NOTES INFORMATIVES
nen per llei, es concentre tot en el sector B (Cantallops)
del P. I. M. i el dit terreny passe a ser municipal en la seua
totalitat .
Punt 3-La Mercantil Geimesa es compromet a no instal·lar
en el P. I. M. les Coves cap planta de tractament de residus
tòxics i perillosos, així com tampoc cap incineradora.
A la firma de l’esmentat conveni l’Ajuntament de les Coves es compromet a :
-Agilitzar al màxim la llicència d’activitat de la multinacional L. M.
-Donar viabilitat a la reparcel·lació del P. I. M.
-Facilitar la implantació de noves indústries que complisquen amb totes les lleis i normes mediambientals.
-L’Ajuntament retirarà tots els recursos i contenciosos
que tinguen interposats contra el P. I. M les Coves, així
com els interposats per membres i exmembres d’aquest
Ajuntament.
El portaveu del grup popular Sr. Zaragozà Muñoz diu que
vol justificar el vot, trau un escrit i llig:
El resultat de les passades eleccions municipals ha demostrat el rebuig majoritari dels veïns de les Coves de
Vinromà al projecte d’abocador i dipòsit de seguretat de
Residus Tòxics i Perillosos proposat per la mercantil GEIMESA en el nostre terme municipal.
A pesar d’això, l’equip de govern, amb un absolut menyspreu a les urnes ha sigut incapaç de donar una solució satisfactòria a totes les parts implicades en el procediment
administratiu. I menys fins i tot als ciutadans de les Coves
que, dia a dia, veuen que la inoperància dels seus dirigents
impedix una resolució adequada al problema que suposa
l’actual tramitació administrativa del Dipòsit de seguretat
de RTPs davant de la Generalitat Valenciana que podria
finalitzar amb la seua aprovació i instal·lació.
Igualment, la passivitat amb què tracta el grup de govern
el tema, té paralitzat el nostre municipi i tots els expedients administratiu-urbanístics que estan en tràmit des de
la passada legislatura.
1.- Que per l’ajuntament de les Coves de Vinromà i per
la mercantil GEIMESA se subscriga un conveni urbanístic o un annex al ja subscrit en el seu dia amb motiu de
l’adjudicació del programa d’actuació integrada i nomenament de l’agent urbanitzador mitjançant el qual la mercantil promotora es comprometrà a sol·licitar a la Generalitat
la seua renúncia expressa a la tramitació de l’expedient
d’autorització de l’Abocador de Residus Tòxics i Perillosos en el sector B del Polígon Industrial Mediambiental i
la renúncia expressa de GEIMESA a instal·lar cap planta
de residus tòxics i perillosos, ni cap incineradora en un
futur.
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2.- Com garantia perquè l’empresa GEIMESA, ni cap altra, puguen instal·lar cap tipus d’abocador en els terrenys
del Sector B, que l’Ajuntament dels Coves exigisca a
l’agent urbanitzador del Polígon Industrial Mediambiental
que en el projecte de reparcel·lació del Sector, en tramite
en l’actualitat, s’adjudique a l’ajuntament de les Coves de
Vinromà l’excedent d’aprofitament urbanístic que li corresponga (10%) adjudicant-li íntegrament tota la parcel·la
destinada a abocador en el Sector B.
3.- D’altra banda, davant del greu perill que per als interessos del municipi suposa la inactivitat de l’ajuntament i
la possibilitat certa de què la multinacional LM tancament
les seues instal·lacions en el Polígon Industrial mediambiental per la paralització del tràmit de les seues llicències
d’activitat, a través del Ple municipal s’insta a l’alcalde i a
l’equip de govern perquè, en termes de legalitat absoluta,
es reactive la tramitació dels expedients atorgant les llicències en el termini més breu possible.
4.- Instar l’alcalde i a la Junta de Govern Local, a la urgent
tramitació de la reparcel·lació del Polígon Industrial Mediambiental de manera que el nostre municipi dispose en
breu amb sòl urbanitzat per a oferir a les empreses
i incentivar així el progrés del nostre poble.
5.- Amb l’objecte de reduir els costos d’urbanització i
de cessions, modificar l’àrea reparcel·lable, excloent el
vial d’accés al sector B, de forma al no executar la seua
urbanització aquesta reduïsca els costos generals. Igualment l’excés d’aprofitament que es produïsca en l’àmbit
reparcel·lat serà assumit per la urbanitzadora consignant
les quantitats resultants en l’ajuntament per si aquest considerarà en algun moment la conveniència de la seua obtenció.
6.- Que pel Ple municipal es determine clarament les
classes d’indústries que poden ubicar-se en el polígon industrial i s’adopten mesures de promoció del mateix de
cara a facilitar la implantació de noves indústries, dins de
l’escrupolós respecte a la legislació mediambiental.
7.- Mantindre els graus de qualificació d’activitats aprovats pel Pla Parcial, sense perjuí de les mesures correctores que puga imposar l’ajuntament per a disminuir la
perillositat, molèstia, insalubritat o caràcter nociu de les
empreses a instal·lar en el polígon, i permetre d’esta manera un ventall més ampli d’empreses en el nostre municipi.
8.- A fi de reprendre un clima de convivència entre tots els
veïns de la nostra població i evitar la judicalització de la
vida pública i social reprenent la via democràtica del consens entre forces polítiques, s’insta a l’ajuntament en Ple
que s’acorde retirar tots els recursos administratius i contenciós-administratius interposats contra el Polígon Industrial Mediambiental. Així com totes les accions interposades per membres i exmembres d’aquesta corporació.

