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RESOLUCIONS JUDICIALS – AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚM. 48/2018 DE 12 DE MARÇ, DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 17 DE BARCELONA, DICTADA EN EL 

PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 53/2017 F2, INTERPOSAT CONTRA LA 

DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

PRESENTADA PER E.Q.A (EXP.W46/2015). 

 

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

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 16 de març de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 

Barcelona, ha notificat la Sentència número 48/2018 de 12 de març,  dictada en el 

Procediment abreujat núm. 53/2017 F2 en el recurs interposat pel senyor E.Q.A., 

contra el decret 2209/2017 de 13 de març, del Regidor delegat de Serveis Centrals, 

que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en la que demana una 

indemnització per caiguda a la via pública. La demanda es va interposar contra el 

silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels 

danys per caiguda al C. Carrasco i Formiguera núm. 9 a causa del mal estat de la 

vorera. 

 

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

indemnització per danys per un import de 14.920,66 euros. La sentència del Jutjat 

Contenciós Administratiu estima en part el recurs contenciós administratiu, anul·la la 

resolució expressa i presumpte i  reconeix el dret de l’actora a ser indemnitzada en la 

quantitat de 2.500 euros, més els interessos legals, sense costes, amb l’argument 

següent: 

 

“...Por tanto, no cabe tener por acreditada la culpa exclusiva de la 

víctima, pero, vistas las circunstancias del caso, sí debe considerarse 
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que existe concurrencia de culpas, lo que no excluirá la responsabilidad 

patrimonial sino que influirá en la indemnización a satisfacer”... 

 

La sentència no és susceptible de recurs ordinari, i la companyia asseguradora 

municipal ha consignat la quantia que s’ha posat a disposició a la part actora 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 

d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal 

,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 

 

Primer.- Donar compliment de la Sentencia número número 48/2018 de 12 de març,  

dictada en el Procediment abreujat núm. 53/2017 F2 en el recurs interposat pel senyor 

E.Q.A., contra el decret 2209/2017 de 13 de març, del Regidor delegat de Serveis 

Centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en la que demana 

una indemnització per caiguda. La demanda es va interposar contra el silenci 

administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 

per caiguda al C. Carrasco i Formiguera núm. 9 a causa del mal estat de la vorera 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 

Barcelona. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 


