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Núñez: 'L'alcalde no té legitimitat per dir que l'actuació de l'Ajuntament s'ajusta a la legalitat'
El grup Núñez i Navarro considera que l'alcalde no té
legitimitat per afirmar que l'actuació de l'Ajuntament s'ajusta
a la legalitat. En un comunicat, el grup immobiliari recorda
que hi ha set sentències que anul·len acords del consistori per
vulnerar l'ordenament jurídic. L'empresa, enfrontada a
l'Ajuntament pels seus interessos urbanístics a Torre Negra,
també critica que l'alcalde confongui el respecte a la legalitat
amb unes suposades pressions per part del grup immobiliari.

En un comunicat difòs aquest dimecres, el grup Núñez i Navarro repassa algunes de les resolucions judicials
que han donat la raó al grup immobiliari en els seus litigis contra l'Ajuntament. En concret, l'empresa esmenta
les sentències que han anul·lat acords del ple municipal, com el que va rebutjar la tramitació inicial dels
Programes Urbanístics de Torre Negra. L'empresa també destaca l'anul·lació de les modificacions del
planejament urbanístic als sectors de Volpelleres-Oest i Can Marcet i, per últim, l'anul·lació dels acords
d'aprovació dels pressupostos municipals del 2004 i 2005.
Per tot això, Núñez i Navarro afirma que l'alcalde no té legitimitat per mantenir que l'Ajuntament s'ha ajustat a
la legalitat, com defensava Lluís Recoder en el seu escrit al Síndic de Greuges de Catalunya, en resposta a un
informe de Rafael Ribó crític amb l'actuació del consistori. El grup immobiliari creu que les paraules de
l'alcalde només es poden entendre si Recoder pensa que 'per aconseguir els seus objectius només es precisa la
seva voluntat, i no la legalitat dels seus actes'. A més, Núñez i Navarro suggereix a l'alcalde que revisi el seu
vocabulari si confon el respecte a la legalitat amb unes suposades pressions del grup immobiliari.
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