ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

DEL PLE DE
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNY DE 2015, NÚM. 7

LA

Data i hora d'inici: dia 8 de juny de 2015 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: 8 de juny de 2015 a les 20.50 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ
2. DECLARACIÓ DE NUL·LITAT RADICAL O DE PLE DRET DELS SEGÜENTS
ACTES I ACORDS:
1. L’encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització del polígon A1 del
PERI de Montví de Baix adjudicat a la societat professional Gorina i Farrés
Arquitectes S.L.P. el 8 de novembre de 2006.
2. El contracte de reconeixement de deute i finançament del seu pagament ajornat
concertat amb la societat professional Gorina i Farrés Arquitectes S.L.P. el 12 de
maig de 2010.
3. El Decret de 3 de desembre de 2007, d’adjudicació del mateix contracte encarregat
el 8 de novembre de 2006.
4. L’acord de Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2011, de “reconeixement de
deutes per projectes realitzats a favor dels Sr. Josep Ll. Gorina de Travy .....” (sic)
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relatiu a la “Confecció projecte urbanització del Sector A 1 de Montví de Baix per
import de 160.274,95 Euros”.
5. La factura corresponent a la primera fase dels treballs presentada per Gorina i
Farrés Arquitectes SLP l’11 de juliol de 2012 per import de 80.075,35 Euros.
6. La factura corresponent a la segons fase dels treballs presentada per Gorina i Farrés
Arquitectes SLP el 18 de gener de 2013 per import de 80.199,60 Euros.
7. Els pagaments realitzats en execució del conveni de reconeixement de deutes i
finançament del pagament ajornat concertat el 12 de maig de 2010.
8. L’Acord d’aprovació de la factura número SLP-12.027 per import de 80.075,35 a
què fa referència el certificat de l’Interventor Municipal de 23 de gener de 2013.
9. El manament de pagament parcial d’aquesta factura per valor de 13.075,35 a què
fa referència aquest mateix certificat.
10.I qualsevol altre acte o resolució distinta de les enumerades relacionada amb els
contractes nuls de ple dret de 8 de novembre de 2006 i de 12 de maig de 2010 o
dictada en compliment d’execució d’aquests.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que les sessions
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser
ratificades pel Ple.
La urgència està motivada pel fet que el termini per a dictar resolució a l’expedient de
revisió d’ofici de l’encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització del
polígon A1 del PERI de Montví de Baix adjudicat a la societat professional Gorina i
Farrés Arquitectes S.L.P. el 8 de novembre de 2006 i dels actes i acords que se n’han
derivat, és de tres mesos des del seu inici i és aconsellable computar tant el període
d’instrucció prèvia (del 28-08-2014 al 20-11-2014 per tant quedaven vuit dies naturals
per tancar l’expedient), com el període d’al·legacions complementàries a la Comissió
Jurídica Assessora.
El dia 9-03-2015 va entrar escrit de la CJA demanant que informéssim les al·legacions
presentades per Gorina i Farrés Arquitectes S.L.P., i es varen utilitzar vuit dies per
resoldre-les, per la qual cosa el mateix dia de recepció a l’Ajuntament, del dictamen de
la CJA, s’ha de prendre l’acord que posa fi al procediment, abans que s’exhaureixi el
termini de resolució de l’expedient, sota pena de nul·litat de l’acord adoptat per
caducitat de l’expedient, impedint això la convocatòria d'un ple extraordinari
respectant els terminis legals de notificació.
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Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
2. PROPOSTA D’ACORD AL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE
DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIO D’UN
PROJECTE DE REHABILITACIÓ I URBANITZACIÓ DEL POLÍGON A1 DEL
PERI DE MONTVÍ DE BAIX, ADJUDICAT A GORINA I FARRÉS
ARQUITECTES SLP, DEL CONVENI DE RECONEIXEMENT DE DEUTE I
FINANÇAMENT DEL SEU PAGAMENT AJORNAT CONCERTAT AMB LA
MATEIXA SOCIETAT I DE TOTS ELS ACTES DE L’ADMINISTRACIÓ QUE
SE’N DERIVEN
Vist l’informe de l’Assessor Jurídic de data 14 d’agost de 2014, emès a requeriment de
l’alcaldia en relació al contracte de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització
del polígon A1 del PERI de Montví de Baix adjudicat a la societat professional Gorina i
Farrés Arquitectes S.L. el 8 de novembre de 2006.
Vist el Decret d’Alcaldia 229/2014 de 28 d’agost, pel qual s'incoa expedient de revisió
d'ofici de l’encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització del polígon
A1 del PERI de Montví de Baix adjudicat a la societat professional Gorina i Farrés
Arquitectes S.L.P. el 8 de novembre de 2006 i dels actes i acords que se n'han derivat,
Vist l’informe de la Secretària Accidental de 29 d’agost de 2014,
Vist l’informe d’Intervenció de 5 de setembre de 2014,
Vist el Decret 312/2014 de 6 de novembre, de resolució de les al·legacions
presentades per RICARD FARRÉS I CASADESÚS, en nom i representació de la societat
GORINA I FARRÉS ARQUITECTES, SLP,
Vist el Decret 313/2014, de 6 de novembre, de resolució a les al·legacions presentades
per FRANCESC ARMENGOL I AYMERICH,
Vistos els Acords del Ple de 20 de novembre de 2014 de ratificació d’ambdós Decrets,
Vist el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 154/2015, de 21 de maig de 2015,
pel qual s'informa favorablement sobre la revisió d'ofici del contracte per a la redacció
del projecte de rehabilitació i urbanització del polígon A1 del PERI de Montví de Baix,
adjudicat a «Gorina i Farrés Arquitectes, SLP», i el conveni de reconeixement de deute
i finançament del seu pagament ajornat concertat amb la mateixa societat i es
manifesta que, ultra aquestes resolucions, “....la Comissió és del parer que és
procedent declarar la nul·litat dels actes objecte d'aquest procediment i de tots els
actes de l’Administració que se'n deriven, amb independència de l'òrgan que els ha
dictat. Així deriva de l’aplicació a sensu contrario de l'article 64.1 de la llei 30/1992 de
LRJPAC....”.
Vist que el termini de resolució de l’expedient està gairebé exhaurit, la qual cosa
impedeix d’ajornar l’adopció de l’acord que posi fi al procediment fins després de la
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constitució de la nova Corporació sorgida de les eleccions del 24 de maig de 2015,
prevista pel 13 de juny de 2015,
Considerant que en virtut d’allò establert per l’article 65 del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aplicable al cas per raons d’ordre temporal, la declaració de
nul·litat dels actes preparatoris del contracte o de l'adjudicació, quan sigui ferma,
comporta en tot cas la del mateix contracte que entra en fase de liquidació, havent de
restituir les parts recíprocament les coses que hagin rebut en virtut del mateix i si això
no fos possible es retornarà el seu valor, afegint que la part que resulti culpable ha
d'indemnitzar la contrària pels danys i perjudicis que hagi sofert.
Vistos els informes de deficiències del projecte redactats per l’Arquitecte Municipal el
25 de setembre de 2013 i l’1 d’agost de 2014,
Vist el Dictamen pericial judicial emès el 16 de febrer de 2015 en el recurs contenciós
administratiu 96/2014 per José Oña Martínez, Arquitecte col·legiat núm. 13.290,
membre de l’Il·lustre. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i de la seva Agrupació
d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses, i els Aclariments a aquest Dictamen
presentats pel mateix pèrit en data 9 de març de 2015,
Considerant que la Comissió Jurídica Assessora valora negativament la conducta de la
societat afectada en constatar:
“L'entitat contractista al·lega que no va actuar d'una manera maliciosa, sinó
guiada pel seu convenciment del deure de col·laborar amb l'Administració.
La Comissió, sense entrar a valorar la conducta del contractista, fa avinent
que difícilment es pot aplicar el límit derivat de la bona fe.
En el cas que ens ocupa, es tracta d'una entitat que ha prestat nombrosos
serveis a l'Administració, com queda acreditat en l'expedient, i que, a més,
és regida, com a administrador solidari, per una persona que exerceix d'una
manera directa i personal les funcions d'arquitecte municipal. Aquesta
proximitat amb l'Administració i els procediments que aquesta ha de seguir
determina que la interessada estava en disposició de tenir un mínim
coneixement, d'acord amb la seva qualificació professional, dels
procediments que cal seguir per a fer encàrrecs d'aquest tipus, i més tenint
en compte que aquests s'inicien, segons resta documentat en l'expedient,
com a mínim fa catorze anys. D'altra banda, la bona fe tampoc no es pot
emparar en un suposat deure de col·laboració quan, com s'ha vist, es
concerta una relació professional amb la retribució corresponent i no en
compliment d'un deure establert legalment.”
Considerant que en virtut de l’establert pels articles 97 i 98 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de
sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries, que
poden ésser, si escau, urgents i que les sessions plenàries s'han de convocar, com a
mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter
urgent, la convocatòria de les quals ha de ser ratificada pel Ple.
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Considerant que la convocatòria d’aquesta sessió plenària s’ha de realitzar amb
caràcter extraordinari i urgent, perquè el termini de resolució de l’expedient està
gairebé exhaurit i no hi ha temps material per convocar una sessió extraordinària amb
l’antelació mínima establerta,
Vist l’informe favorable a aquesta proposta emès conjuntament per la Secretària
Accidental, l’Interventor Municipal i l’Assessor Jurídic Municipal en data 8 de juny de
2015.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels presents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar la convocatòria d’aquesta sessió plenària extraordinària i urgent.
SEGON.-Declarar, de conformitat amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
de 21 de maig de 2015, la nul·litat radical o de ple dret dels següents actes i acords:
1. L’encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització del polígon A1 del
PERI de Montví de Baix adjudicat a la societat professional Gorina i Farrés
Arquitectes S.L.P. el 8 de novembre de 2006.
2. El conveni de reconeixement de deute i finançament del seu pagament ajornat
concertat amb la societat professional Gorina i Farrés Arquitectes S.L.P. el 12 de
maig de 2010.
3. El Decret de 3 de desembre de 2007, d’adjudicació del mateix contracte encarregat
el 8 de novembre de 2006.
4. L’acord de Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2011, de “reconeixement de
deutes per projectes realitzats a favor dels Sr. Josep Ll. Gorina de Travy .....” (sic)
relatiu a la “Confecció projecte urbanització del Sector A 1 de Montví de Baix per
import de 160.274,95 Euros”.
5. La factura corresponent a la primera fase dels treballs presentada per Gorina i
Farrés Arquitectes SLP l’11 de juliol de 2012 per import de 80.075,35 Euros.
6. La factura corresponent a la segons fase dels treballs presentada per Gorina i Farrés
Arquitectes SLP el 18 de gener de 2013 per import de 80.199,60 Euros.
7. Els pagaments realitzats en execució del conveni de reconeixement de deutes i
finançament del pagament ajornat concertat el 12 de maig de 2010.
8. L’Acord d’aprovació de la factura número SLP-12.027 per import de 80.075,35 a què
fa referència el certificat de l’Interventor Municipal de 23 de gener de 2013.
9. El manament de pagament parcial d’aquesta factura per valor de 13.075,35 a què fa
referència aquest mateix certificat.
10.
I qualsevol altre acte o resolució distinta de les enumerades relacionada amb els
contractes nuls de ple dret de 8 de novembre de 2006 i de 12 de maig de 2010 o
dictada en compliment d’execució d’aquests.
TERCER.- Declarar la societat Gorina i Farrés Arquitectes SLP culpable de la declaració
de nul·litat acordada, als efectes legals escaients i als que es dirà seguidament.

Pàg. 5/9

QUART.- Incoar, de conformitat amb l’establert per l’article 65 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aplicable al cas per raons d’ordre
transitori, expedient de liquidació del contracte, delegant en l’Alcalde-President la seva
resolució, sobre les següents bases:
PRIMERA.-Les parts s’han de restituir recíprocament les coses que hagin rebut en
virtut dels contractes anul·lats.
SEGONA.- Si això no fos possible es restituiran el seu valor.
TERCERA.- La liquidació del contracte que es practiqui taxarà com a crèdits a favor
de l’Ajuntament front la societat Gorina i Farrés Arquitectes SLP, com a mínim, els
següents imports:
I. L’import en què es fixi la indemnització que la societat Gorina i Farres
Arquitectes SLP haurà de satisfer a l’Ajuntament pels danys i perjudicis que
aquest ha sofert a causa dels actes i acords que s’acaben d’anul·lar.
II. Els 10.276,51 euros d’interessos pagats indegudament a la Societat Gorina i
Farrés Arquitectes, S.L.P. en virtut del conveni de reconeixement de deute i
finançament del seu pagament ajornat que també s’acaba d’anul·lar.
III. El valor dels treballs que s’hauran de realitzar per l’Ajuntament i/o encarregar
a tercers per tal d’esmenar les nombroses deficiències del projecte de
rehabilitació i urbanització del polígon A1 del PERI de Montví de Baix elaborat
per GORINA I FARRÉS ARQUITECTES SLP declarades pels informes referits en
els antecedents d’aquesta resolució.
QUARTA.-Si la liquidació del contracte donés un saldo favorable a l’Ajuntament,
s’exigirà a Gorina i Farrés el pagament de l’import corresponent, si escau, per via de
constrenyiment.
CINQUÈ.- Delegar en l’Alcalde-President la resta de competències de qualsevol ordre
que siguin necessàries per tal de donar compliment a la declaració de nul·litat
acordada facultant-lo tan àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar els
actes i acords que calgui per a l’obtenció d’aquesta finalitat.
SISÈ.- Notificar les resolucions adoptades a GORINA I FARRÉS ARQUITECTES, S.L; al
senyor JOSEP MONTRAS I ROVIRA, anterior Alcalde-President de l‘Ajuntament de Moià;
al senyor FRANCESC ARMENGOL AYMERICH, anterior Secretari Municipal de Moià i al
senyor ALFONS ROSSELL ROIG, anterior Interventor de l’Ajuntament de Moià, amb els
advertiments processals de rigor.
SETÈ.- Comunicar-les per mitjà de la representació processal als Actes al Jutjat del
Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona on es tramita el Recurs Ordinari
96/2014 promogut per Gorina i Farrés Arquitectes, S.L.P contra l’Ajuntament de Moià
en reclamació de pagament de les factures que acaben d’ésser anul·lades, per al seu
coneixement i als efectes legals, materials i processals escaients.
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VUITÈ.- Comunicar-les al Ministeri Fiscal i a la Sindicatura de Comptes, per si els fets
que motiven aquesta declaració de nul·litat fossin constitutius d’algun tipus de
responsabilitat penal o comptable, respectivament.
Sr. Alcalde.- Ja vam avisar que ens tocaria fer aquest ple extraordinari i urgent
perquè la Comissió Jurídica Assessora, fa uns dies, em va dir que entrava a deliberació
aquest dictamen i, a la que l’hem tingut oficialment, hem hagut de convocar-ho urgent
perquè se’ns acaba el termini, se’ns acaba el temps.
Sra. Secretària.- Per dictar resolució disposem de tres mesos. Aquest expedient es va
iniciar el dia 28 d’agost de 2014 i es va trametre a Governació el dia 20 de novembre
de 2014 sol·licitant la suspensió del termini per a dictar resolució, per la qual cosa
quedaven vuit dies per a prendre l’acord definitiu. El Sr. Gorina va presentar
al·legacions a l’expedient a la CJA, cosa inusual, però la CJA va considerar que s’havien
de respondre i ens les va fer arribar. Vàrem utilitzar vuit dies per a respondre les
al·legacions i trametre novament l’expedient primer a Governació i després a la CJA.
Tot i tenir la suspensió de termini per a dictar resolució, comentat amb en Miquel
aquest fet, hi cabia la possibilitat que aquests vuit dies que ens quedaven fins al
termini de tres mesos, davant d’un contenciós, si era el cas, podien considerar que els
havíem utilitzar en el temps de donar resposta a les al·legacions, per la qual cosa, com
a precaució vàrem prendre la mesura que el dia que arribés el dictamen de la CJA,
aquell mateix dia, s’havia de celebrar el Ple per dictar la resolució definitiva a
l’expedient de revisió d’ofici.
Sr. Alcalde.- A més, aquí hi van molts diners i també desmunta bona part del que ha
fet el Gorina.
Sra. Tarter.- Nosaltres votarem a favor com vam votar al Ple on vam ratificar l’inici de
l’expedient. Gairebé és com un manual de com no s’ha de fer una contractació pública,
gairebé hauria d’estar en els llibres per ensenyar com no s’ha de fer. Llavors, jo tenia
dubtes en relació al punt 9, que és la factura que es va pagar ja en la nostra
legislatura de 13.000€. El que no entenc és perquè no es reclama en el punt quart
quan es reclamen els interessos que sí que s’han pagat al Gorina, de 10.000€. El que
no entenc és perquè no es reclama aquesta factura que estem anul·lant, aquests
13.000€ perquè no hi consten també?, perquè sí que es fa una reclamació dels
pagaments dels 10.000€ dels interessos perquè no se li reclamen aquests 13.000€
quan també s’està anul·lant?, potser no es pot fer.
Sr. Alcalde.- Jo entenc que hi ha una part que diu que s’agafarà el que s’ha pagat de
més i el que s’ha cobrat i es casaran els resultats.
Sra. Tarter.- Per tant, es recuperarà.
Sr. Alcalde.- Exacte. “Les parts s’han de restituir recíprocament les coses que hagin
rebut en virtut dels contractes anul·lats”.
Sra. Tarter.- Per això, en el 3r punt et fa el detall de què és el que ens han de tornar
ells, llavors, com sí que detalla els 10.000€ d’interessos...
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Sr. Alcalde.- Jo entenc que el 3r el que parla és que “els taxarà com a crèdits a favor
de l’ajuntament front la societat Gorina i Farrés Arquitectes SLP, com a mínim els
següents imports”, que són els interessos.
Sra. Tarter.- Entenc que aquesta factura s’intentarà recuperar.
Sr. Alcalde.- Correcte, però aquesta feina sí que s’ha fet i hi haurà una part que sí
que s’haurà de pagar però s’ha de comptar amb quina, per això diu que s’hauran de
casar els imports.
Sra. Tarter.- Per tant, s’haurà de taxar o valorar, després, al final del procediment.
Només teníem aquest dubte.
Sra. Monrós.- En el punt 4 quan parla de la Junta de Govern del 14 d’abril de 2011
m’ha sorprès molt que diuen que jo formo part d’aquesta Junta de Govern, i no és
veritat, jo vaig demanar poder-hi assistir, i podia assistir-hi amb veu però sense vot, i
aquí tal com està redactat tot això sembla ben bé que jo vaig votar a favor, i no hi
tenia aquest dret, per tant, agrairia a la secretària un certificat del cartipàs que
s’adjunti en aquest expedient conforme participava a les Juntes de Govern amb veu,
sense dret a vot. Només que consti això, agrairia aquest certificat i que consti en acta.
Sr. Fort.- Després de declarar aquesta nul·litat quins tràmits o passos seran els
següents que es faran, on es portarà?.
Sr. Alcalde.- El contenciós administratiu. De fet, ja en tenim un que ens ha posat ell i
amb això el que fem és desmuntar aquest contenciós administratiu. El jutge en principi
el que farà, el que ha fet sempre, és dir que el contenciós queda absolutament
descartat i el que fem és instar la fiscalia a comunicar-ho igual que vam fer amb la
Sindicatura i el Ministeri fiscal i potser després depèn de com reaccioni haurem de
prendre la decisió d’anar nosaltres al contenciós.
Sra. Tarter.- El contenciós del Gorina que tenim el judici l’any que ve, llavors ara amb
la notificació que se’ls hi farà, aquell procediment quedaria tancat.
Sr. Alcalde.- Quedaria tancat, per això les presses de poder-ho fer
matem el tema.

perquè així

Sr. Fort.- El Gorina reaccionarà d’alguna manera.
Sr. Alcalde.- Pot ser que sigui amb un contenciós. És una part importantíssima, a mi
em fa molt de respecte això de la Comissió Jurídica Assessora, perquè anul·la i deixa
en indefensió a qualsevol persona que hagi signat un conveni amb l’ajuntament.
Sr. Navarro.- Jo només trobava a faltar, que suposo que tampoc fa falta, un informe
de Secretaria dient que podem votar això.
Sra. Secretaria.- Ja consta a l’expedient. Un informe favorable i conjunt de la
Secretària, l’Interventor i l’Assessor Jurídic.
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Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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