Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 3/2020
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

6 de febrer de 2020.

Hora:

de les 13:00h. a les 13:16h.

Lloc:

a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

Hi assisteixen

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

Eduard Lluzar López de Briñas

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data 23 de gener de 2020.
2.- Llicències urbanístiques.
2.1.- Llicència d'obres pel condicionament i millora a la topografia original amb
anivellament i creació de diferents planes aptes pel conreu a la finca del polígon 5 parcel·la
16 "Els Bassals - can Montalt".
2.2.- Llicència d'obres per la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/
Salvador Riera, 32
2.3.- Llicència d'obres per la reforma integral amb afectació estructural a l'habitatge
unifamiliar entre mitgeres del c/ Francesc Codina, 13
2.4.- Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllatal c/ Sauló d'en
Roura, 8
3.- Reclamacions de responsabilitat patrimonial.
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3.1.- Resolució d'expedient
RESP2019000015.

de

reclamació

de

responsabilitat

patrimonial,

4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
5.- Sobrevinguts.
Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 23 de gener de 2020.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 23 de gener de 2020, per
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena.
2.0.- Llicències urbanístiques.
2.1.- Llicència d'obres pel condicionament i millora a la topografia original amb
anivellament i creació de diferents planes aptes pel conreu a la finca del polígon 5
parcel·la 16 "Els Bassals - can Montalt".
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000029
Assumpte

Llicència d'obres pel condicionament i millora a la topografia original amb anivellament i
creació de diferents planes aptes pel conreu a la finca del polígon 5 parcel·la 16 "Els
Bassals - can Montalt".
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI 38758748E ha presentat una sol·licitud de llicència per
l’arranjament de pendents de terreny a la finca anomenada Els Bassals - Can Montalt al
polígon 5 parcel·la 16 (ref. cad. 08213A005000160000JI), acompanyada d’un projecte
tècnic redactat per l’enginyer tècnic agrícola Sr. XXX (col. 934).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.

Fonaments de dret
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− 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.
Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI 38758748E la llicència pel condicionament i millora a
la topografia original amb anivellament i creació de diferents planes aptes pel conreu a
la finca anomenada Els Bassals - Can Montalt al polígon 5 parcel·la 16 (ref. cad.
08213A005000160000JI).
2. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors.
3. Notificar l’acord al titular de la llicència.
4. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació

2.2.- Llicència d'obres per la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres
al c/ Salvador Riera, 32
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000042
Assumpte

Llicència d'obres per la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/
Salvador Riera, 32
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Relació de fets

− La Sra. XXX amb DNI 38843994F ha presentat una sol·licitud de llicència per la
reforma interior i canvi de distribució de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al
c/ Salvador Riera, 32 (ref. cad. 6668005DF4966N0001RT), acompanyada d’un
projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic XXX (col. 8346).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El departament jurídic ha emès un informe 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).
− L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de
Dalt aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3
de maig de 2000, publicat al DOGC de data 5 de juliol de 2000.
− 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.
Proposta d’acord

1. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que consta
en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i l’assessorament de la
Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres formulada no incideixen
factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que preveu l’article 16.a) del Pla
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.
2. Concedir a la Sra. XXX amb DNI 38843994F la llicència per la la reforma interior i
canvi de distribució de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Salvador Riera,
32 (ref. cad. 6668005DF4966N0001RT).
3. 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.
4. 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:
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-

Estudi de gestió de residus.

-

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

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 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 a l’empresa SOREA, concessionària del servei municipal de
clavegueram.
d) 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.
5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

2.3.- Llicència d'obres per la reforma integral amb afectació estructural a l'habitatge
unifamiliar entre mitgeres del c/ Francesc Codina, 13
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000001
Assumpte

Llicència d'obres per la reforma integral amb afectació estructural a l'habitatge unifamiliar
entre mitgeres del c/ Francesc Codina, 13
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI 46560996A, en representació de la mercantil ALBA HABITAT
SL amb NIF B61711826 ha presentat una sol·licitud per la reforma d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Francesc Codina, 13 (ref. cad.
6465517DF4966N0001FT), acompanyada d’un projecte tècnic redactat pels arquitectes
XXX (col. 25872/5) i XXX (col. 72771/7).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.

5

Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

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.
Proposta d’acord

1. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que consta
en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i l’assessorament de la
Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres formulada no incideixen
factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que preveu l’article 16.a) del Pla
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.
2. Concedir a la mercantil ALBA HABITAT SL amb NIF B61711826 la llicència per la
reforma interior i canvi de distribució d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al
c/ Francesc Codina, 13 (ref. cad. 6465517DF4966N0001FT).
3. 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.
4. 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 d’execució visat

-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de
consta 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.
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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 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 a SOREA, empresa concessionària del servei.
d) 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.
5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
2.4.- Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllatal c/ Sauló
d'en Roura, 8
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000002
Assumpte

Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllatal c/ Sauló d'en Roura,
8.
Relació de fets

− La Sra. XXX amb DNI 38857844B ha presentat una sol·licitud de llicència per la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Sauló d’en Roura, 8 (ref. cad.
6771822DF4967S0001SU), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecta
XXX (col. 3145).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− 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.
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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.
−

Proposta d’acord

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI 38857844B la llicència per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat al c/ Sauló d’en Roura, 8 (ref. cad.
6771822DF4967S0001SU).
2. Aportar una fiança de 1.677,61.-€. 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:
-

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

-

Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic.

-

Full d’estadística d’edificació i habitatge.

-

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 connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual finca.
En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho expressament a
SOREA, empresa concessionària del servei.
d) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.
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 rendes i recaptació.
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3.0.- Reclamacions de responsabilitat patrimonial.
3.1.- Resolució d'expedient
RESP2019000015.

de

reclamació

de

responsabilitat

patrimonial,

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2019000015
Assumpte
Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2019000015.
Relació de fets
En data 30 de juliol de 2019, el Sr. XXX, actuant en nom i representació pròpia presenta
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials al seu vehicle
L’alcalde per Decret núm. 2019AJUN001268 de 3 d’octubre 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:
-

Cap de la policia local.

-

Cap de la brigada 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 de la Policia Local sobre una reclamació patrimonial.
Identificació de l’expedient

Número exp.: RESP2019000015
Conclusions
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1. Consultat els arxius policials, entenen com a data dels fets el dia 27/07/2019, ja que a la
instància només s’indica “ el passat dissabte”, es fa constar la novetat que fa referència
a les pluges i afectació al clavegueram.
Dia i hora: 27/07/2019 23:40

Núm. Servei: 15586

Nivell prioritat: ALTA

Operador: 050
Inici-Final servei: 23:45- 00:00

Notícia: Tapes clavegueram aixecades.
Cronologia: Que des del 112 es rep trucada informant de varis avisos referent a tapes de clavegueram que
han saltat degut a la forta tromba d'aigua ocorreguda desde les 22:30 fins les 00:10.
.. Que degut a aquest motiu queda el forat a terra provocant que els vehicles amb la poca visibilitat puguin
ficar dintre la roda.
,, Que es truca a la Brigada de Guardia, se l'informa del fet i acut al lloc.( via publica)
.. Que les tapes aixecades es troben, a la Riera de Traga (davant empresa Rogers), c/ Esteve Albert i Corp (
davant empresa Sedford), riera Salvet ( davant plaça 11/09).
.. Que també se li posa en coneixement que hi han varies zones que s'han quedat sense llum, essent riera
salvet, riera de targa, camí de mataró.
.. Que acut al lloc i ho repara, tot i així fa una batuda per la zona per si hi hagés més zones sense il·luminació,
amb resultat negatiu.
Via 1: RI RIERA DE TARGA Bloc: Escala: Pis: Porta:
Via 2: C ESTEVE ALBERT I CORP
Lloc detall: EMPRESA ROGERS/ EMPRESA SEDFORD

El que es comunica als efectes,
El Cap de la Policia Local
Inspector Josep Lluis Vargas Gómez
Document signat electrònicament.”

“ INFORME TÈCNIC
Assumpte: Reclamació

de responsabilitat patrimonial.

Identificació

Interessat/da: XXX
Emplaçament: Riera de Targa alçada C. Bilbao.
Expedient: RESP2019000015

Fets
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1.

L'interessat presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial manifestant que al
passar amb el cotxe sobre una tapa de clavegueram que estava oberta va malmetre una
roda del seu vehicle.

2. En la instància no es determina l'import reclamat, però a l'expedient hi figura una
factura del canvi de pneumàtic per import de 110€.
Informe

1. No es va tenir coneixement d'aquest fet concret, però si que hi va haver diverses tapes
de clavegueram que es varen obrir per la sobrepressió que la tempesta va ocasionar a la
xarxa, havent-se d'actuar tornant-les a tapar per evitar accidents. Malgrat això, mentre
la força de l'aigua les va obrir i no en va tenir coneixement la Policia Local i la brigada,
lògicament varen estar sense senyalitzar.
2. En cap cas es cert el que diu l'interessat que s'obren voluntàriament per desguassar
l'aigua de superfície.
3. Vistes les fotografies presentades en que s'observa un tall a la roda d'uns 5 cm. de
llargada, es impossible que el pneumàtic mantingues aire a l'interior fins a arribar a
l'autopista que està a 1,5 km. del lloc dels fets.
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 el
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:
-

El Sr. XXX.

pels danys següents:
-

Danys materials al seu vehicle.

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.
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4.0.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n’hi ha hagut.
5.0.- Sobrevinguts.
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.
Vist i plau
El secretari,

l’alcaldessa,

Eduard Lluzar López de Briñas

Carola Llauró Sastre

Document signat electrònicament.
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