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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 7/2022 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  7 d´abril de 2022. 

Hora:  de les 13:15h. a les 13:45h. 

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 
Mireia Durany Calvo, Regidora 
 

Convidats: 

Jose Antonio Fernandez Rodriguez, Arquitecte 

 

Secretaria acctal. 

Carme Berengüí Reales 

 

Han excusat la seva assistència 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 17 de març de 2022. 

2.- Projectes. 

2.1.- OMUN2022000001 - Aprovació projecte renovació enllumenat exterior. 

2.2.- GURB2022000004 - Aparcament a la Roca d'en Toni. 

3.- Responsabilitats patrimonials. 

3.1.- RESP2021000018 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

3.2.- RESP2021000006 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
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patrimonial. 

4.- Sobrevinguts. 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 17 de març de 2022. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 17 de març de 2022, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena 

2.0.- Projectes. 

 

2.1.- OMUN2022000001 - Aprovació projecte renovació enllumenat exterior. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMUN2022000001 

 

Assumpte 

OMUN2022000001 - Aprovació projecte renovació enllumenat exterior 

 

Relació de fets  

Memòria valorada renovació enllumenat públic amb lluminàries LED a Vilassar de Dalt,  
Fase 1 (2022) 
 

Identificació 

Expedient:    OMUN2022000001 
Titular:    Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Redacció:    Serveis Tècnics Municipals 
Pressupost de contracte  :  347.009,19 € (IVA inclòs) 
Valor estimat del contr. (VEC) 286.784,46 € (IVA exclòs) 

 

Relació de fets 

- El Pla de Transició Energètica forma part del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el 
Clima i s’ajusta al “Pacte d’alcaldies per al clima i l’energia” de la UE i segueix la 
metodologia establerta des de l’Oficina per al Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona. 
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- El Pacte d’alcaldies pel clima i l’energia compromet als municipis adherits a anar més 
enllà dels objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts 
d'energies renovables.   
 

- Les emissions de gasos d’efecte hivernacle que depenen de la gestió energètica de 
l’ajuntament són aquelles que corresponen als equipaments municipals, l’enllumenat 
públic, les flotes de vehicles tant la municipal com l’externa, i la mobilitat municipal. 
Els que tenen una major incidència en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle és, en 
primer lloc, l’enllumenat públic. 
 

- L’enllumenat públic té una repercussió important en la despesa energètica municipal, 
difícil de reduir amb les tecnologies implantades actualment a la xarxa. 
 

- L'entrada en vigor del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, requereixen projectar totes les 
noves instal·lacions i les seves renovacions d'importància sota els criteris d'eficiència 
energètica, estalvi i reducció de consums i també obliga a dissenyar les instal·lacions 
per reduir la contaminació lumínica, l'enlluernament i qualificar les instal·lacions, a més 
d'incorporar sistemes de regulació i control en els encesos i apagats. 
 

- L’objecte d’aquesta memòria d’actuació és la definició dels treballs per a la renovació 
de les lluminàries de l’enllumenat públic exterior mitjançant tecnologia LED. 
Considerant que actualment la major part de l’enllumenat públic del municipi està 
format per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, amb el canvi de tecnologia es 
podrà aconseguir una gran millora en la reducció dels consums i per tant també una 
reducció en les emissions de CO2 
 

- Juntament amb les substitucions de les lluminàries, s’adequaran les potències de 
funcionament segons les característiques de la via i el tipus de suport, amb l’objectiu 
d’ajustar el consum dels punts de llum als requeriments dels nivells d’il·luminació. 
 

- Per altra banda, la renovació de lluminàries de baixa eficiència energètica i generadores 
de contaminació lumínica, també seran objecte d’aquesta actuació més enllà de 
l’objectiu de reducció de la despesa per tal de donar compliment a la normativa vigent 
 

- Es determina una temperatura de color de 3.000 K per a la totalitat de les lluminàries, 
per tal d’aconseguir una llum càlida sense penalitzar alhora excessivament el rendiment. 
 

- Es proposa executar la renovació total dels punts de llum en 2 fases, d’acord amb el 
finançament municipal previst.  
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- L’actuació corresponent a la Fase 1 s’executaria l’any 2022 i suposa una renovació del 
80% dels punts de llum. Inclou bona parts de l’enllumenat de carrers i la totalitat de la 
xarxa viària bàsica. 
 

- L’actuació corresponent a la Fase 2 s’executaria l’any 2023 (previsió) i suposa una 
renovació del 20% dels punts de llum. Inclouria la resta de carrers i bona part dels parcs 
i jardins del casc urbà i punts de llum singulars. 
 

- Les despeses derivades de la Fase 1 tindran consignació pressupostària a la partida 
d’inversió 2205 165006190008 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC amb un 
import de 350.000 € 

 
- Resultat previstos un cop aplicades les actuacions de renovació proposades: 

 
- Reducció anual en potència consumida - 452.366 Kw/h 
- Reducció anual emissions CO2  (0’35 kg/kWh) - 158 Tones 
- Estalvi anual en facturació consum - 68.192 € 
- Estalvi anual en facturació potència contractada - 15.619 € 

 
D’acord amb la inversió a realitzar i l’estalvi anual previst, el període de retorn estimat 
és de 5’3 anys. 

 

- El pressupost de la fase 1 de l’actuació, inclòs subministrament i instal·lació, és de: 

 
Pressupost d’execució material  (PEM): 286.784’46 € 
(Inclou Despeses Generals i Benefici Industrial)  
  
IVA (21%) 60.224’74 € 

 
Pressupost d’execució per contracte: 347.009’19 € 

 

- Els preus unitaris de la Memòria valorada, tant pel subministrament com per la 
instal·lació, coincideixen amb els preus publicats per a cada lot corresponent de l’ACM. 

 

- En data 31 de març del 2022 l’arquitecte municipal Jose Fernàndez Rodríguez ha 
informat favorablement aquest projecte d’obres.  

 

Fonaments de dret 

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

− L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
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− L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 966 de 28 de juny de 
2021. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR inicialment el projecte anomenat “Projecte de renovació d’enllumenat 
públic de Vilassar de Dalt” amb un pressupost de contracte de 347.009,19 € (IVA 
inclòs) i un valor estimat del contracte per un import de 286.784,46 € (IVA exclòs).  

2. SOTMETRE’l a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l’endemà de la publicació de corresponent anunci al BOP. Aquest anunci també es 
publicarà al taulell d’edictes i al portal de transparència de l’ajuntament d’acord amb el 
tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Entitats 
Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995. 

En cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el termini 
d’informació i exposició pública, el projecte de referència es tindrà automàticament 
per aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un acord exprés. 

3. INICIAR l’expedient de proposta de compra agregada a l’ACM, que fins a la seva 
resolució portarà a terme l’alcaldia, fent en aquest moment renúncia puntual a la 
possible delegació de competències per part de l’alcaldessa, que donarà compte de 
l’adjudicació a la Junta de govern local.  

4. NOTIFICAR aquest acord al tècnic/a redactor/a del projecte. 

5. COMUNICAR aquest acord als Serveis Tècnics Municipals a la Intervenció i 
Tresoreria de l’ajuntament i al departament de Comunicació d’aquest ajuntament als 
efectes oportuns. 

 

 

2.2.- GURB2022000004 - Aparcament a la Roca d'en Toni. 

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: GURB2022000004 

 

Assumpte 

GURB2022000004 - Aparcament a la Roca d'en Toni. 
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Relació de fets  

− El Parc de la Serralada Litoral ha sol·licitat autorització i conformitat per l’ampliació 
de l’aparcament de la Roca d’en Toni situat al Polígon 2 Parcel·la 10 i Polígon 2 
Parcel·la 25 de Vilassar de Dalt. 

− L’objecte de la memòria presentada són les obres d’adequació i delimitació de 40 
places d’aparcament a l’espai lliure de l’equipament existent de forma que 
s’aconsegueixi una millor gestió i ordenació del seu aforament així com de l’ús públic 
en aquest entorn. 

• Altres objectius específics són: 
• Millorar les condicions d’ombra de l’aparcament. 
• Limitar l’erosió de les bicicletes en el talús de la feixa 
• Ordenació de la circulació de vianants 

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

 

Fonaments de dret 

− 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. 

 

Proposta d’acord 

1. Autoritzar i donar conformitat a l’ampliació de l’aparcament de la Roca d’en Toni 
situat al Polígon 2 Parcel·la 10 i Polígon 2 Parcel·la 25 de Vilassar de Dalt sol·licitat 
pel Parc de la Serralada Litoral. 

2. Les obres s’han d’ajustar a la memòria presentada pel Parc de la Serralada Litoral  

3. Notificar l’acord al Parc de la Serralada Litoral. 

 

 

3.0.- Responsabilitats patrimonials. 

 

3.1.- RESP2021000018 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la secretària acctal., es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2021000018 
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Assumpte 

RESP2021000018 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Relació de fets 

En data 18/11/2021, la Sra. xxx en nom i representació pròpia, va presentar una reclamació 
patrimonial contra aquesta corporació per els danys al seu vehicle. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2021AJUN001802 de data 22/11/2021, 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 

Informació sobre reclamació patrimonial 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2021000018 

Informe  

1. Consultat els arxius policials, sobre la reclamació a dalt indicada, es transcriu a tenor 
literal el següent contingut: 

 

 

 
 

Dia i hora:  23/11/2021 08:40  Núm. Servei:  42984  Nivell prioritat: NORMAL 

 
  
NOTÍCIA 

Acta d'inspecció ocular per reclamació patrimonial.   
 
Requeriment:  D'OFICI         
Destí: PATRULLES 
  
LOCALITZACIÓ 
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Via 1:  C    BAIXADA LLESSAMÍ    Bloc:    Escala:    Pis:    Porta:  
Via 2: PL    MARTÍ I POL    
Lloc detall:                 
 
CRONOLOGIA 

Descripció: 23/11/2021 10:38 -  ...Que en referència a la reclamació patrimonial, presentada en data 13 d'octubre del 
2021, a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, i número de justificant del procediment X2021009924, per part de la Sra xxx, 
per uns danys al pneumàtic davanter dret del seu vehicle que presumptament es van produir amb la vorada metàl·lica 
estètica a la reserva de minusvàlids del carrer Llessamí, tram comprès entre la Baixada de LLessamí i la Plaça Miquel 
Martí i Pol.  
...Es fa constar: 
...Que es comprova per part dels agents al lloc, la peça metàl·lica que envolta tota la vorera, no talla ni està afilada, fins 
i to es comprova hi han zones està rebaixada. 
...Que la seva part superior en contacte amb els pneumàtics dels vehicles estacionats, no poden produir talls als 
pneumàtics dels vehicles estacionats.  
...Que els agents no coneixen cap altre cas d'alguna persona, usuària de la via i/o bé vianant, el qual hagi arribat a 
plantejar una queixa a la zona esmentada per un fet similar. 
...Que s'adjunta acta d'inspecció ocular número: 595/2021. 
Hora inici:  23/11/2021 08:40      Hora final: 23/11/2021 08:45   
 
 Ampliació:  
  
 AGENTS ACTUANTS:  
 TIPs Altres corporacions (TIP, indicatiu, nom corporació) 
 017 

088 
 

  
  
  
PERSONES I VEHICLES IMPLICATS 

Qualitat Matrícula Cognoms i Nom DNI/NIE/Passaport 
 REQUERIDOR   xxx xxx 

  
ENTITATS IMPLICADES 

  
ESTADÍSTICA 

POLICIA JUDICIAL - DANYS 
Resultat:  INTERN ASSABENTAT 
Resultat:  ACTA 
      
GALERIA GRÀFICA 
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23/11/2021 
10:413954BBE2-
1E5D-4036-8F21-
76A55A84EE82    

 
 

23/11/2021 
10:4191F2D540-
6F79-4480-9AA1-
12C109D0D35B    
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23/11/2021 
10:410B20CFC1-
CE61-4573-8054-
4E6E70563E02    

 
 

 

Vilassar de Dalt, 23 de novembre de 2021 

El Sotscap de la Policia Local de Vilassar de Dalt 

 

Document signat electrònicament.” 

 

 

“ INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Identificació 

Interessat/da:  xxx 

Emplaçament: ESTACIONAMENT MOBILITAT REDUÏDA C. LLESSAMÍ (biblioteca) 

Número exp.: RESP2021000018 

 

Fets 

1.  La interessada presenta una reclamació patrimonial, manifestant que el dia 13 
d'octubre de 2021, va tallar la roda davantera del seu vehicle amb el cantell de la 
vorada metàl·lica de la vorera. 

2. Es reclama indemnització, per import total de 187,36 € IVA inclòs, corresponent a les 
dues rodes davanteres del vehicle.  
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Informe 

1. Aquest servei de via pública no va tenir coneixement dels fets en el seu moment. 

2. La vorera es de titularitat municipal i l'ajuntament es el responsable del seu 
manteniment. 

3. S'observa que el ferro de delimitació de la vorera (que substitueix la vorada habitual 
de formigó) te parts arrodonides i alguna que no ho està. 

4. En qualsevol cas es podia malmetre una sola roda del vehicle donant-hi un cop fort 
amb la roda i la llanta en topar-hi per culpa d'una conducció maldestre o massa 
ràpida. 

5. La Policia Local, no va tenir constància dels fets en el seu moment, però ha efectuat 
informe de la inspecció realitzada a posteriori. 

 

Vilassar de Dalt, 27 de gener de 2022 

 

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 s’han 
presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte reiterant l’escrit d’inici del 
procediment. 

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 
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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 formulat la següent: 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. xxx en nom i 
representació pròpia pels danys següents: 

− Danys al seu vehicle. 
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Segon.- Notificar la resolució a la interessat. 

 

 

3.2.- RESP2021000006 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la secretària acctal., es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2021000006 

 

Assumpte 

RESP2021000018 - Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Relació de fets 

En data 18/11/2021, la Sra. xxx en nom i representació pròpia, va presentar una reclamació 
patrimonial contra aquesta corporació per danys físics. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2021AJUN001813 de data 23/11/2021, 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 

Informació sobre reclamació patrimonial 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2021000006 

Informe 
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1.- Consultat l’informe de l’agent amb número de TIP 088, sobre la reclamació a dalt indicada, 
es trancriu a tenor literal el seu contingut: 

“Que s’efectua aquest informe a petició de la Sra. xxx amb DNI núm.xxx en 
referència a un incident on va ser implicada. 
Que la Sra. xxx a través de la instància núm. E2021005466 manifesta  que  e] 
passat  dia 10/04/2021  va caure al carrer Riera Salvet per les obres que en 
aquestes dates es realitzaven al supermercat CONDIS, amb resultat de 
trencament a una cama de tibia i peroné. 
Que dies després un Sr. que no es va identificar va manifestar a l’agent 088 els fets que 
manifesta a la instància. 
Que no hi ha cap actuació, segons l’aplicatiu policial, al respecte d’aquests 
fets que manifesta la Sra. xxx. Que aquesta prefectura no te coneixement 
del lloc exacte, ni dels possibles motius que poden haver causat els danys 
que manifesta la Sra. xxx. 
Que no es va realitzar cap informe degut a que no es va sol licitar presencia policial.” 

 

   

Vilassar de Dalt, 25 de noviembre de 2021 

El Sotscap de la Policia Local de Vilassar de Dalt” 

 

 

“ INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Identificació 

Interessat/da:  xxx 

Emplaçament: RIERA SALVET, ALÇADA OBRA CONDIS 

Expedient: RESP2021000006 

 

 

Fets 

1.  La interessada presenta una reclamació patrimonial, manifestant que el dia 10 d'abril 
de 2021, va caure a lloc indicat, en "un forat no tapat ni indicat". 

2. En la documentació presentada no es troba la valoració de la reclamació. 

 

Informe 

1. Aquest servei de via pública no va tenir coneixement dels fets en el seu moment. 

2. En la documentació presentada no s'indica el lloc exacte de la caiguda, ni si era dins de 
l'àmbit de l'obra del Condis o fora del mateix. 
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3. La Policia Local, en el seu informe, tampoc pot aportar més informació en el moment 
de l'accident. 

 

Vilassar de Dalt, 26 de gener de 2021 

 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado” 

 

“INFORME DE LA COMPANYIA ASSEGURADORA 

 

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

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 
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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. 

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 
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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 formulat la següent: 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. xxx en nom i 
representació pròpia pels danys següents: 

− Danys físics. 

Segon.- Notificar la resolució a la interessada. 

Tercer.- Notificar a la companyia asseguradora. 

 

 

4.0.- Sobrevinguts. 

No n’hi ha hagut. 

 

5.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

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

 

La secretària acctal.       L’alcaldessa 

Carme Berengüí Reales      Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


