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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 23/2022 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  12 de gener de 2023 . 

Hora:  de les 13:30h. a les 13:43h. 

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

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia 

Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 

Benet Oliva Ricos, Regidor 

Carles Corbalan Comas, Regidor 

 

Secretari: 

Eduard Lluzar López de Briñas 

 

Han excusat la seva assistència 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 15 de desembre de 2022. 

2.- Donar compte. 

2.1.- GSPE2022000057 - Pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la 
Fundació Privada Gentis per a la cessió d'espais per al desenvolupament del Programa 
Singulars, amb la finalitat d’impulsar projectes que promoguin les oportunitats de trobar 
feina de les persones compreses entre 16 i 29 anys, a través de la formació i orientació, de 
la convocatòria 2022 amb referència SOC020/22/00039. 

3.- Sobrevinguts. 

3.1.- OMAJ2022000042 - Sol·licitud de llicència d'obres majors per la rehabilitació d'un 
habitatge al carrer Murillo, núm. 55. 
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3.2.- RESP2021000005 - Reclamació d'expedient de responsabilitat patrimonial. 

4.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 15 de desembre de 2022. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 15 de desembre de 2022, per 
majoria absoluta amb 4 vots a favor, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Donar compte. 

 

2.1.- GSPE2022000057 - Pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 
i la Fundació Privada Gentis per a la cessió d'espais per al desenvolupament del 
Programa Singulars, amb la finalitat d’impulsar projectes que promoguin les 
oportunitats de trobar feina de les persones compreses entre 16 i 29 anys, a través de 
la formació i orientació, de la convocatòria 2022 amb referència SOC020/22/00039. 

 

Es dona compte del Decret dictat per la Pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis per a la cessió d'espais per al 
desenvolupament del Programa Singulars, amb la finalitat d’impulsar projectes que 
promoguin les oportunitats de trobar feina de les persones compreses entre 16 i 29 anys, a 
través de la formació i orientació, de la convocatòria 2022 amb referència 
SOC020/22/00039. 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2022000057 

 

Assumpte 

Pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis 
per a la cessió d'espais per al desenvolupament del Programa Singulars, amb la finalitat 
d’impulsar projectes que promoguin les oportunitats de trobar feina de les persones 
compreses entre 16 i 29 anys, a través de la formació i orientació, de la convocatòria 2022 
amb referència SOC020/22/00039. 

 

Relació de fets  

1. En data 28 de desembre de 2022, mitjançant decret núm.2022AJUN003179, es va 
AVOCAR la competència delegada en favor de la Junta de Govern Local en virtut del   
Decret d’Alcaldia núm.1073 de data 6 de juliol de 2020, a la qual va delegar, entre 
d’altres, la seva competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
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administracions públiques i privades i es va APROVAR la pròrroga del conveni entre 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis per a la cessió d'espais 
per al desenvolupament del Programa Singulars, amb la finalitat d’impulsar projectes 
que promoguin les oportunitats de trobar feina de les persones compreses entre 16 i 29 
anys, a través de la formació i orientació, de la convocatòria 2022 amb referència 
SOC020/22/00039. 

 

Fonaments de dret  

1. Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 

2. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.  

3. Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 

4. Article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

5. Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

6. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

  

Proposta d’acord 

 
 Únic.- Donar compte a la Junta de Govern Local del decret núm.2022AJUN003179 del 
tenor literal següent:  
 
“DECRET NÚMERO 2022AJUN003179  
 

REF: Expedient número GSPE2022000057 

 

Assumpte 

Pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis 
per a la cessió d'espais per al desenvolupament del Programa Singulars, amb la finalitat 
d’impulsar projectes que promoguin les oportunitats de trobar feina de les persones 
compreses entre 16 i 29 anys, a través de la formació i orientació, de la convocatòria 2022 
amb referència SOC020/22/00039. 

 

Relació de fets 

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt és propietari de l’edifici Espai Cívic Les Escoles, 
ubicat al Camí de Can Pons, número 21-27 de Vilassar de Dalt.  
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2. La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de desembre de 2021, va aprovar el 
conveni de col·laboració per a la cessió d’espais, (Espai Cívic Les Escoles) per a 
l’execució del Programa Singulars, amb la finalitat d’impulsar projectes que 
promoguin les oportunitats de trobar feina de les persones compreses entre 16 i 29 
anys, a través de la formació i orientació, de la convocatòria 2021 amb referència 
SOC020/21/00066. 

3. La vigència del conveni finalitzava el 30 d’octubre de 2022, prorrogable 
automàticament per períodes d’1 any fins a un màxim total de 4 anys, comptadors des 
de la data de signatura del mateix.  

4. Les pròrrogues seran demanades per la Fundació per escrit presentat al Registre 
d’entrada general i l’Ajuntament l’haurà d’aprovar expressament, sent en cas contrari 
el silenci administratiu de caràcter negatiu. 

5. La Fundació Privada Gentis sol·licita la pròrroga del conveni per a la realització del 
programa Singulars a les instal·lacions de l’Espai Cívic Les Escoles, mitjançant 
Registre d’Entrada núm. E2022013887 de 27 de desembre de 2022.  

6. La Fundació Privada Gentis es farà càrrec de tots els costos que es derivin de la gestió 
del Programa. 

7. La Tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut emet informe favorable en data 28 de 
desembre de 2022. 

8. L’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm. 35 de l’Ajuntament estableix l’exempció 
subjectiva de les persones jurídiques sense afany de lucre. 

9. La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

10. Donada la necessitat de donar continuïtat a la cessió d’espais necessària per a 
l’execució del Programa Singulars en data 02 de gener de 2023, concretament l’Espai 
Cívic de Les Escoles, i atenent que no es preveu sessió de Junta de Govern Local fins el 
12 de gener de 2023, es fa necessari aprovar de forma immediata la pròrroga del 
conveni per Decret d’alcaldia.  

11. Per tot això anterior i atenent al principi de celeritat administrativa, procedeix avocar 
puntualment i únicament per aquesta resolució, la competència delegada i procedir a 
l’aprovació d’una pròrroga anual del conveni de referència anterior, per part de 
l’alcaldia mitjançant decret, segons la potestat prevista en l’article 10.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Fonaments de dret  

1. Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
2. Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 

ens locals. 

3. Article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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4. Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 
 

Proposta d’acord 

1. AVOCAR puntualment i únicament per aquesta resolució, la competència delegada a la 
Junta de Govern Local, relativa a l’aprovació de convenis de col·laboració amb 
institucions i administracions públiques i privades, en virtut del decret d’alcaldia núm. 
1073 de data 6 de juliol de 2020, per a l’adopció de la present resolució segons potestat 
prevista en l’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, atenent al principi d’economia administrativa. 

2. APROVAR la pròrroga per un any, del conveni de cessió d'espais per al 
desenvolupament del Programa Singulars, - aprovat per Junta de Govern Local en 
sessió de data 16 de desembre de 2021 -, amb la finalitat d’impulsar projectes que 
promoguin les oportunitats de trobar feina de les persones compreses entre 16 i 29 
anys, a través de la formació i orientació, de la convocatòria 2022 amb referència 
SOC020/22/00039, entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació Privada 
Gentis, fins el 31 de desembre de 2023.            

3. 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, en la secció 
Convenis. 

4. NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Privada Gentis i comunicar-lo, als efectes 
oportuns, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i als Serveis de Promoció 
Econòmica i Comunicació d’aquest Ajuntament. 

5. Donar compte d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que es celebri.” 

 

 

3.0.- Sobrevinguts. 

Se sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia de 2 temes.  

Resultat de la votació de la urgència: Aprovat per unanimitat. 

 

3.1.- OMAJ2022000042 - Sol·licitud de llicència d'obres majors per la rehabilitació 
d'un habitatge al carrer Murillo, núm. 55. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2022000042 
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Assumpte 

Sol·licitud de llicència d'obres majors per la reforma interior i ampliació d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Murillo, 55. 

 

Relació de fets  

1. XXX amb DNI XXX, ha presentat una sol·licitud de llicència urbanística d’obres 
consistent en la reforma interior i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat 
al c/ Murillo, 55. (Ref. Cad. 6864801DF4966S0001PD), acompanyada d’un projecte tècnic 
redactat per l’arquitecte XXX (col. 18549-3). 

2. L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable. 

3. El secretari general ha emès un informe jurídic favorable. 

 

Fonaments de dret  

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 

− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 

−  Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

− Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 
− Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 

Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
− Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 

activitats i serveis dels ens locals. 
− Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’Urbanisme. 
− Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

Protecció de la legalitat urbanística. 
− El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a al 

Junta de govern local. 

 

Proposta d’acord. 
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1. Concedir a XXX amb DNI XXX,  llicència urbanística d’obres per la reforma interior i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Murillo, 55. (Ref. Cad. 
6864801DF4966S0001PD). 

2. Aportar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, 
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és 
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer 
requeriment i sense benefici d’exclusió.  

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions 
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents: 

a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament: 

- Projecte executiu visat. 

- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de 
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 

- Justificant del pagament de la fiança. 

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les 
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996. 

c) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

d) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol· licitar-ho 
expressament. 

e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels 
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de 
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

4. Notificar l’acord al titular de la llicència. 

5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 

 

 

3.2.- Reclamació d'expedient de responsabilitat patrimonial. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del secretari general, es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2021000005 
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Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2021000005. 
Recurs contenciós adminstratiu 410/2021-A ( Jutjat núm.3 de Barcelona) 
 

Relació de fets 

En data 9/03/2021, el Sr. XXX en representació del Sr. XXX, va presentar una reclamació 
patrimonial per danys a un vehicle ocasionats, segons l’interessat pel mal estat de la via 
pública. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2021AJUN000384 de data 11/03/2021, 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·licita informes a: 

− Cap de la Policia Local. 

− Arquitecte tècnic municipal . 

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

“INFORME 
Assumpte 

Informe policial sobre expedient de reclamació patrimonial. 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2021000005 

Conclusions 

1. En relació a l’expedient, i consultats els arxius policials i llurs novetats diàries, el 21 
d’octubre de 2020 no consta cap accident ni incident relacionat amb la Sra. 
XXX ni amb el vehicle propietat del Sr. XXX amb matrícula 3894JPH. 

El que es comunica als efectes, 

 

El Cap de la Policia Local 

Inspector Josep Lluís Vargas Gómez 

Document signat electrònicament.” 

 

“INFORME TÈCNIC 
Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Identificació 

Interessat/da:  XXX i Cia Catalana Occidente, representats per XXX 

Emplaçament: Camí Pla de Vilassar passat C. Francesc Tosquelles.  
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Expedient: RESP2021000005 

Fets 

1.  L'interessat  manifesta que el dia 21/10/2020, degut al mal estat de la via va malmetre 
la roda i la llanta davantera dreta del seu vehicle. 

2. Es reclamen 448,72€ IVA inclòs.  

Informe 

1. En el moment de l'incident aquest servei no va tenir constància del fet. 
2. La Policia Local tampoc en va tenir coneixement. 
3. Per queixes rebudes es va efectuar una inspecció i es comprovà que al camí 

pavimentat (no carretera) que enllaça fins al terme de Vilassar de Mar, s'hi havia fet 
un forat a l'asfalt degut a les pluges. Aquest forat minvava l'ample pavimentat en uns 
20 cm. i coincidia amb el límit dret de l'asfaltat (baixant). 

4. Es tracta d'un camí pavimentat amb la velocitat limitada a 30km/h, per tant el forat 
havia de ser totalment visible en circumstàncies normals a les 12h. del matí. 

5. La reclamació es presenta en data 09/03/2021 i la reparació ja es va efectuar fa temps. 
 

Documentació gràfica 

 

  

 

Vilassar de Dalt,11 de març de 2021 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

Document signat electrònicament” 

 

“INFORME TÈCNIC 
Assumpte: Informe complementari sobre reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 

Identificació 

Interessat/da:  XXX  i Cia Catalana Occidente, representats per XXX 

Emplaçament: Camí Pla de Vilassar passat C. Francesc Tosquelles.  
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Expedient: RESP2021000005 

Fets 

1.  Des de secretaria es demana aclariment sobre el sentit de circulació de la via i 
comprovació de que la roda malmesa correspon al sentit de circulació. 

Informe 

1. Es tracta d'una via de doble sentit de circulació, segons les dades el vehicle circulava 
en direcció mar. 

2. La roda accidentada correspon al costat dret del vehicle, coincidint amb el desperfecte 
de la calçada. 

 
Documentació gràfica 

 

  

Vilassar de Dalt, 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

Document signat electrònicament 

Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte reiterant l’escrit d’inici 
del procediment. 

L’instructor va presentar una proposta de resolució denegatòria. 

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. 

Es per això que la Junta de Govern Local en sessió de 29 de juliol de 2021, va acordar a la 
seva part dispositiva el següent: 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada pel Sr. XXX en representació 
del Sr. XXX pels danys materials següents: 

− danys vehicle. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

En el termini oportú la contrària ha presentat el corresponent recurs contenciós 
administratiu que s’ està substanciant davant el Jutjat núm. 3 dels de Barcelona, amb el 
número 410/2021-A.  

Analitzada novament la documentació aportada per la reclamant i ara actora, a més de la 
documentació que presenta davant el Jutjat núm.3 es deriva que aquesta te la raó en les 
seves pretensions i per tant per un principi d’economia processal s’ha d’admetre aquesta en 
via administrativa i per tant acordar aquest reconeixement administratiu de les seves 
pretensions i desistir de les actuacions judicials als efectes que estableix l’article 74 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.   

 

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 
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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, estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats s’ha provat amb els documents aportats a 
la causa judicial. 

5. Per tant es procedent acordar aquest reconeixement administratiu de les seves 
pretensions i desistir de les actuacions judicials als efectes que estableix l’article 74 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa. 

 

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

Primer.- Estimar ara la reclamació patrimonial presentada pel Sr. XXX en representació 
del Sr. XXX pels danys materials següents: 

− Danys vehicle, per un import total de 448.72 Euros. 

Segon.- Fer constar que, per tant, aquest reconeixement administratiu de les seves 
pretensions provoca el desistir de les actuacions judicials als efectes que estableix l’article 
74 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós 
administrativa,  que s’ està substanciant davant el Jutjat núm. 3 dels de Barcelona, amb el 
número 410/2021-A.  

Tercer.- Notificar la resolució a l’interessat i al Jutjat núm. 3 dels de Barcelona, amb el 
número 410/2021-A als efectes de que es doni per desistida a la representació processal de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dat de les actuacions judicials als efectes que estableix 
l’article 74 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós 
administrativa,  que s’ està substanciant davant el Jutjat núm. 3 dels de Barcelona, amb el 
número 410/2021-A.  

 

 

4.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 
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I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa 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. 

 


