 


