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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA 12 DE FEBRER DE 2016 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Hora que comença: 08.15 hores 
Hora que acaba: 08.30 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 

Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Coia Tenas i Martínez 
Quirze Planet Rovira 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Pere Xirau Espàrrech 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Àngels IsartFalceto 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Raquel Serra Lerga 
Sílvia Tamayo Mata 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

La senyora Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix el 
senyor Daniel Martín Enrique, interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació de la urgència de la sessió 
2) Aprovació caducitat de l’expedient de responsabilitat patrimonial a personal 

al servei de l’Ajuntament de Canet de Mar incoat per acord del Ple municipal 
de data 25 de setembre de 2014 

3) Nova incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial a personal al 
servei de l’Ajuntament de Canet de Mar 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La senyora alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola, obre la sessió del Ple municipal 
donant la benvinguda a tots els regidors i regidores, els assistents i els radiooients, 
i dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.  
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1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna objecció a la urgència d’aquesta 
sessió i veient que no hi ha cap regidor o regidora que vulgui fer cap intervenció, 
pas a la votació i queda aprovada per unanimitat dels setze membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE L'EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL A PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR 
 
Vist el Decret d'alcaldia núm. 1.303/2014, de 24 de setembre, pel qual es va 
resoldre el següent: 
 
“PRIMER.- Delegar en el Ple de la Corporació, la competència per incoar i resoldre 
l'expedient de responsabilitat patrimonial a exigir als senyors PNA i JMS, per a la 
condemna a l'Ajuntament de Canet de Mar del pagament de 323,088,58 euros, més 
els interessos legals, com a conseqüència de la sentència núm. 284/2013 de 7 
d'octubre, del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona. 
 
(...)” 
 
Atès que en conseqüència, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 
de setembre de 2014, va acordar, entre altres coses, el següent: 
 

“PRIMER.- Incoar expedient per a la determinació de la possible responsabilitat 
patrimonial dels senyors PNA i JMS, en la condemna efectuada a l'Ajuntament de 
Canet de Mar mitjançant sentència núm. 284/2013, del Jutjat contenciós administratiu 
núm. 15 de Barcelona, pel que aquesta Corporació ha d'abonar al demandant la 
quantitat de 323,088,58 euros, més els interessos legals corresponents. 
 
SEGON.- Nomenar instructor de l'expedient al Sr. Laureà Gregori Fraxedas, Tinent 
d'alcalde d'Hisenda i Règim intern i secretària la Sra. Cristina CabrujaSagré, cal del 
servei de sercretaria, cosa que es fa pública als deguts efectes d'abstenció i recusació, 
d'acord amb el que estableixen els articles 28 i 29 LRJ-PAC. 
 
(...)” 

 
Vist que la primera Provisió dictada per l'instructor, de data 1 d'octubre de 2014, 
per la qual es va resoldre suspendre la tramitació de l'expedient per a la 
determinació de la possible responsabilitat patrimonial dels senyors PNA i JMS es va 
notificar als interessats el dia 20 i 21 d'octubre de 2014, respectivament. 
 
Atès que en data 2 de febrer de 2015 es va notificar a l'Ajuntament la Providència 
núm. 126/2014, de 30 d'octubre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
per la qual es va inadmetre el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Pere Nolla 
Aguilar contra la sentència núm. 284/2013, malgrat l'aixecament de la suspensió 
de l'expedient de responsabilitat no va ser notificada als senyors PNA i JMS fins el 
dia 31 de març i 8 d'abril de 2015, respectivament. 
 
Vist que l'acord del Ple de la Corporació de 30 de juliol de 2015, de ratificació del 
decret que suspenia novament de la tramitació del citat expedient de 
responsabilitat a personal de l'ajuntament, en ocasió del recurs d'empara interposat 
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pel Sr. Nolla, no va ser notificat als interessats senyors PNA i JMS fins el dia 11 
d'agost i 4 d'agost de 2015, respectivament. 
 
Atès que en data 5 de febrer de 2016 s'ha notificat a l'Ajuntament la sentència del 
Tribunal Constitucional d'1 de febrer de 2016, per la qual desestima el recurs 
d'empara interposat pel senyor PNA, és pel que cal aixecar novament la suspensió 
del procediment de responsabilitat. 
 
Analitzat no obstant, l'expedient de referència es constata que el procediment 
administratiu cal considerar-lo caducat per haver trascorregut més de sis mesos 
entre l'acord d'inici i la data actual sense resolució, motiu pel qual, de conformitat a 
allò establert a l'article 44.2 de la LRJ-PAC, en relació a l'article 92 de la mateixa 
Llei.  
 
Per totaixò, de conformitatamb la proposta de l’Alcaldia, el Ple municipal va aprobar 
per quinzevots a favor delsregidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i 
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà GregoriFraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel 
López Solà, M. AssumptaRevoltósVaquer, Esther AgullóRenau, QuirzePlanet Rovira, 
Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. ÀngelsIsartFalceto, Toni 
Romero Carbonell, Cristina Soler Vilchez, Sílvia Tamayo Mata, i una abstenció de la 
regidora Raquel Serra Lerga: 
 
PRIMER.- Declarar d'ofici la caducitat de l'expedient de responsabilitat patrimonial 
a personal al servei de l'Ajuntament de Canet de Mar, incoat per acord del Ple de la 
Corporació en sessió del dia 25 de setembre de 2014, ordenant l'arxiu de les 
actuacions als efectes previstos a l'article 92 de LRJ-PAC 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients. 
 
La senyora alcaldessa demana a la senyora secretària que expliqui perquè s’ha de 
dur a terme la caducitat d’aquest expedient, ja que potser ella no sabria explicar-ho 
prou bé. 
 
La senyora secretària explica que es tracta d’una qüestió tècnica, de procediment 
administratiu. Aquest expedient de responsabilitat patrimonial contra personal al 
servei de l’Ajuntament es va iniciar en el Ple del 25 de setembre del 2014 i s’han 
anat succeint diversos actes administratius, entre altres, dos acords de suspensió 
de l’expedient a raó de diferents recursos judicials que s’han presentat. Això ha 
provocat que des del moment de l’inici de l’expedient i fins al’actualitat, en què, tot 
i que s’ha aixecat la suspensió, l’Ajuntament no ha resolt res de forma expressa, 
han transcorregut més de sis mesos, termini màxim que té l’Administració per 
resoldre un procediment administratiu. Si durant aquest termini no es pren un 
acord, la Llei demana que l’Administració, d’ofici, declari la caducitat de l’expedient 
i arxivar les actuacions, sens perjudici que pugui iniciar un nou procediment, 
sempre i quan no hagi prescrit l’acció de reclamar. Aquest acord primer, doncs, és 
per declarar aquesta caducitat, ja que legalment no es pot fer altra cosa i l’acord 
següent és el d’iniciar un nou expedient en els mateixos termes, bàsicament per 
deixar resolta aquesta formalitat administrativa, i així l’Ajuntament podrà continuar 
amb la tramitació d’aquest expedient, ara en un de nou, que donarà un nou període 
de sis mesos més per resoldre el que es consideri oportú. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, 
tal com ha dit la senyora secretària, aquest expedient es va iniciar l’any 2014 i han 
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passat moltes coses relacionades amb aquest.En les comissions de seguiment de la 
Policia Local, de la qual en formen tots part, ja anaven avisant que això passaria, 
que en el moment en què sortís la resolució del Tribunal Constitucional, motiu pel 
qual estava suspès aquest procediment administratiu, hi hauria molt poc temps per 
resoldre. Ara bé, han passat uns quants mesos en què aquesta Comissió no s’ha 
reunit i els actes han estat paralitzats. Si s’haguessin aprofitat aquests mesos, ara 
no caldria tancar aquest procediment i iniciar-ne un altre. Creu que es podria haver 
avançat feina amb la Comissió de Seguiment i, així, tenir-ho apunt quan arribés la 
sentència del Constitucional. De fet, però, s’ha arribat a aquest punt i espera que 
aviat es pugui tenir un nou instructor d’aquest expedient.  
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que està d’acord amb el que ha dit la senyora Tamayo. Hi havia sis mesos per 
resoldre aquest expedient i no s’ha fet. Entenen que ara tècnicament s’ha de fer 
aquesta acció i espera que amb aquests sis mesos més es pugui resoldre. Pregunta 
quan prescriu l’acció administrativa dins d’aquests sis mesos. 
 
La senyora secretària explica que concretament quedaven sis dies per a l’acció 
administrativa i s’ha optat per iniciar un nou expedient que dóna a l’Ajuntament sis 
mesos més per endavant. En aquestes accions s’hi pot incloure la convocatòria 
d’aquest Ple extraordinari i urgent, és a dir, aquest Ple s’ha fet dins de termini, 
abans que prescrivís l’acció. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que 
si bé és cert que l’Ajuntament tenia sis mesos per resoldre, aquest no ho podia fer 
perquè s’havia presentat un recurs d’empara al Tribunal Constitucional que impedia 
continuar amb l’expedient. Per això, un cop aquest recurs s’ha desestimat es tira 
endavant amb la declaració de caducitat i l’inici d’un nou expedient, per tornar a 
tenir un període de sis mesos. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
en aquestes comissions també van proposar de buscar alguna solució tècnica per 
continuar avançant. El que ara demanen és que aquest assumpte es tiri endavant al 
més aviat possible, que es nomeni instructor com més aviat millor, si cal fer un 
altre Ple extraordinari, que es faci, però consideren que és un assumpte prou 
sensible com per intentar que no s’allargui en el temps més del que és necessari. 
 
La senyora alcaldessa comenta que tiraran endavant aquest assumpte tan de 
pressa com puguin i els aniran posant al corrent de tot. 
 
3.- INCOACIÓ D'UN NOU EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
A PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Vist la declaració de caducitat de l'expedient de responsabilitat patrimonial a 
personal de l'Ajuntament, incoat per acord del Ple de data 24 de setembre de 2014, 
incoat contra els senyors PNA i JMS, per la condemna a l'ajuntament mitjançant 
sentència 284/2013, del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona. 
 
Atès que la caducitat no produeix per sí sola la prescripció de les accions de 
l'ajuntament de conformitat a allò previst a l'article 92.3 LRJ-PAC. 
 
Atès que segons disposa l’art. 145.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
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administratiu comú (LRJPAC), l’Administració corresponent quan hagués 
indemnitzat als lesionats exigirà d’ofici de les seves autoritats i demés personal al 
seu servei la responsabilitat en que hagués incorregut per dolo, culpa o negligència 
greu, prèvia instrucció del procediment que reglamentàriament s’estableixi. 
  
Atès que el procediment per a la tramitació de l’esmentat expedient ve regulat a 
l’art. 21 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el reglament 
del procediment de l’Administració sobre responsabilitat patrimonial (RRP), el qual 
disposa que per a l’exigència de responsabilitat patrimonial a les autoritats i 
personal al servei de les administracions públiques, l’òrgan competent acordarà la 
iniciació del procediment, notificant l’esmentat acord als interessats, amb indicació 
dels motius d’aquest tot concedint-los un termini de 15 dies per tal que aportin els 
documents, informacions i proves que estimin convenients.   
 
Vist el que disposen l’article 145 LRJPAC i 21 RRP, de conformitatamb la proposta 
de l’Alcaldia, el Ple municipal va aprobar per dotzevots a favor delsregidors Blanca 
Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà 
GregoriFraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. 
AssumptaRevoltósVaquer, Esther AgullóRenau, QuirzePlanet Rovira, Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vilchez, Sílvia Tamayo Mata, i 
quatreabstencionsdelsregidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. 
ÀngelsIsartFalceto i Raquel Serra Lerga: 
  
PRIMER.- Incoar expedient per a la determinació de la possible responsabilitat 
patrimonial dels senyors PNA i JMS, en la condemna efectuada a l’Ajuntament de 
Canet de Mar mitjançant sentència núm. 284/2013, del jutjat contenciós 
administratiu núm. 15 de Barcelona, pel que aquesta Corporació ha d’abonar al 
demandant la quantitat de 323.088,58 €, més els interessos legals corresponents. 
  
SEGON.- Sol·licitar assistència tècnica a la Diputació de Barcelona per tal que 
nomeni un instructor per aquest expedient, que serà degudament nomenat, i 
secretària la Sra. Cristina Cabruja i Sagré, cap del Servei de Secretaria, cosa que es 
fa pública als deguts efectes d’abstenció i recusació, d’acord amb el que estableixen 
els articles 28 i 29 LRJPAC. 
  
TERCER.- Concedir als interessats, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 
21.1 RRP, un termini de  15 dies per tal que aportin tots els documents, 
informacions i proves que estimin convenients. 
  
QUART.- Que s'incorpori a aquest expedient, com a antecedents, tota la 
documentació que consta en l'expedient que s'incoà per acord del Ple de 24 de 
setembre de 2014. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que en el punt anterior han votat a favor perquè es tractava 
d’un tema tècnic, però en aquest assumpte pensen diferent. En aquest cas es 
poden fer dues coses, el que pensen els serveis jurídics i el que pensa el govern. El 
seu grup, per no obstaculitzar, no hi votaran en contra, però vol recordar, sense 
que això vulgui dir que és una certesa, que el senyor Masvidal i ell mateix, quan 
formaven part del govern en l’anterior legislatura, es van quedar sols defensant la 
postura de recórrer la sentència que condemnava l’Ajuntament a pagar aquesta 
indemnització. No és garantia que hagués sortit bé, però potser no es trobarien en 
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aquest escenari. Volen ser coherents amb el que van fer aleshores, sense 
obstaculitzar la tasca ni del govern ni dels serveis jurídics i, per tant, s’abstindran. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 08.30 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 


