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ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
REF.: 2/2017 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ORDINÀRIA. 
Data: 26 de gener de 2017. 
Hora: de les 19:05h. a les 19:10h. 
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament. 
 
Hi assisteixen 
Xavier Godas Perez 
Pau Morales Romero 
Benet Oliva Ricós 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Josep Carlos Babot 
 
Autoritzats: 

Paula Lloret Puig 
Carola Llauro Sastre 
Carles Casellas Ayen 
Jose Antonio Fernandez Rodriguez 
Jordi Armengol Carrasco 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació de la darrera acta de data 19 de gener de 2017 
2. Mobilitat 
    2.1 Canvi d'ubicació plaça reserva aparcament per a persones amb mobilitat reduïda del 
c/ Sant Josep Oriol, 4 al c/ Ravalet, 5 
3. Sobrevinguts. 
    3.1 Concreció de l'import de la indemnització de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial estimada en la Junta de Govern Local de 19/01/2017. 
4. Despatx d'alcaldia i regidories. 
 
Desenvolupament de la sessió 
1.- Aprovació de la darrera acta de data 19 de gener de 2017 
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 
 
2.- Mobilitat 
2.1.- Canvi d'ubicació plaça reserva aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda del c/ Sant Josep Oriol, 4 al c/ Ravalet, 5 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000011 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Canvi d'ubicació plaça reserva aparcament per a persones amb mobilitat reduïda del c/ Sant 
Josep Oriol, 4 al c/ Ravalet, 5 
 
Relació de fets  

− El Sr. Driss Boutlouj amb NIE X3483144R té concedida una reserva d’aparcament per 
persones amb mobilitat reduïda al c/ Sant Josep Oriol, 3. 

− En data 21 de desembre del 2016, mitjançant registre d’entrada E2016006783, El Sr. 
Driss Boutlouj ha sol·licitat el trasllat de la reserva d’aparcament el més a prop 
possible del seu nou domicili al c/ Ravalet, 5. 

− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud i ha 
proposat situar la nova plaça al davant del núm. 5 del c/ Ravalet. 

− La policia local ha donat la seva conformitat. 

 
Proposat d’acord  
1. Concedir al Sr. Driss Boutlouj amb NIE X3483144R el trasllat de la reserva 

d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb reserva específica d'usuari 
(targeta d’aparcament: 082142015000135073J) al davant del núm. 5 del c/ Ravalet, per 
un termini de dos anys o fins l’aprovació del reglament municipal regulador de 
l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

2.  Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb el pictorama internacional 
d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició en lloc visible indicant el 
número identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes dimensions 
mínimes de 2'20 x 5'00 m. 

3. Esborrar el pictorama i retirar la senyal vertical de la reserva situada al c/ Sant Josep 
Oriol, 4. 

4.  Informar que el titular de la reserva haurà de comunicar qualsevol modificació de les 
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva, com canvis de domicili o de 
número de la targeta. Així mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de 
defunció o ingrés permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de 
la targeta d’aparcament. 

5. Notificar l’acord a la persona interessada i a l'AAVV del Barri de Can Salvet. 

6. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 

7. Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local. 
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S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
3.- Sobrevinguts. 
 
3.1.- Concreció de l'import de la indemnització de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial estimada en la Junta de Govern Local de 19/01/2017 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000023 

Moció presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Concreció de l'import de la indemnització de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
estimada en la Junta de Govern Local de 19/01/2017. 

 
 
Relació de fets 
 

1. La Sra. Yolanda Vila Morales, en rep. del Sr. Abdelmajid Essahrah presenta 
reclamació patrimonial per danys materials , ocasionats segons ella per mal 
funcionament de la xarxa general  municipal a causa de les fortes pluges a la via 
pública al c/. Bilbao. 

 
2. Vist que el 27 de novembre de 2014, la Policia Local emet informe on afirma que 

va constatar el fet ateses les intenses pluges. 
 

3. Vist que fou requerit informe tècnic, de data 27 de maig de 2016 on s’informa que no 
consta actuació aquell dia, i que es va canviar la tapa posteriorment. 

 
4. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant, i no n’efectua. 

 
5. Vist l’informe de l’assessor jurídic sobre el procediment i els fons de la reclamació. 

 

6. La Junta de Govern de 19 de gener de 2017 va estimar la reclamació, pero no es va fixar 
l’import de la indemnització. 
 

7. La Junta de govern Local va estimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. 
Yolanda Vila Morales, en rep. del Sr. Abdelmajid Essahrah de reclamació 
patrimonial per danys materials, ocasionats segons ella per mal funcionament de la 
xarxa general  municipal a causa de les fortes pluges a la via pública al c/. Bilbao, 
per les raons expressades al punt 4  dels fets provats atès que la Policia acredita la relació 
de causalitat necessària. 

 
8. En l’acord adoptat, mancava determinar la quantificació econòmica que és de  279,12 €. 
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FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 

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 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i al  reglament dels procediments en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 429/1993, 
de 26 de març. 
 

3. Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del 
R.D. 429/1993 de 26 de març, 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. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que s’han provat els 
fets, i acreditat el nexe de causalitat entre els danys soferts i el funcionament del 
servei públic imputable a l’Ajuntament per a que es pugui demanar responsabilitat 
d’aquest, tal com preveu l’art. 6 de  l’esmentat Reial Decret 429/1993. 
 

5. Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre estableix la potestat 
de rectificar en qualsevol moment els errors materials o aritmètics dels actes de les 
administracions públiques. 

Acord  
La Junta de Govern Local dictamina favorablement: 
 

1. Fixar la indemnització al Sr. Abdelmajid Essahrah amb NIE X4685505k pels danys 
materials soferts al seu vehicle en 279,12 €. 
 

2. Fer la transferència corresponent al número de compte que consta a l’expedient. 
 
3. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
4. Comunicar al departament de Tresoreria i Intervenció i a la companyia 

d’assegurances. 
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S’aprova la proposta per unanimitat. 
4.- 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. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 Vist-i-plau 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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