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certificacions d’obra per unes obres que no havia fet? No 
és una cosa molt forta tot açò que afirma?

La Sra. Orient diu que tenia el reconeixement d’obra.

El Sr. Viol Zaragozà diu que arreplega el que ella va llegir 
textualment.

Jo explique que quan una empresa ha sigut adjudicatària 
d’una obra i no ha cobrat ninguna certificació al finalitzar 
l’any, lo normal és que aparega com creditora, en aquest 
cas Construccions Juan Araque, però quan es va adjudi-
car a altra empresa s’anul·le el dret. Que en la liquidació 
d’eixe any apareixia Construccions Juan Araque com cre-
ditora, com apareix qualsevol empresa que no haja cobrat 
el trenta-un de desembre.

El Sr. Viol pregunta si va rebre certificacions d’obra per 
import de 357.680,00 euros, sense haver-la realitzat ni co-
mençat.

Responc que clar que no.

El Sr. Viol diu que entén per les meves paraules que la Sra. 
Orient no s’assabente o que l’escrit que li han passat per a 
llegir no el va corroborar, o que falte a la veritat, que diu 
mentires davant del ple, que deu ser una de les tres coses.

A continuació el Sr. Alcalde dóna per conclòs el Ple i alça 
la Sessió, a les vint-i-tres hores i divuit minuts, de la qual 
cosa jo, el Secretari, done fe
ACTA DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA CELE-
BRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, EL DIA 12  DE DESEMBRE DEL 
2007.

ASSISTENTS:
SR. ALCALDE-PRESIDENT
D. JACOBO LUIS SALVADOR SERRET 
SRS. REGIDORS:
GRUP JNP
D. GUSTAVO VIOL ZARAGOZÀ
D. JUAN JOSÉ SALES SALES
SRA. ESTEFANÍA MONTULL RODRIGO
D. HÉCTOR RIPOLLÉS GASCÓ
GRUP POPULAR
D. MIGUEL ZARAGOZÀ MUÑOZ 
SRA. CRISTINA ORIENT JULIÁN
D. JUAN ZARAGOZÀ JULIÁN
D. ANDRÉS SALES MUÑOZ
SR. SECRETARI-INTERVENTOR
JOSÉ JUAN POZO RIVAS 

Reunits  els senyors que es diu al marge, que suposen la 
totalitat  del  Ple,  a fi de celebrar  Sessió  Extraordinària  
i pública, convocada en virtut d’allò que disposa  l’article 
46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les ba-
ses del Règim Local.  En el Saló de Sessions d’este Ajun-

tament, en primera convocatòria,  sota  la  presidència   del  
Sr.  Alcalde, D. JACOBO LUIS SALVADOR SERRET, a 
les dotze hores  s’obri la Sessió per a tractar del següent:

ORDRE DEL DIA

Abans de començar el ple  el portaveu del grup popular 
Sr. Zaragozà Muñoz diu que vol que conste en acta la seva 
protesta perquè el ple d’avui ha sigut convocat per impe-
ratiu legal i no per voluntat del Sr. Alcalde de convocar-lo, 
que han passat quinze dies i ha hagut de ser convocat pel 
secretari.

Que també vol que conste en acta que al diari “Levante” 
s’han publicat unes declaracions del Sr. Alcalde on diu el 
sentit de la seva votació, que passen per damunt del ple, ja 
que diuen el sentit de la votació abans de debatre en esta 
taula entre tots els representants elegits democràticament 
per tot el poble de les Coves. Demana que conste la seva 
protesta perquè s’ha declarat a un diari el sentit de la vota-
ció abans de debatre ací al ple. Que l’ajuntament ha estat 
elegit per alguna cosa i no per que abans de debatre ací 
surten declaracions al diari dient el sentit de la votació.

El Sr. Alcalde respon que com va quedar clar a l’últim ple 

ordinari, es va dir que no s’aprovaria la proposta del grup 
popular perquè els pareix pobra i és la mateixa proposta 
que va fer l’empresa, i que este ple es fa perquè ho diu la 
llei, que en eixe ple es va di quina serà la seva votació, 
però avui es tornarà a fer.

1e.- INFORMACIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DEFI-
NITIVA DEL CENTRE DE DIA APROVAT PER LA 
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA EN DATA 26 DE SE-
TEMBRE DE 2007.-  El Sr. Zaragozà Julian diu  que 
començarà fent una xicoteta introducció. Que va demanar 
informació perquè sabia que ja estava aprovat el centre de 
dia, que la va demanar  i li van dir que se li enviaria la res-
posta per correu certificat; pregunta per què no pot vindre 
a replegar-la, ja que no li pareix molt correcte tanta faena 
per escrit si pot vindre personalment, que la va demanar 
el dotze de novembre i va rebre la resposta escrita el vint 


