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JOSEP LLUÍS VALENTÍN I MARTÍNEZ, Llicenciat en Dret, Secretari de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2021 va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
«RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS

Vist que el compareixent considera que aquesta corporació pot ser responsable dels danys que s’han
produït, perquè entén que la via estava en mal estat i, aquest fet va comportar que el vehicle quedés
malmès.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de data 12 d’agost de 2021, segons el qual l’Avinguda
de la Cornisa no està recepcionada per l’Ajuntament i, per tant, aquesta administració no és
responsable dels danya ocasionats, atès que no és l’obligada al manteniment dels carrers d’aquest
sector.
Vist que en data 22 de novembre d’enguany es dona trasllat als interessats de l’informe emès, per tal
de donar compliment al que determina l’article 82.2 e la llei 39/2015 d’1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el qual obliga a donar tràmit d’audiència als
interessats, abans de dictar resolució.
Vist que en el termini atorgat a l’efecte no es va presentar cap al·legació.
Vist que d’acord amb l’article 67 de la llei 39/2015, d’1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, en matèria de responsabilitat patrimonial, en la reclamació que es
presenti caldrà acreditar la relació de causalitat entre el dany produït i el funcionament del servei
públic.
Atès que l'informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 12 d’agost de 2021, es considera
com a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 88.6, en relació a l’article 35
de la llei 39/2015, d’1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i a l’empara de l’article 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local.
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Vist que en data 8 de març de 2021 el senyor Daniel Angel Muñoz Ruiz, actuant en representació del
lletrat de la companyia «AXA SEGUROS GENERALES, S.A.», va presentar escrit de reclamació pels
danys que va patir el vehicle SKODA-RAPID amb matrícula 3794-JWR, el dia 12 d’octubre de 2020,
a l’Avinguda de la Cornisa de Sant Andreu de Llavaneres.
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En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- DESESTIMAR INTEGRAMENT la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel
senyor Daniel Angel Muñoz Ruiz actuant en representació del lletrat de la companyia «AXA
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SEGUROS GENERALES, S.A.», atès que la via on s’han produït els danys no està recepcionada per
l’Ajuntament i, per tant, no està obligat al seu manteniment.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al senyor Daniel Angel Muñoz Ruiz als efectes oportuns.»
I perquè consti als efectes oportuns, lliuro la present d’ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a
l’empara d’allò que disposa l’article 206 del R.O.F.
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Josep Lluís Valentín i Martínez
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