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contra, del Sr. Alcalde i el grup JNP, i quatre a favor, del 
grup popular.

El Sr. Zaragozà diu que l’última intervenció correspon al 
que defén el punt.
El Sr. Alcalde diu que ho decidirà ell, que si ja s’ha votat 
no cal parlar.
El Sr. Zaragozà pregunta si le deixa parlar.
El Sr. Alcalde li done la paraula i el Sr. Zaragozà Muñoz 
done les gràcies per esta oportunitat de parlar i diu que 
pensa que és un bon conveni perquè es tanque el tema.

El Sr. Alcalde diu que fet en un full DIN A4.
El Sr. Zaragozà Muñoz diu que això que té a vore, que els 
representants del poble de les Coves estan assentats ací i 
que són nou persones.
El Sr. Alcalde li diu que això la legislatura passada no ho 
deia.

El Sr. Zaragozà Muñoz pregunta per què no pot dir ho, 
que li pot prohibir parlar, però no que diga el que pensa, i 
pensa que els nou representants del poble estan assentats 
a la taula i la proposta de conveni es pot discutir i parlar, i 
fer les modificacions precises per a la fi traure un conveni 
que tanque definitivament el tema, perquè pense que n’hi 
ha molta gent que dubta que es vullga tancar definitiva-
ment el tema i es dirigeix al Sr. Ripollés Gascó i li diu que 
s’aplegue a un acord amb l’empresa i es tanque el tema 
definitivament.

El Sr. Ripollés contesta que pel bé de les Coves això és 
el que faran, perquè el Sr. Zaragozà en la seva legislatura 
volia un abocador, i que va anar a molts llocs a vore’n  i el 
que volia instal·lar en este poble era un abocador.

El Sr. Zaragozà diu que no ho negue.
El Sr. Ripollés li diu que el que fa és enganyar a la gent 
dient que no volia abocador, i que ha rectificat tard, quan 
ha perdut les eleccions. Que el seu criteri va canviar 3 
setmanes abans de les eleccions.

El Sr. Alcalde diu que ha de quedar prou clar qui va portar 
el projecte d’abocador.
El Sr. Zaragozà Muñoz diu que el parc industrial també.
El Sr. Alcalde diu que parc industrial de tractament de re-
sidus tòxics i perillosos.

A continuació el Sr. Alcalde dóna per conclòs el Ple i alça 
la Sessió, a les dotze hores i trenta minuts, de la qual cosa 
jo, el Secretari, done fe.


