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i u de novembre i pensa que va ser per a tindre més temps
per informar a la gent, tal i com van fer al saló d’actes de
la cooperativa, i demana si és que l’ajuntament no té cap
local per a informar als veïns i veïnes de les Coves, ja que
fa els actes al saló de la cooperativa, tenint un local com la
casa de cultura que és de tot el poble. A continuació llig la
resolució de la conselleria de Benestar Social per la qual
s’aprova definitivament l’obertura del centre de dia. Diu
que eixes eren les deficiències que tenia el centre de dia i
que el vint i set de setembre al ple va preguntar per totes
le deficiències que tenia el centre i el Sr. Viol li va contestar que quan volguera li mostraria els informes de per què
no es podia obrir el centre, per exemple una escala a la que
es va fer menció per a eixir i entrar sense passar pel centre,
la qual cosa no apareix per cap lloc, i que en l’apartat cinc
de la resolució diu que el vint i cinc de setembre té entrada
escrit del Sr. Alcalde en el que es diu que les deficiències
han sigut corregides. Pregunta al Sr. Alcalde si no era més
fàcil dir que ja estava tot solucionat i dir la veritat.
El Sr. Alcalde li comenta al Sr. Juan Zaragozá que ja estem
igual, dient-li que perquè no li va dir la veritat, que és el
mateix que dir-li, que el va enganyar. Que en l’últim ple
ja li va dir el Sr Juan a l’alcalde mentirós, i que no és cert;
que fins que no arribe l’escrit no es pot tindre la seguretat
que està aprovat.
El Sr. Zaragozà Julian diu que el Sr. Alcalde sabia que estava aprovat, que no vol dir mentirós a ningú, que sí que és
cert que es va enviar un escrit dient que estaven corregides
totes les deficiències, que era competència de la Conselleria aprovar-ho, però que no n’hi havia cap deficiència.
El Sr. Alcalde diu que l’escrit es va rebre el tres
d’octubre.
El Sr. Zaragozà Muñoz diu que al mes d’agost se sabia que
s’aprovaria.
El Sr. Alcalde li diu que no tots són tan llestos com ell. Que
sempre ha sabut que està aprovat quan et donen l’escrit.
El Sr. Zaragozà Julian diu que en el ple de setembre el Sr.
Alcalde no sabia que estava aprovat, però si sabia que com
va demanar que enumeraren totes les deficiències el Sr.
Alcalde sabia que estaven corregides.
El Sr. Alcalde diu que si no n’isquera cap més. Perquè ja
en vam solucionar unes i en van sortir unes altres.

NOTES INFORMATIVES
el trasllat en forma correcta, com estableix el ROF, i es fa
per correu certificat per a tindre constància de la recepció.
Que sobre les deficiències, al ple de setembre es va dir que
n’hi havia, i que s’havien corregit, que el Sr. Zaragozà està
mesclant “Xurres amb merines”, ja que les escales no tenen res que vore amb el centre de dia, sino amb les unitats
apartamentals. Que es va a parlar perquè era un problema
afegit, però que no afecte per obrir el centre de dia, i sí a
les unitats apartamentals, que era un problema d’accés a
les unitats apartamentals, ja que l’empresa adjudicatària
del centre de dia, GESMED, veu incongruent que tenint
el centre de dia tancat el fi de setmana, s’entrara a les unitats apartamentals pel centre de dia; que les escales no tenen res a vore amb el centre de dia. Que la resolució es
va rebre el tres d’octubre, i l’escrit de l’alcalde deia que
les deficiències estaven esmenades, però que ja va passar,
que es van reparar i en la visita de la cap territorial en
van trobar altres, con les barres antipànic dobles. I pensa que l’alcalde va ser molt prudent en esperar a tindre
l’autorització definitiva, perquè encara cabia la possibilitat d’una altra inspecció que trobara encara deficiències i
haguera estat aventurat, en eixe ple, dir que ja estava tot
arreglat.
El Sr. Zaragozà Julian diu que li pareix molt correcte tot el
que ha dit el Sr. Viol, però que al Sr. Alcalde no li costava
res haver-lo dit al ple.
El Sr. Alcalde diu que no volia que després li digueren que
no havia dit la veritat.
2º- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES COVES I LA
MERCANTIL GEIMESA, PER A LA RETIRADA DE
LA INSTAL·LACIÓ D’UN DIPÒSIT DE SEGURETAT (RTP, S) I LA CONTINUÏTAT DEL POLÍGON
INDUSTRIAL MEDIOAMBIENTAL LES COVES
DEL MAS DE BOIRA.- Per indicació del Sr. Alcalde el
Sr. Zaragozà Muñoz llig la següent
PROPOSTA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES COVES I LA MERCANTIL GEIMESA PER A LA RETIRADA DE LA INSTAL·LACIÓ
D’UN DIPÒSIT DE SEGURETAT (RTP’S) I LA
CONTINUÏTAT DEL POLÍGON INDUSTRIAL MEDIAMBIENTAL LES COVES, PRESENTAT PEL
GRUP MUNICIPAL DEL P. P. DE LES COVES DE
VINROMÀ

El Sr. Zaragozà Julian diu que esta clar que des de dos
mil quatre s’han solucionat moltes deficiències fins que
s’arribat a l’aprovació definitiva. Que s’arribat a aconseguir en tres anys l’aprovació definitiva i altres en vint
anys no han fet res, que s’ha aconseguit l’aprovació del
centre de “El Tossal”.

CONVENI

El Sr. Viol Zaragozà contesta que respecte a la petició que
va fer el Sr. Zaragozà Julian el dotze de novembre se li fa

Punt 2-E1 terreny corresponent a les cessions tant dotacionals com industrials per a l’Ajuntament que correspo-

Punt 1- La Mercantil Geimesa es compromet a la retirada
del projecte d’abocador de residus tòxics i perillosos que
pretenia instal·lar en sector B del Polígon Industrial Mediambiental les Coves .

