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RESOLUCIONS JUDICIALS – AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA  SENTÈNCIA NÚM. 32/2018 DE 12 DE 

FEBRER, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE 

BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 41/2017-B 

INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER T.C.R. 

 

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

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

En data 6 de febrer de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 32/2018 de 12 de febrer de 2018,  dictada 

en el Procediment abreujat núm. 41/2017-B en el recurs interposat per la senyora 

T.C.R., contra el decret núm. 8638/2016 de 28 de novembre, del regidor delegat de 

Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per 

caiguda a la via pública quan circulava amb la seva moto matrícula XXXXBCH pel 

carrer Capellanets i va relliscar degut a una taca d’oli a la calçada. 

 

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

indemnització per danys per un import de 1.130,30 euros.  La sentència del Jutjat 

Contenciós Administratiu desestima la demanda i condemna a la part actora amb 

costes per un import de 200 euros del procediment, entre altres, amb el següent 

argument: 

 

“En tal sentido, la existencia de la mancha se debe a la intervención de 

un tercero y lo relevante es que no consta en absoluto que el 

Ayuntamiento pudiera haber tenido conocimiento de su existencia  

antes de la caída de la actora. 

 

Además, el Ayuntamiento de Mataró ha aportado prueba que acredita 

que realiza la limpieza y mantenimiento de la calzada de manera 
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adecuada, no siendo exigible un grado tal que impida la existencia 

eventual de una mancha de aceite, que es algo que ocurre de manera 

fortuita y por causa de un tercero. 

 

En tales circunstancias, no puede entenderse acreditada la necesaria 

relación de causalidad entre la actuación administrativa y los daños 

sufridos por la actora, lo que determina la desestimación del recurso.” 

 

La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 

 

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-se per assabentada de la Sentencia número número 32/2018 de 12 de 

febrer de 2018,  dictada en el Procediment abreujat núm. 41/2017-B en el recurs 

interposat per la senyora T.C.R., contra el decret núm. 8638/2016 de 28 de novembre, 

del regidor delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de 

responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública quan circulava amb la seva 

moto matrícula XXXXBCH pel carrer Capellanets i va relliscar degut a una taca d’oli a 

la calçada. 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de 

Barcelona. 

 

 

Es donen per assabentats 

 


