21
El Sr. Zaragozà Muñoz diu que li pareix que és una justificació vàlida perquè el vot del seu grup siga positiu sobre
el conveni entre l’empresa GEIMESA i l’Ajuntament de
les Coves.
El portaveu del grup JNP Sr. Viol Zaragozà diu que voldria que no constara en acta l’escrit que ha llegit el Sr.
Zaragozà com anexe al conveni perquè no ha estat a disposició dels regidors dins de l’expedient del ple, segon
estableix ROF.
El Sr. Zaragozà diu que és una explicació de vot.
El Sr. Viol demana que conste expressament que és una
explicació de vot i que no amplie el conveni que s’ha portat al ple.

NOTES INFORMATIVES
encara que el grup popular diga que és per a ús industrial.
Que també estan d’acord en què l’empresa no fique al polígon cap planta de residus tòxics i perillosos ni cap incineradora, però que ens agradaria també acotar millor el
tipus de fàbriques perquè en el futur no es fique alguna
que siga contaminant.
Que respecte al que ha de fer l’ajuntament ho tenen molt
clar, que el grup popular està obstinat en fer creure a la
gent que estan en contra de L&M, i que això és mentira, ja que dins de la legalitat han donat totes les facilitats
possibles, ja que l’únic problema és que encara no s’ha
fet la reparcel·lació del polígon, i no s’ha fet perquè no
compleix amb la legalitat, que s’estan donant els últims
passos, i quan estiga clar el tema de l’abocador es resoldrà; que està en les mans de l’empresa.
Que respecte a la implantació de noves indústries, nosaltres no tenim cap inconvenient en què si una empresa és
bona per al poble de les Coves i no és contaminant i perjudicial, s’instal·le al polígon. Li facilitarem tot el que creguem convenient i es puga des de l’Ajuntament. No anem
a donar tractes de favor a cap empresa com ha passat fins
ara. En el que respecta a la retirada dels contenciosos, no
sé quin interés teniu que tant l’Ajuntament com terceres
persones els retiren. Això ho haurà de decidir l’empresa i
l’Ajuntament. A més a més l’Ajuntament no pot instar a
un tercer a retirar un contenciós si este no vol.
Nosaltres realment no aprovarem la proposta de conveni
vostra perquè ens pareix molt pobra, no està prou lligat,
encara que en algunes coses estem d’acord, perquè des de
l’empresa us han passat el que estem negociant.

El Sr. Alcalde diu que és un document molt ben redactat
i haurien de donar li les gràcies a Vicente Monsonís per
passar-vos els papers que estem negociant en l’empresa.
Com vaig dir a l’últim ple, el temps de negociar del grup
popular s’acabat. Has dit, Miguel, que en cinc mesos encara està tot paralitzat, però el grup popular en dos anys
i mig ha posat a tots en este “fregao”, i voldria que això
ho tinguera present el grup popular i tota la gent, ja que
el grup popular ha estat dos anys i mig defensant a mort
l’abocador i ara us voleu penjar la medalla dels antiabocadors.
El grup JNp no vol demanar a l’empresa G y C que es
comprometa a retirar l’abocador, sinó que el conveni que
es firmarà després de les negociacions comporte ja la retirada de l’abocador.
El Sr. Muñoz Zaragozà diu que van tots pel mateix camí.
El Sr. Ripollés li diu al Sr. Miguel Zaragozá que ell anava
per un camí totalment diferent.
Continua el Sr. Alcalde dient que respecte als terrenys de
Cantallops s’ha d’estudiar bé, perquè són uns terrenys que
estan qualificats per a ús d’abocador de tòxics i perillosos,

La Sra. Orient li pregunta si ho pot assegurar.
El Sr. Alcalde diu que ho sap cert.
Le pregunta la Sra. Orient com ho pot assegurar.
El Sr. Alcalde li diu que le li ho han dit.
Que estan negociant amb l’empresa i espere que tota esta
publicitat que s’ha donat a la premsa, que avui s’havia
d’aprovar un conveni, no entorpisca les negociacions i
que ells i tot el poble de les Coves puga descansar tranquil
sense l’abocador de residus tòxics i perillosos.
El portaveu del grup JNP diu que abans d’emetre el vot
voldria que constara en acta que s’ha de votar l’aprovació
del conveni que porte el grup popular, en els seus termes,
que l’explicació de vot serà la que siga, però que lo que
s’ha de votar és el conveni com a tal, perquè és l’únic document que s’ha registrat a l’ajuntament i s’ha incorporat
a l’expedient; que el seu grup està en contra de l’aprovació
d’este conveni. Que no cal llegir les notes de premsa en les
que el PP diu que no n’hi havia cap abocador, quan este
s’estava tramitant, i el Sr. Zaragozà ho sabia.
Sotmés a votació l’assumpte no s’aprova, per cinc vots en

