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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 15/2019 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  19 de setembre de 2019. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:35h. 

Lloc:  a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 

 

Hi assisteixen 

Carola Llauró Sastre 
Maria Carme Terradas Saborit 
Sergi Igual Molina 
Benet Oliva Ricós 
Mireia Durany Calvo 

 

Secretari 

 
Eduard Lluzar López de Briñas 
  

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data de la sessió ordinària de 5/09/2019. 

2.- Responsabilitats patrimonials. 

2.1.- RESP2018000016 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

2.2.- RESP2018000017, resolució d'expedient de reclamació responsabilitat patrimonial. 

2.3.- RESP2018000019, resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 

2.4.- RESP2018000020 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

2.5.- RESP2019000001, resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

2.6.- RESP2019000003, resolució d'expedient de reclamació patrimonial. 

2.7.- RESP2019000005, Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

3.- Convenis 

3.1.- Aprovació de l’Addenda econòmica del Conveni de col•laboració amb el Consell 
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Comarcal del Maresme per a la prestació de suport tècnic en matèria d'atenció a la 
dependència - Addenda econòmica 2020 

4.- Sobrevinguts. 

4.1.- Places per aparcament a l'Avda. Mare de Deu de la Cisa, 1 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.-Aprovació de la darrera acta de data de la sessió ordinària de 5/09/2019. 

 

S’aprova l’acta de la sessió extraordinària de Junta de Govern de 25 de juliol de 2019, 
sense introduïr-hi cap esmena. 

 

2.-Responsabilitats patrimonials. 

 

2.1. -RESP2018000016 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per unanimitat, 
s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000016 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000016.  

 

Relació de fets 

En data 12 de setembre de 2018, la Sra. xxx, actuant en nom i representació pròpia, 
presenta sol·licitud de reclamació patrimonial per danys físics. 

L’alcalde per Decret núm. 2018AJUN001355 de 20 de novembre  de 2018, es va resoldre, 
-sense prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 
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D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

“INFORME TÈCNIC  

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial.  

Identificació  

Interessat/da: xxx  
Emplaçament: C. Sant Josep Oriol cantonada C. Barcelona  
Expedient: RESP2018000016  
 

Fets  

1. La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant 
que va caure pel mal estat del paviment del pas de vianants.  

2. No s'observa a la documentació valoració econòmica de la reclamació.  

 

Informe  

1. El servei d'obres no va tenir coneixement d'aquest incident concret en el seu 
moment.  

2. A la inspecció efectuada es constata que les fotografies presentades s'ajusten a 
l'estat de la calçada en el lloc indicat.  

3. Es tracta de la manca d'una part del paviment asfàltic d'uns 3 cm. de gruix de forma 
semicircular i d'unes mides aproximades de 45 x 35 cm. a sobre del paviment de 
formigó de base.  

 

Vilassar de Dalt.- L’arquitecte tècnic.- Josep Fàbregas i Peinado.” 

 

“INFORME 

 

Assumpte 

Responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per caiguda a la via 
pública amb resultat de lesions. 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2018000016 

Relació de fets 
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−  La Sra. xxx fa denúncia per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt per caiguda a la via pública al carrer Sant Josep Oriol amb carrer 
Barcelona (pas de vianants), el dia 3 de setembre de 2018 sobre les 15:00 hores. 

Informe 

Que consultat el programa de novetats i serveis d’aquesta Policia, a les 21:02 hores, del 
dia indicat, consta la novetat que es transcriu literalment: 

“La Sra. xxx telefonea informando de que su madre xxx, de 56 
años de edad, al cruzar por el paso de peatones situado en la C/. 
Barcelona con S. J. Oriol a tropezado en un bache ocasionándose 
daños en un pie por los que está siendo trasladada a urgencias de 
Vilassar de Mar para ser atendida.  Se toma nota y acude, se ralizan 
fotografías del lugar y se la informa de que puede introducir una 
instancia en la O.A.C. del Ayuntamiento para cualquier 
reclamación aportando el parte de asistencia médica”. 

 

Es fa constar que la patrulla actuant va realitzar dues fotografies o s’aprecia l’esmentat 
“forat” al mig del pas de vianants.  

També es fa constar, que l’accident va tenir lloc, segons la pròpia sol.licitant, sobre les 
15:00 hores i la trucada posterior de requeriment i comprovació per part de la patrulla 
policial va ser a les 21:02 hores, per tant els agents no van observar el fet en el moment 
immediat posterior de produïr-se i per tant no es pot constatar el mateix . 

 

Francisco Puga Arenas.- Sergent cap en funcions de la Policia Local.”  

 

Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

- La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el 
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  
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- La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la 
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota 
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa 
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal 
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat 
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a 
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de 
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat 
o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019,  publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  La Sra. Xxx. 
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pels danys següents: 

- Danys físics. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

 

2.2. -RESP2018000017, resolució d'expedient de reclamació responsabilitat 
patrimonial. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per unanimitat, 
s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000017 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000017.  

 

Relació de fets 

En data 6 de novembre de 2018, la Sra. xxx, actuant en nom i representació de Seguros 
Catalana Occidente SA, presenta sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials 
en el vehicle matrícula 4025GPD. 

L’alcalde per Decret núm. 2018AJUN001363 de 21 de novembre  de 2018, es va resoldre, 
-sense prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

 

 

“INFORME TÈCNIC 
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Assumpte:Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

Identificació 

Interessat/da:  Seguros Catalana Occidente representada per xxx 

Emplaçament: Torrent Galbanya, 5 
Expedient: RESP2018000017 
 

Fets 

1. La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant 
que el dia 27 d'agost de 2018, estant el vehicle 4025GPD correctament estacionat a la 
via pública, li va impactar un objecte provinent del pati de l'Institut Jaume Almera, 
produint-li la ruptura d'un vidre. 

2. Solꞏlicita una compensació de les despeses per import de 263,48€ 
 

Informe 

 

1. Aquest servei no va tenir coneixement ni intervenció en els fets esmentats. 

 

Vilassar de dalt.- L’arquitecte tècnic.- Josep Fàbregas i Peinado” 

 

“INFORME 

 

Assumpte 

Reclamació patrimonial de danys. 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2018000017 

 

Relació de fets 

− La Sra. xxx, en representació de la Sra. xxx, sol.licita reclamació patrimonial de danys 
ocasionat per un objecte procedent de l’instutut Jaume Almera que va impactar contra 
el vehicle matrícula 4025GPD, el qual era estacionat al Torrent Galbanya, amb el 
resultat del trencament de la luna de vidre del vehicle, el dia 27/08/18 . 
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Informe 

−  Que consultat l’arxiu de novetats i serveis d’aquesta Policia Local, no hi ha constància 
ni intervenció en aquest sentit . 

 

Francisco Puga Arenas.-Sergent de la Policia Local” 

 

Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

- La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el 
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

- La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la 
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota 
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa 
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal 
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat 
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a 
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de 
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat 
o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019,  publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  
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1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  La Sra. xxx, actuant en nom i representació de Seguros Catalana Occidente SA 

 

pels danys següents: 

- Danys materials al vehicle 4025GPD.  

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

 

2.3. -RESP2018000019, resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per unanimitat, 
s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000019 
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Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000019.  

 

Relació de fets 

En data 26 de novembre de 2018, la Sra. xxx, actuant en nom i representació pròpia 
presenta sol·licitud de reclamació patrimonial per danys físics que va patir segons ells, pel 
mal estat de la via. 

L’alcalde per Decret núm. 2019AJUN000457  de 25 de març  de 2019, es va resoldre, -
sense prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada. 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Identificació 

Interessat/da:  xxx 

Emplaçament: C. Manuel Moreno,129 

Expedient: RESP2018000019 

 

Fets 

1.  La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant que 
va caure a la via pública pel mal estat de l'asfalt. 

2. En la instància inicial no es determina l'import reclamat, però amb posterioritat es va 
entrar un nou document reclamant 3.000€ sense cap justificació adjunta.  

 

Informe 

1. En el moment d'efectuar aquesta inspecció no s'ha pogut comprovar l'estat de l'asfalt en 
el dia de l'incident, atès que es varen fer obres de canalització de serveis i es va asfaltar 
de nou el tram. 

2. A l'expedient no consta que s'avisés a la Policia Local dels fets. 
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Vilassar de Dalt.- L’arquitecte tècnic.-Josep Fàbregas i Peinado” 

 

“INFORME 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2018000019 

 

Revisats els arxius policials s’informa que no consta cap incidència o novetat sobre 
l’accident que va patir i comunica la interessada en relació a la reclamació patrimonial a 
l’administració que ha presentat. 

 

El Cap de la Policia Local.-Inspector Josep Lluís Vargas Gómez” 
 

Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

- La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el 
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

- La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la 
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota 
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa 
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal 
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat 
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a 
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de 
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat 
o agent que lo causa. 
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Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019,  publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  La xxx. 

 

pels danys següents: 

- Danys físics. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 
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2.4. -RESP2018000020 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per unanimitat, 
s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000020 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000020.  

 

Relació de fets 

En data 7 de desembre  de 2018, el sr. xxx, actuant en nom i representació pròpia presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials a la roda del seu vehicle. 

L’alcalde per Decret núm. 2019AJUN000255  de 13 de febrer   de 2019, es va resoldre, -
sense prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Identificació 

Interessat/da:  xxx 

Emplaçament: Riera de Targa alçada Can Rafart. 

Expedient: RESP2018000020 

 

Fets 

3.  L'interessat presenta una reclamació per haver trencat una roda i llanta del vehicle 
degut al mal estat de les reixes de clavegueram de la riera. 

4. L'import de la reclamació es valora en 721,75 € IVA inclòs.  
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Informe 

1. En l'expedient no consta que s'advertís del fet a la Policia Local ni que hi hagi 
testimonis. 

2. En les fotografies presentades per l'interessat, si be es comprova que les reixes estan en 
un estat deficient, no s'observen cantells ni angles que, circulant a la velocitat màxima 
permesa de 30km/h. puguin arribar a trencar la llanta del vehicle. 

 

Vilassar de Dalt.- L’arquitecte tècnic.- Josep Fàbregas i Peinado.” 

 

“INFORME 

 

Consultat els arxius policials, es fa constar la següent novetat: 

 

Dia i hora:  12/11/2018 
14:33  

Núm. Servei:  8112  Operador:  ARAGONES  

 
 
Nivell prioritat:   NORMAL Inici-Final servei:  00:00- 00:00 
Comunicació incidència:  EN PERSONA   xxx     xxx 
Destí: CENTRAL 
 
Notícia:  Roda rebentada i llanta destrossada del vehicle 6837KGD per la tapa de clavegueram 
que es troba a Riera de Targa davant de la porta de Can Rafart. 
 
Cronologia: Roda rebentada i llanta destrossada del vehicle 6837KGD per la tapa de 
clavegueram que es troba a Riera de Targa davant de la porta de Can Rafart.
S'informa que arregli el vehicle i presenti reclamació patrimonial amb la factura. 
S'informa d'immediat a SSTT -Consol 
  
Via 1:  RI    RIERA DE TARGA    Bloc:    Escala:    Pis:    Porta:  
Via 2:         
Lloc detall:  DAVANT DE CAN RAFART               
  
PERSONES I VEHICLES IMPLICATS 
Qualitat / Matrícula / Cognoms i Nom 

 
 PERJUDICAT   6837KGD  xxx 
  
ENTITATS IMPLICADES 
Qualitat / Nom entitat 

 
  
TIPS actuants: 
 ARAGONES   
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Classificació: 
 POLICIA DE CIRCULACIÓ / ACCIDENT DE TRÀNSIT SENSE FERITS   
  
L’interessat va dur les fotografies per adjuntar-les a les novetats. Policia Local no va 
assistir al lloc pel que no va observar la incidència. A les fotografies no s’aprecia matrícula 
ni vehicle, pel que tampoc s’ha adjuntat la documentació del mateix. Tampoc 
l’emplaçament concret del dany. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

El que es comunica als efectes, 
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El Cap de la Policia Local.- Inspector Josep Lluís Vargas Gómez.” 
 

Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

- La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el 
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

- La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la 
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota 
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa 
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal 
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat 
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a 
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de 
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat 
o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019,  publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 
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2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  El Sr. xxx. 

 

pels danys següents: 

- Danys materials a la roda dels seu vehicle. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

 

2.5. -RESP2019000001, resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per unanimitat, 
s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2019000001 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2019000001.  

 

Relació de fets 
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En data 4 de gener de 2019, la Sra. xxx, actuant en nom i representació pròpia presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials. 

L’alcalde per Decret núm. 2019AJUN000039  de 21 de gener  de 2019, es va resoldre, -
sense prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

“INFORME 

 

Assumpte 

Reclamació patrimonial de danys. 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2019000001 

 

Relació de fets 

−  La senyora xxx fa una reclamació patrimonial per danys a la porta i mecanismes del 
seu garatge al carrer Ramon i Cajal el dia 18/12/18 . 

 

 

Informe 

−  Que consultat l’arxiu de novetats i serveis del dia indicat, no hi ha cap constància de 
requeriment de la Policia Local ni actuació en aquest sentit. 

− En conclusió, aquesta Policia Local no en té constància del fet . 

 

Francisco Puga Arenas.-Sergent de la Policia Local.” 

 

“INFORME TÈCNIC 
 
 
Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
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Identificació 
 
Interessat/da: xxx 
Emplaçament: C. Ramon i Cajal, 31 
Expedient: RESP2019000001 
 
Fets 
 

1. La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant 
que quan els jardiners de la brigada municipal feien la poda, per la caiguda d'una 
branca, es va trencar la cèlꞏlula fotoelèctrica de control. 
 

2. En la instància no es determina l'import reclamat, però amb posterioritat es va 
entrar un pressupost de canvi de motor i quadre de maniobres, per import total de 
1.403,60€ IVA inclòs. 

 
Informe 
 

1. En el moment de l'incident els jardiners no varen tenir constància del fet. 
2. A posterioritat s'ha efectuat una inspecció i es comprova que la fotocèlꞏlula està 

trencada, però el motor i la resta es troba aparentment intacte. 
3. No s'entén per que es presenta un pressupost de canviar el motor mantenint la 

fotocèlꞏlula (en el pressupost es contempla el desmuntatge i muntatge de la 
mateixa), si es tracta del cas contrari, caldria mantenir el motor i canviar la 
fotocèlꞏlula. 
 

Documentació gràfica 
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Vilassar de Dalt.- L’arquitecte tècnic.-Josep Fàbregas i Peinado” 
 

 

Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

- La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el 
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

- La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la 
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota 
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa 
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal 
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat 
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determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a 
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de 
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat 
o agent que lo causa. 

 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019,  publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  La Sra xxx. 

 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

22 

 

pels danys següents: 

- Danys materials. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

 

2.6. -RESP2019000003, resolució d'expedient de reclamació patrimonial. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per unanimitat, 
s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2019000003 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2019000003.  

 

Relació de fets 

En data 23 d’octubre de 2018, el Sr. xxx actuant en nom i representació pròpia presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials a la roda del seu vehicle 

L’alcalde per Decret núm. 2019AJUN000450  de 22 de març  de 2019, es va resoldre, -
sense prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Identificació 

Interessat/da:  xxx 

Emplaçament: C. Pius XII, cantonada C. Mestre Salamero. 

Expedient: RESP2019000003 
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Fets 

1.  L'interessat presenta una reclamació per haver trencat una roda al impactar amb una 
vorada al lloc indicat, manifestant que l'obra no estava convenientment senyalitzada. 

2. En la instància no es determina l'import reclamat, però s'adjunta a l'expedient una 
factura per import de 223,35€ IVA inclòs.  

 

Informe 

1. En l'expedient no consta que s'advertís del fet a la Policia Local ni que hi hagi 
testimonis. 

2. La factura presentada es per dues rodes, en l'escrit es parla d'una sola roda trencada. 
3. La vorada amb la que va impactar es la que protegeix els aparcaments senyalitzats a 

l'esquerra del carrer, que en aquell moment, i per haver-hi les obres, estaven buits. 
4. En el moment de presentar la reclamació no es pot comprovar si realment estava, o no, 

ben senyalitzada ja que no es va poder aixecar acta dels fets. 
5. En les fotografies presentades pel propi interessat s'observa que l'ample de pas entre les 

tanques d'obres i la vorera es sobrat per circular els vehicles, així com també es veuen 
les línies de pintura que delimiten la zona d'estacionament i l'alineació de la vorada. 

6. L'empresa executora de les obres d'urbanització del carrer era .Vialitat i Serveis SL. 
 

Documentació gràfica 

  

 

Vilassar de Dalt.- L’arquitecte tècnic.- Josep Fàbregas i Peinado.” 

 

 “INFORME 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2019000003 
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Revisats els arxius policials s’informa que no consta cap incidència o novetat sobre 
l’accident que va patir i comunica l’interessat en relació a la reclamació patrimonial a 
l’administració que ha presentat. 

 

El Cap de la Policia Local.- Inspector Josep Lluís Vargas Gómez.” 
 

 

“INFORMA COMPANYIA 

 

4 de Junio de 2019 
 

Su referencia: 2019009006 

Nuestra referencia: 0172997140/B03 

N° póliza: XXX 

Asegurado: XXX 

Fecha siniestro: 9 de Octubrede 2018 

Hora: - 
Lugar: Pius XII 

Población: Vilassar de Dalt 

Provincia: Barcelona 

 
En relació amb el sinistre de referència, i a la vista de la documentació que consta en 
l'expedient, creiem que l'Ajuntament de Vilassar de Dalt no hauria d'assumir 
responsabilitat en el present sinistre, ja que tal com assenyala l'informe tècnic, La 
factura presentada es per 2 rodes, en l'escrit es parla d'una sola roda trencada. 
 
La vorada amb la que va impactar es la que protegeix els aparcament senyalitzats a 
l'esquerra del carrer, que en aquell moment i per haver-hi obres, estaven buits. 
 

En el moment de presentar la reclamació no es pot comprovar si realment estava, o no, 
ben senyalitzada ja que no es va poder aixecar acta dels fets. 
 

En les fotografies presentades pel propi interessat s'observa que l'ample de pas entre 
les tanques d'obres i la vorera es sobrat per circular els vehicles, així com també es 
veuen les línies de pintura que delimiten la zona d'estacionament i l'alineació de la 
vorada. 
 

L'empresa executora de les obres del carrer era Vialitat i Serveis SL. 
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Per aquest motiu, considerem que no queda demostrat que el funcionament normal o 
anormal de l'Ajuntament hagi estat causa eficient i adequada del dany reclamat. En 
conseqüència, entenem que s'hauria d'emetre resolució en aquest sentit.” 
 

Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

- La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el 
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

- La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la 
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota 
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa 
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal 
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat 
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a 
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de 
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat 
o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019,  publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 
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2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  El Sr. xxx 

 

pels danys següents: 

- Danys materials a la roda del seu vehicle. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

 

2.7. -RESP2019000005, Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per unanimitat, 
s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2019000005 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2019000005.  

 

Relació de fets 
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En data 11 de març de 2019, la Sra. xxx, actuant en nom i representació pròpia presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys físics i materials. 

L’alcalde per Decret núm. 2019AJUN000618  de 28 d’abril  de 2019, es va resoldre, -sense 
prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, tot 
nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada. 

 

“INFORME 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2019000005 

 

Revisats els arxius policials s’informa que no consta cap incidència o novetat sobre 
l’accident que va patir i comunica la interessada en relació a la reclamació patrimonial de 
l’administració que ha presentat. 

 

El Cap de la Policia Local.- Inspector Josep Lluís Vargas Gómez.” 
 
 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Identificació 

Interessat/da:  xxx 

Emplaçament: C. de la Sardana 

Expedient: RESP2019000005 

 

Fets 

1.  La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant que 
va caure al C. de la Sardana en ensopegar amb una rajola aixecada, presentant 
fotografies del paviment i dels danys ocasionats. 
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2. En la documentació presentada no es detallen els danys soferts ni es justifiquen  les 
despeses, malgrat el requeriment efectuat, però es reclama un import de 150,00€.  

 

Informe 

1. En l'escrit no es detalla el lloc dels fets, es parla únicament del C. de la Sardana, però 
aquest carrer te mes de 300m. de llargada, i amb una única fotografia de detall, sense 
cap més referència externa es fa impossible determinar si la fotografia correspon a 
aquest carrer o a qualsevol altre. 

2. A l'expedient no consta cap testimoni dels fets i la Policia tampoc va ser avisada de la 
caiguda ni advertida del mal estat de la vorera. 

3. Per tot l'anterior, el tècnic sotasignat no pot emetre informe dels fets. 
 

Vilassar de Dalt.- L’arquitecte tècnic.- Josep Fàbregas i Peinado” 

 

Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

- La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el 
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

- La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la 
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota 
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa 
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal 
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat 
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a 
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de 
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat 
o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  
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Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019,  publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

  

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  La Sra. xxx. 

 

pels danys següents: 

- Danys físics i materials. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

 

3.-Convenis 
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3.1. -Aprovació de l’Addenda econòmica del Conveni de col•laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a la prestació de suport tècnic en matèria d'atenció a la 
dependència - Addenda econòmica 2020 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de la regidora d’Acció Social, Educació, Cicles de 
Vida i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2019000099 

 

Assumpte 

Aprovació de l’Addenda econòmica del Conveni de col•laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a la prestació de suport tècnic en matèria d'atenció a la 
dependència - Addenda econòmica 2020 

 

Relació de fets 

El Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt van signar el conveni 
de col·laboració per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a 
la dependència, el 16 de març de 2015 amb la seva corresponent addenda anual. 
 
Aquest conveni és prorrogable per períodes anuals sempre que es faci de forma expressa 
mitjançant acord d’aprovació de la corresponent addenda econòmica per part dels òrgans 
competents municipals i comarcal. Aquest acord s’haurà d’adoptar amb caràcter previ  i 
amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del període de vigència del 
conveni. 
 
La darrera pròrroga finalitza el 31 de desembre de 2019 i per això cal adoptar un acord per 
aprovar una nova addenda. 
 
El Cap d’Àrea del Servei d’Atenció a les Persones ha emès un informe en data 10 de 
setembre de 2019 on es proposa motivadament l’aprovació de la citada addenda econòmica 
per al període de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Art.303 i ss, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament    
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
2. Art.14.2 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la    Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya. 
3. L’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre i la RESOLUCIÓ TSF/2496/2016 de 3     
de novembre 
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4. Decret d’Alcaldia número D2019AJUN00853 de data 27/06/2019, de delegació de    
competències a la Junta de Govern Local. 
 
Proposta d’acord 

Primer. Aprovar l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en 
l’atenció a la dependència, per el període de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 
2020, que s’adjunta al present acord, com ANNEX 1 formant-ne part a tots els efectes 
legals. 
 
Segon. Acordar que la Corporació assumeix el compromís d’incloure en el Pressupost de 
l’exercici 2020, l’import de 6.289,00 €, a favor del Consell Comarcal del Maresme, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 05 23103 2270608 - “SUPORT EXTERN CCM 
DEPENDÈNCIES”. 

Tercer. Facultar l’alcaldessa de l’ajuntament per a la signatura de l’addenda aprovada en 
l’apartat primer d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a dur a 
terme els actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat. 
 
Quart. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al president del Consell Comarcal del Maresme, i 
comunicar-ho al cap d’Àrea de serveis d’atenció a les persones, al Departament 
d’intervenció, i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament i a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos a l’art. 309.1 del ROAS. 
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ANNEX 1: 
 
<< Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Vilassar de 

Dalt, per a la prestació del suport tècnic en l’atenció a la dependència als Serveis 

Socials Bàsics. 

 Addenda econòmica 2020 

1.- El període anual de la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció 

a la dependència de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt al Consell Comarcal del Maresme 

comprèn el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. 

2.- L’estimació d’hores de prestació dels serveis és de 6 hores/setmana amb un màxim de 

285 hores/any, a raó de 22 €/hora 

3.- Els cost de la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la 

dependència   inclou els costos del personal que fa l’atenció presencial als servei socials 

bàsics del municipi (vacances, dies personals, absència per malaltia, formació).   

4.- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al Consell Comarcal del Maresme l'import 

màxim de 6.289€ per fer front a les despeses que origini la prestació de suport tècnic als 

serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència plasmada en el conveni, contra la 

presentació per part del Consell Comarcal del Maresme de la liquidació anual. Les 

diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació i els termes de la present addenda 

econòmica es regularitzaran mitjançant la transferència de fons que correspongui. 

 

Mataró, a........ de ................ de 202.. 
 
 Sr/a ................................     Carola Llauró Sastre 
President del Consell Comarcal del Maresme  Alcaldessa de l’Ajuntament de       
   Vilassar de Dalt 
>> 
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4.-Sobrevinguts. 

 

4.1. -Places per aparcament a l'Avda. Mare de Deu de la Cisa, 1 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor d’Espai públic i mobilitat, es procedeix a 
votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2019000009 

 

Assumpte 

Sol·licitud de reserva de via pública per estacionament a l'Av. Mare de Déu de la Cisa, 1 

 

Relació de fets  

− El Sr. xxx amb DNI xxx en representació de la mercantil FARMACIA SANCHEZ CB 
amb NIF E66743717 ha sol·licitat una reserva de dues places d’aparcament per càrrega 
i descàrrega i pels vehicles dels clients de l’activitat de farmàcia limitada a l’horari de 
dilluns a divendres de 08:00 a 22:00h.  a l’Av. Mare de Déu de la Cisa, 1.  

− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud i la 
policia local ha donat la seva conformitat. 

 

Fonaments de dret  

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

− Ordenança fiscals municipals núm. 6. 

− Ordenança fiscals municipals núm. 16. 

 

Proposat d’acord  

1. Concedir a la mercantil FARMACIA SANCHEZ CB amb NIF E66743717 la reserva 
d’aparcament reserva específica d'usuari al davant del núm. 1 de l’Av. Mare de Déu de 
la Cisa en substitució de dues places d’aparcament lliure. 

2. Senyalitzar la reserva d'aparcament horitzontalment amb pintura groga (línia 10 cm. de 
gruix) i un senyal vertical de prohibició d’aparcament (R-308) en lloc visible on consti 
l’excepció d’usuari i horaris següent: 

“Reserva Farmàcia. De dilluns a divendres de 08:00 a 22:00h.” 
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La senyalització la realitzarà l’interessat. 

 

3. Notificar l’acord a l’interessat. 

4. Donat trasllat de l’acord a la Policia Local i al departament de recaptació. 

 

5.-Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

No n’hi ha hagut. 

 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 
la present acta. 

 

El secretari,        l’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 


