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RESOLUCIONS JUDICIALS – AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 
 

SECRETARIA GENERAL 
 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 276/17 DE 17 DE 

NOVEMBRE  DE 2017, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 

DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 48/2017  V , 

INTERPOSAT PER L.M.S.Q. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 22 de novembre de  2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 276/17, de 17 de novembre, dictada en el 

Procediment abreujat núm. 48/2017-V interposat per la senyora L.M.S.Q., contra 

decret núm. 8945/2016 de 12 de desembre, del regidor delegat de Serveis Centrals 

que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 

ocasionats per caiguda a la via pública (C. Pirineus/Av. Puig i Cadafalch) 

 

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 

indemnització per danys per un import de 13.259,90 euros i amb imposició de costes. 

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda imposada i 

condemna a la part actora en costes per un import màxim de 300 euros del 

procediment, entre altres, amb el següent argument: 

 

“---En efecto, la irregularidad parcial y de escasa entidad del pavimento 

examinada no puede considerarse insalvable y peligrosa con arreglo a 

criterios de la diligencia media exigible a todos los peatones en su 

deambulación por la ciudad. La referida falta de uniformidad en el 

pavimento, dada la sobreelevación del mismo, no se considera 

relevante para entender que media la requerida relación de causalidad, 

atendiendo a factores de adecuación para la producción del resultado 

lesivo que hipotéticamente tuvo lugar, la mínima diligencia y atención 

que es exigible para deambular por la vía pública a los peatones y al 
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estándar de eficacia que es exigible a los servicios municipales de 

conservación puesto que, en otro caso, se llegaría a la exigencia de un 

estándar de eficacia que excedería de los que comúnmente se reputan 

obligatorios en la actualidad y convertiríamos a las Administraciones 

Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de 

prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los 

administrados con independencia del actuar administrativo, 

transformando el sistema de responsabilidad de las Administraciones 

Públicas en un sistema providencialista no contemplado en nuestro 

ordenamiento jurídico..” 

 

La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 

 

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 3 de juliol de 

2015, el regidor delegat de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número número 276/17, de 17 de 

novembre, dictada en el Procediment abreujat núm. 48/2017-V interposat per la 

senyora L.M.S.Q., contra decret núm. 8945/2016 de 12 de desembre, del regidor 

delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat 

patrimonial pels danys ocasionats per caiguda a la via pública (C. Pirineus/Av. Puig i 

Cadafalch). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de 

Barcelona”. 

 

 

Es donen per assebentats 
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-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai 
públic- 

 

 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 

216/2017, DE 12 DE MAIG, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

8 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

212/2017 A CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL RECURS DE 10 DE 

GENER DE 2017. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

1. Expedient sancionador instruït per l’Ajuntament de Mataró al Sr. R.F.L. per infracció 

de l’article 154 del Reglament General de Circulació,  per no respectar un senyal 

vertical de prohibit l’estacionament (mercat setmanal dissabtes de 04 a 17 hores) al 

“Passeig Ramon Berenguer III, 130”.  

 

2. Recurs de reposició interposat, en data 10 de gener de 2017, pel senyor R.F.L. 

impugnant la retirada del vehicle de la via per part de la grua municipal i, posterior 

interposició, en data 13 de juny de 2017, d’un recurs contenciós administratiu contra la 

desestimació presumpta del recurs de reposició presentat (procediment núm. 

212/2017-A). 

 

3. Decret núm. 5806/2017, de 21 de juny de 2017 de la Regidora delegada de Via 

Pública, Equipaments i Espais Públics, que va resoldre desestimar de forma expressa 

el recurs de reposició presentat pel senyor R.F.L. en relació a la taxa per 

l’enganxament del vehicle, el trasllat al dipòsit municipal i la seva estada al dipòsit. 

 

4. En data 29 de setembre de 2017, practicades les actuacions processals procedents, 

es dictà sentència núm. 216/2017 que resol:“Desestimar el recurso contencioso 

administrativo número 212/2017-A, interpuesto por R.F.L., en su propia representación 

y defensa en su condición de Letrado, por no resultar disconforme a Derecho en los 

extremos controvertidos la actuación administrativa impugnada. Con condena en 
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costas procesales a la parte actora hasta el límite máximo por todos los conceptos de 

200 euros.” 

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada, 

 

I fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de 

disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

PRIMER.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 216/2017, 

de 29 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de 

Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 212/2017-A 

contra la desestimació presumpta del recurs de reposició presentat 

contra l’Ajuntament de Mataró per la no devolució de la taxa de la grua 

municipal originada en el expedient 167359360 a conseqüència de la 

taxa del servei de la grua municipal F08121160005667. 

 

SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució. 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

 


