ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Número 9/2015
Data: 24 d’agost de 2015
Horari: 20 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Josep Maria Nolla Cabellos
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Miquel Antoni Granero Zapata
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet
Celia Maria Villa Sánchez, secretària accidental
ORDRE DEL DIA:
1.- Moció que presenta el grup municipal d’UNIM-PSC-CP per la revisió d’ofici
de la recepció del PP4

Celia Maria Villa Sánchez
Secretària accidental
Els Pallaresos, a 19 d’agost de 2015

1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’UNIM-PSC-CP PER
LA REVISIÓ D’OFICI DE LA RECEPCIÓ DEL PP4
En data 5 d’agost de 2015, el grup municipal d’UNIM-PSC-CP presentà davant
del registre d’entrada de l’ajuntament la sol·licitud de ple extraordinari per
l’aprovació de la moció per la revisió d’ofici de la recepció del PP-4
Es pregunta si algun grup municipal més es vol afegir a la moció. No hi ha cap
grup municipal més i per tant es dona lectura de la moció
Abans de procedir a la lectura dels acords el sr. Jaume Domínguez Ruiz, en
representació del grup municipal d’UNIM – PSC – CP demana que la votació de
la moció es realitzi per sistema de vot nominal
Sr. Nolla comunica al sr. Domínguez la necessitat de procedir a la votació del
canvi de sistema de vot, es dirigeix a la secretària accidental, qui corrobora la
necessitat de procedir a la votació d’aquest canvi de sistema d’acord amb
l’establert legalment i requereix la majoria simple del ple.
Es posa a votació ordinària el canvi de sistema de votació, amb el resultat de
quatre (4) vots a favor dels senyors Domínguez, Sans, Coronado i Enseñat, un
(1) vot en contra de la senyora Sánchez, sis (6) abstencions, dels senyors/es
Nolla, Tenorio, Llonch, Granero Marcos, Vidal Guiamet.
La secretària accidental després d’un petit debat amb el sr. Domínguez dona com
aprovat el canvi de sistema de votació.
El Sr. Domínguez dona lectura a la moció: Atès l’informe raonat de l’Oficina
Antifrau de Catalunya (d’ara endavant OAC) de dta 21 de maig de 2015, relatiu a
les actuacions d’investigació dutes a terme sobre les actuacions municipals a
pro`pòsit del Pla Parcial número 4 (PP-4), que van tenir entrada a l’ajuntament
dels Pallaresos en data 25 de maig de 2015, número de registre 1788/2015
Atès les diferents consideracions emeses per l’OAC en l’esmentat informe, on
entre d’altres i a tenor de l’informe del tècnic municipal, en resposta a l’OAC,
desgrana els aspectes amb possibles deficiències, definint uns danys avaluables
econòmicament que a dia d’avui serien reclamables a les empreses promotores
de 102.790,62€ més un IVA de 21.586,03€, sense perjudici d’altres que es
poguessin quantificar. Un altre consideració, es el fet que no es tenia que haver
rebut la urbanització fins que no s’haguessin resolt totes les deficiències
detectades.

Atès l’informe jurídic que emet el Secretari-Interventor de l’ajuntament dels
Pallaresos, en relació amb la recepció de les obres d’urbanització del PP-4 de les
NNSS dels Pallaresos, el setembre del 2013 n a les seves conclusions informa
que,
En data 20 d’Octubre de 2010 es formalitza l’Acta de Recepció Definitiva de les
obres d’urbanització inacabades del PP4 “Els Plans” sense estar aquesta
finalitzada i amb un acord que contempla l’assumpció, per part de l’Ajuntament
dels Pallaresos, de les despeses concretes que suposaria acabar la urbanització i
de totes aquelles que pogueren sorgir en un futur.
Que segons es ratifica a l’informe de l’arquitecte al servei de l’Ajuntament, D.
Antonio Bonnin Sebastià, de data 3 de setembre de 2013, mancaria
documentació tècnica justificativa de les deficiències en acabats i zones verdes
que argumentin la valoració realitzada el 30 de setembre de 2008.
Que la legislació urbanística i la jurisprudència consolidada son clares en aquest
aspecte quan parlen de rebre l’urbanització acabada, havent d’oposar-se per tant
l’Administració, a qualsevol tipus de proposta que, com va ser aquest cas, sol·liciti
rebre una urbanització inacabada.
Que no soles aquesta administració no es va oposar a aquesta recepció si no
que, es va comprometre, a la sessió de la comunitat reparcelatòria de 20
d’octubre de 2008, a assumir la despesa que suposaria acabar aquesta
urbanització més totes aquelles que pogueren sorgir (fet que trenca amb la
concreció exigida per la mateixa legislació urbanística).
Que davant aquesta situació i la sol·licitud de l’Alcaldia, per les despeses
innecessàries que això a provocat al consistori municipal, és potestat de la
mateixa, exigir les responsabilitats corresponents, si així ho considera oportú i es
prova la existència d’una conducta Dolosa, Culposa o Negligent per part dels
actors segons el procediment descrit als fonaments de dret.
Que segons s’estableix a la pròpia normativa urbanística, en aquests casos
resulta procedent l’aplicació de la legislació en matèria de contractació
administrativa, sobre recepció d'obres i terminis de garantia, operant en tot cas la
responsabilitat quindenial en cas de constar-ne l’existència de vicis o defectes
ocults per part de l’agent urbanitzador.
Per tot aixó el grup municipal d’UNIM-PSC-CP en virtut de l’article 106.1 i 106.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local, presentem per al seu debat, votació i aprovació si escau l’adopció
del següent

ACORD
Primer. – Iniciar expedient de revisió d’ofici, segons el procediment previst en
l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC)
respecte del decret 227/09, de l’Alcaldessa dels Pallaresos, de data 20 d’octubre
de 2008, i de l’acta de recepció definitiva de les obres d’urbanització del referit
PP4 i de traspàs de competències a l’Ajuntament dels Pallaresos, de la mateixa
data, que autoritzava aquell Decret, que fou signada per la mateixa Alcaldessa,
els representants de les empreses REDWATER SL i INMOFIT SL, i els respectius
arquitectes, així com dels decrets de devolució dels avals derivats del mateix
acord de recepció de les obres.
Segon.- Demanar la preceptiva sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya, prèvia a l’adopció de la definitiva
resolució per part del Plenari Municipal. A més, tot el procediment hauria d’estar
complimentat dins el termini màxim de tres mesos que estableix l’article 102.5
LRJPAC, exclosa la preceptiva suspensió del termini per sol·licitar l’esmentat
dictamen.
Tercer.- Instar per part de l’Ajuntament dels Pallaresos, si s’escau, el procediment
d’exigència de responsabilitat del contractista per vicis ocults que regula l’article
219 de la LCSP, així com de qualsevol que pugui tenir alguns tipus de
responsabilitat.
Quart.- Remetre tots els antecedents que ens ocupen al Tribunal de Comptes i la
subsegüent personació de l’ajuntament dels Pallaresos, com a Administració
perjudicada per aquelles decisions, als efectes que per aquest òrgan es determini
l’abast de la responsabilitat comptable en què podrien haver incorregut les
persones que han compromès els cabdals públics a causa de les expressades
decisions administratives
Amb aquesta moció pretenem donar compliment a allò demanat per l'OAC en el
seu informe raonat del passat 21 de maig, en el que el compromís adquirit deia
que tant si seguíem amb la responsabilitat de govern com si ho fèiem des de
l'oposició, portaríem al Ple una proposta d'acord per iniciar l'expedient de revisió
d'ofici de la recepció de les obres del PP4.
La nostra voluntat és la d'aclarir, tal com s’apunta en el informe raonat de l'OAC,
els termes concrets dels acords plasmats en l’acta de recepció de les obres
d’urbanització poden contravenir, els requisits legalment establerts per a la
recepció de la prestació contractada i per a la subjecció de les obres als plecs
administratius en els articles 205 i 213 i concordants de la Llei de Contractes del
Sector Públic (LCSP), norma vigent en el moment que es van prendre aquells
acords, de forma que entenem que podria concórrer el supòsit de nul·litat de ple
dret dels referits actes administratius ex article 62.1.e) LRJPAC, atès que les
obres s’haurien recepcionat prescindint totalment i absoluta del procediment
legalment establert a l’efecte, en assumir antijurídicament l’Ajuntament les obres

pendents d’urbanització i totes aquelles que poguessin aparèixer a partir d’aquell
moment.
La declaració de nul·litat de ple Dret de l’acord de recepció de les obres i de les
altres resolucions municipals vinculades a aquest acord permetria, posteriorment,
instar per part de l’Ajuntament dels Pallaresos el procediment d’exigència de
responsabilitat del contractista per vicis ocults que regula l’article 219 de la LCSP,
atès que encara ens trobaríem dins del termini de 15 anys per promoure aquesta
acció contra els promotors de les obres que fixa l'expressa't precepte legal.
Cal tenir present que ja a l'informe raonat de l'OAC i dintre de les consideracions
emeses, es defineixen de moment uns danys avaluables econòmicament que a
dia d'avui serien reclamables a les empreses promotores sense perjudici d'altres
que es poguessin quantificar. Un altre consideració, es el fet que no es tenia que
haver rebut la urbanització fins que no s'haguessin resolt totes les deficiències
detectades.
Cal dir per finalitzar aquesta explicació, que el que el nostre Grup Municipal
pretén amb la presentació d'aquesta moció, es aconseguir un objectiu doble.
D'una banda reclamar als promotors de l'obra la subsanació de les deficiències
constructives de tota la urbanització, tant les ja detectades, com les que van
sortint encara a dia d'avui, fent que els veïns i veïnes no tinguin que assumir unes
despeses que no els hi corresponen. I d'altre, evitar causar més impediments als
veïns de la zona, que veuen com a causa d'aquestes deficiències, a dia d'avui
encara pateixen restriccions en els serveis als que poden accedir a causa de les
deficiències constructives, com per exemple el poder accedir a serveis com
ADSL...
La secretària accidental, comunica a la corporació que a la vista dels resultats
obtinguts en la votació pel canvi de sistema de votació, considera no aprovat el
sistema nominal de vot, ja que considera que no s’ha assolit la majoria simple que
exigeix el ROF i llei municipal de Catalunya. Desprès d’un debat per el sentit de la
votació, amb el sr. Jaime J. Vidal Guiamet, regidor del grup municipal PP, i el sr.
Jaume Domínguez, regidor del grup municipal UNIM – PSC – CP dona per no
aprovat el canvi de sistema de votació, i s’estableix el vot ordinari com a tipus de
vot en l’acord.
Sr. Domínguez.- sol·licita, atesa l’accidentalitat de la secretària, que es realitzi
consulta al SAM per tal que aquesta situació no torni a donar-se en altres
votacions
Sr. Nolla.- no entenc que si no afecta perquè es té que demanar
Sr. Domínguez.- respon que és una decisió que te

Sr. Nolla.- li diu que està en el seu dret, però son ganes de fer-ho tot farragós
Sr. Domínguez.- les poques decisions que pugui tenir per prendre les decideixo
jo, les que vostè com alcalde té, jo no les puc decidir, les decideix vostè, vostè
és responsable de la gestió, i jo de si vull demanar un vot nominal o no. Si
vostès s’abstenen entenc, que tinc dret a demanar el nominal. Si la secretària
assumeix aquest rol, nosaltres el respectem perquè no volem allargar el ple
amb un debat estèril, però permeti que jo prengui les meves decisions i vosté
les seves.
Sr. Vidal Guiamet.- En la práctica no tiene nada que ver, porqué no somos 40
regidores, que hay ayuntamientos que se vota por grupos y el nominal se pide
para identificar uno por uno, o en un sitio con 350 diputados, se toca un botón y
no se sabe los que han votado si o no. Dejar constancia, al igual que ha dicho
el grupo socialista, que estoy convencido que unanimidad son todos los
regidores presentes, mayoría absoluta, de los que están presente, mitad más
uno y mayoría simple, que ganen los sí. Estoy convencido que es así, pero se
respeta, y lo que decida la secretaria estaré de acuerdo
Sotmès a votació ordinària, amb el resultat de cinc (5) vots a favor senyors/res
Domínguez, Sans, Coronado, Ensenyat i Vidal Guiamet i sis (6) en contra els
dels senyors/res Nolla, Tenorio, Llonch, Granero, Marcos i Sánchez, el Ple de
l’Ajuntament no aprova la moció.
Explicacions de vot
Sr. Nolla.- Davant la moció presentada pel grup municipal UNIM-PSC-CP, els
representants dels grups municipals que conformem l’equip de govern, volem
manifestar el següent:
1r. Aquesta moció es presenta arran l’informe tramés per l’Oficina Antifrau de
Catalunya, el qual va tenir entrada en aquest Ajuntament amb data 25 de maig
de 2015, o sigui el següent dia d’haver-se celebrat les darreres eleccions
municipals, essent alcalde l’actual portaveu del grup municipal signant
d’aquesta moció.
2n. Amb data 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Consistori fruït
d’aquelles eleccions, havent-se produït un relleu en l’equip de govern, avui
format pels grups municipals de CIU – ERC – IC-V - IP
3r. El nou equip de Govern, del qual, la meitat dels seus membres, s’han
presentat per primera vegada a unes eleccions municipals i han assumit
responsabilitats de govern, ha hagut de prendre possessió, i posar-se al
capdavant de les responsabilitats polítiques assumides, amb total dedicació i
sense regatejar temps i esforços per tal que el nostre Ajuntament pogués
atendre als veïns i veïnes dels Pallaresos, superant en el temps més breu
possible la situació d’interinitat que suposen unes eleccions municipals.
Cal no oblidar que en l’inici d’aquest mandat i per les dates indicades s’ha
hagut de fer front a tots aquells actes que comporten la finalització del curs

escolar, amb el que significa el programar i posar en funcionament tot un seguit
d’activitats i equipaments municipals de cara a l’estiu i al proper curs; així com
també als actes de la nostra festa major que han suposat un gran esforç per a
totes aquelles persones que han tingut la responsabilitat de la seva
organització i en la coordinació de recursos i mitjans que han estat necessaris
per l’èxit assolit tant pel nombre d’actes com pel de participants.
4t. Els membres de l’equip de Govern som coneixedors de l’informe de l’oficina
Antifrau de Catalunya el qual insta a aquest Ajuntament per tal que investigui i
inspeccioni els fets exposats en el mateix, per tal que, si s’escau, procedeixi de
conformitat a dret.
5è. És norma de cortesia –si bé no està escrita- que a tot govern se li donin 100
dies de gràcia per iniciar el rodatge de la seves funcions.
El Sr. Domínguez com a portaveu del grup municipal que representa, i els
membres signants d’UNIM-PSC-CP, obviant aquesta norma de cortesia, i
obviant les dates en les que ens trobem, i la precarietat en recursos personals i
materials en la que es troba l’Ajuntament, presenta aquesta moció, forçant un
Ple extraordinari, amb la pretensió de que el Plenari municipal prengui, de
forma precipitada, uns acords que en cap cas han pogut esser objecte d’estudi i
de petició dels informes jurídics i tècnics que determinin la procedència d’iniciar
els procediments administratius i/o judicials que puguin esser escaients i la
procedència, o no, en relació a les possibles accions a emprendre.
6è.- La vacant en la Secretaria-Intervenció municipal, i la manca de tècnics
superiors (Llicenciats en dret) en la plantilla municipal, que impossibiliten poder
disposar en aquests moments dels corresponents informes tècnico/jurídics en
relació a l’informe emès per l’Oficina Antifrau de Catalunya, aconsellen
desestimar la moció presentada atenent a la impossibilitat de prendre l’acord
que jurídicament sigui procedent. La voluntat de l’equip de govern no està en
eludir les seves responsabilitats, ans al contrari, afrontarem amb rigor i serietat
aquest i tots els altres temes i afers que puguin sorgir al llarg d’aquest mandat.
Però no podem caure en l’error de prendre decisions que per pur oportunisme o
tacticisme polític ens facin prendre acords que puguin ser equívocs o
jurídicament erronis.
Ja els anunciem que procedirem a demanar els corresponents informes i
assessorament jurídic que determinin i fixin quin ha de ser el procediment a
seguir per part d’aquest Ajuntament, així com també demanarem el suport i
auxili necessari davant les mancances exposades. Serà en aquest moment i un
cop es disposi de la fulla de ruta a seguir que procedirem a prendre els acords
necessaris i que donin resposta a les prescripcions contingudes en l’informe de
l’oficina Antifrau de Catalunya.

Per tant, tal i com ja els hi he manifestat, els grups municipals que conformen
l’equip de govern i per les raons exposades hem votat en contra a la moció
presentada.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a
les vint hores i vint minuts, de la qual com a secretària accidental, estenc
aquesta acta.

