ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 16/16
Caràcter: ordinari
Data: 6 d’octubre de 2016
Horari: de les 19,00 h a les 20,00 h
Lloc: sala de reunions de la casa consistorial
Hi assisteixen
Joaquim Calatayud Casals, alcalde
Josep Altés Juanpere, 1r tinent d’alcalde
Natàlia Mariné Sedó, 2n. tinent d’alcalde
Ramon Mestre Figueras, 3r tinent d’alcalde
Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora actal.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Contractes menors
Aprovació de padrons de rebuts
Subvencions
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
Com a qüestió prèvia s’acorda, per unanimitat, incloure com a assumptes sobrevinguts, la
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial instats per la senyora Cèlia Aguilar Ariste i
per la senyora Josefina Vilella Saludes.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 109 del ROF, l’alcalde pregunta a la resta de membres de la Junta de Govern si
estan conformes amb l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2016 i
atesa la conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 L’Agència Catalana de l’Aigua comunica que s’està tramitant la inscripció d’un aprofitament
d’aigües subterrànies per a reg i ramaderia al polígon 1, parcel·la 58 a Instància del senyor Torrell
Massó.
2.2 L’Agència Catalana de l’Aigua comunica que estan tramitant l’expedient de retirada de canya de
la riera d’Alforja, entre Alforja i la desembocadura, termes municipals d’Alforja, les borges del Camp,
Riudoms, Botarell, Vinyols i els Arcs i Cambrils, iniciat a instància d’Alba Martí Troise.

2.3 El Consell Comarcal del Baix Camp comunica els serveis d’ajut a domicili (SAD) aprovats o
modificats en data 19.9.2016.
3. Instàncies i llicències
3.1 Altes, baixes i canvi de nom de serveis municipals
3.1.1 La senyora Montserrat Mariné Gavaldà exposa que ha adquirit, mitjançant herència,
l’habitatge situat al carrer del Comerç, 3 de les Borges del Camp i demana el canvi de nom al seu
favor del servei de recollida d’escombraries. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.2 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers
3.2.1 El senyor Antonio Barroso Santana, president del Club Deportiu Borges demana fer una
reunió de pares d’inici de temporada de l’escola de futbol a la cafeteria de la sala polivalent, el
proper dia 8 de novembre a les 19,30 hores. També demanen 50 cadires, un equip de so i un
projector.
Actualment no hi ha servei de cafeteria a la sala polivalent, per la qual cosa es considera més
adequat que la reunió tingui lloc a la sala d’actes del centre cultural Serè atès que és un
equipament que disposa de cadires suficients per les seves necessitats, així com d’equip de so i
projector, per la qual cosa s’acorda, per unanimitat, autoritzar l’ús de l’esmentada sala d’actes al
DC Borges pel dia indicat.
3.2.2 El senyor Joaquin Lecina Aced, en nom de l’Associació de Gent Gran de les Borges del
Camp demana poder per ús de l’auditori del Centre Cultural Serè tots els dimecres de les 18,30 h
a les 19,30 h a partir del 5 d’octubre de 2016 i fins el 21 de juny de 2017, per tal de fer les classes
de gimnàstica. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.2.3 El senyor Joaquin Lecina Aced, en nom de l’Associació de Gent Gran de les Borges del
Camp demana poder per ús de l’auditori del Centre Cultural Serè el divendres 11 de novembre de
les 17,30 h fins les 20,30 h pern tal de passar una pel·lícula i fer un col·loqui. S’acorda, per
unanimitat, accedir a la petició.
3.3 Cementiri
3.3.1 El senyor Àngel Nadal Fernández demana autorització per posar una làpida als nínxols núm.
116 i 136. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.4 Subvencions
3.4.1 El senyor Ot Cros Andreu, en qualitat de president de l’entitat Poliesportiu El Garrigó demana
una subvenció de 9.975,77 € corresponent a la quota del préstec del mes de desembre de 2016,
d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit el dia 13 de juny de 2006. S’acorda, per
unanimitat, accedir a la petició.
3.4.2 El senyor Joan Àguila Chavero, rector de la Parròquia demana una subvenció de 1.150,00 €
per tal de reparar les campanes del campanar de l’Església. S’acorda, per unanimitat, accedir a la
petició.
3.5 Llicències d’obres

3.5.1 Els Serveis Tècnics Municipals proposen la concessió de les següents llicències d’obres,
després d’efectuar prèviament el pagament de l’ impost i taxa corresponent i supeditades al
contingut de l’informe tècnic. S’aproven, per unanimitat:
Exp. 16/2016: Carme Oller Roig; exp. 17/2016: Rosa M. Freixas Ferran; exp. 18/2016: Bellesa
Corporal, SA; exp. 19/2016: Jordi Pàmies Anguera; exp. 21/2016: Julia Victòria Pérez Turrión.
3.6 Activitats
3.6.1 Canvi de nom de taller mecànic de vehicles (Exp. AC-04/16)
1. El dia 27 de juliol de 2016 el senyor Juan Ferran Ribas en representació de Ferran Garrido, CB,
va presentar davant aquest Ajuntament model normalitzat de comunicació de canvi de titularitat
d’una activitat destinada a taller mecànic de vehicles, situada a l’av. Sra. Magdalena Martorell, 16,
baixos del terme municipal de les Borges del Camp.
2. El dia 3 d’octubre de 2016 s’emet informe tècnic favorable del qual es desprèn que:
“Atesa la sol·licitud d'informe tècnic referent AL CANVI DE TITULARITAT PER UNA ACTIVITAT DE
TALLER MECÀNIC DE VEHICLES EMPLAÇADA A L’AV. SRA. MAGDALENA MARTORELL,16 DE
LES BORGES DEL CAMP, el tècnic del Consell Comarcal, pot informar:
1. Es tracta d’un canvi de titularitat d’un establiment de taller mecànic de vehicles. El titular
anterior és Taller Les Borges SCP i l’activitat passa a nom de Ferran Garrido, CB.
2. Es tracta d’una activitat de taller mecànic de vehicles que no disposa d’instal·lacions de
pintura i/o tractament de superfícies, per tant segons la Llei 20/2009 i posteriors es classifica
com a:
Epígraf 1218. Tallers de reparació mecànics que no disposen d’instal·lacions de pintura i
tractament de superfícies.
Annex (règim de comunicació)
Per tant, s’informa FAVORABLEMENT des del punt de vista tècnic respecte el canvi de titularitat de
l’activitat”
3. Vist l’informe tècnic pertinent i revisada la documentació presentada, s’acorda per unanimitat:
Primer. COMUNICAR al senyor Juan Ferran Ribas en representació de Ferran Garrido, CB, que
l’Ajuntament es dona per assabentat del canvi de titularitat de l’activitat destinada a taller mecànic
de vehicles, situada a l’av. Sra. Magdalena Martorell, 16, baixos de les Borges del Camp.
Segon. ADVERTIR-LI que en el cas d’existir alguna modificació de l’activitat respecte a la llicència
existent, s’haurà de procedir segons estableix l’art. 127 del Decret 112/2010 i segons l’art. 4 de la
Llei 3/2010 de prevenció en seguretat i matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Tercer. INSCRIURE l’ esmentat canvi de titularitat de l’activitat en el Registre municipal d’activitats.
Quart. NOTIFICAR a la persona interessada aquest acord.

3.6.2 Canvi de nom de fleca amb degustació (Exp. AC-05/16)
1. El dia 3 d’agost de 2016 el senyor Ramon Guinjoan Pi, va presentar davant aquest Ajuntament
model normalitzat de comunicació de canvi de titularitat d’una activitat destinada a fleca amb
degustació, situada al c. Catalunya, 15 del terme municipal de les Borges del Camp.
2. El dia 3 d’octubre de 2016 s’emet informe tècnic favorable del qual es desprèn que:
“Atesa la sol·licitud d'informe tècnic referent AL CANVI DE TITULARITAT PER UNA ACTIVITAT DE
FLECA AMB DEGUSTACIÓ EMPLAÇADA AL C. CATALUNYA, 15 DE LES BORGES DEL CAMP,
el tècnic del Consell Comarcal, pot informar:
1. Es tracta d’un canvi de titularitat d’un establiment de fleca amb degustació a favor del senyor
Ramon Guinjoan Pi.
2. Segons la Llei 16/2015, es tracta d’una activitat classificada com a:
Epígraf 4724. Comerç al detall aliments, begudes i tabac Sc<120m2
Per tant, s’informa FAVORABLEMENT respecte el canvi de titularitat de l’activitat”
3. Vist l’informe tècnic pertinent i revisada la documentació presentada, S’acorda per unanimitat:
Primer. COMUNICAR al senyor Ramon Guinjoan Pi, que l’Ajuntament es dona per assabentat del
canvi de titularitat de l’activitat destinada a fleca amb degustació, situada al c. Catalunya, 15 de les
Borges del Camp.
Segon. ADVERTIR-LI que en el cas d’existir alguna modificació de l’activitat respecte a la llicència
existent, s’haurà de procedir segons estableix l’art. 127 del Decret 112/2010 i segons l’art. 4 de la
Llei 3/2010 de prevenció en seguretat i matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Tercer. INSCRIURE l’ esmentat canvi de titularitat de l’activitat en el Registre municipal d’activitats.
Quart. NOTIFICAR a la persona interessada aquest acord.
3.6.3 Habitatge d’ús turístic: Camí de l’Estació, 16 (Exp. 07/16)
1.En data 5 d’agost de 2016 la senyora Rosa Ballester Figueras, presenta comunicació prèvia per inici
d’una activitat d’habitatge d’ús turístic situat al Camí de l’Estació, 16 de les Borges del Camp.
2.En data 3 d’octubre de 2016 s’emet informe tècnic favorable el del qual es desprèn que:
1. “Es tracta d’un habitatge d’us turístic. La sol·licitant aporta Comunicació prèvia d’inici de
l’activitat i declara disposar de la cèdula d’habitabilitat i llicència de primera ocupació de
l’habitatge.
2. Segons la Llei 16/2015, es tracta d’una activitat classificada com a:
Epígraf 552. Allotjaments turístics i altres de curta durada
Activitat sotmesa a declaració responsable (inclosa a l’annex I de la Llei 16/2015)
Per tant, s’informa FAVORABLEMENT des del punt de vista tècnic.”

3.Vistos els informes tècnics pertinents i revisada la documentació presentada, S’acorda per
unanimitat:
PRIMER: Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 5 d’agost de 2016 la senyora Rosa
Ballester Figueras, exerceix l’activitat d’habitatge d’ús turístic situat al Camí de l’Estació, 16 d’aquest
municipi.
SEGON: Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
TERCER: Notificar a la persona interessada i a la Direcció General de Turisme aquest acord.
3.6.4 Canvi de nom d’establiment alimentari (Exp. AC-08/16)
1. El dia 11 d’agost de 2016 la senyora Cayetana Bellés Valverde en representació de l’empresa
Autoservei d’alimentació Vicat, SL, va presentar davant aquest Ajuntament model normalitzat de
comunicació prèvia de canvi de titularitat d’una activitat destinada a establiment alimentari, situat al
carrer Verge de la Riera, 21, baixos del terme municipal de les Borges del Camp.
2. El dia 3 d’octubre de 2016 s’emet informe tècnic favorable estimant que la documentació
aportada és suficient respecte el canvi de titularitat de l’activitat.
3. Vist l’informe tècnic pertinent i revisada la documentació presentada,
S’acorda per unanimitat:
Primer. COMUNICAR a la senyora Cayetana Bellés Valverde en representació de l’empresa
Autoservei d’alimentació Vicat, SL, que l’Ajuntament es dona per assabentat del canvi de titularitat
de l’activitat dedicada a establiment alimentari ubicada al carrer Verge de la Riera, 21, baixos de
les Borges del Camp.
Segon. ADVERTIR-LI que en el cas d’existir alguna modificació de l’activitat respecte a la llicència
existent, s’haurà de procedir segons estableix l’art. 127 del Decret 112/2010 i segons l’art. 4 de la
Llei 3/2010 de prevenció en seguretat i matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Tercer. INSCRIURE l’esmentat canvi de titularitat de l’activitat en el Registre municipal d’activitats.
Quart. NOTIFICAR a la persona interessada aquest acord.

3.7 Diversos
3.7.1 la senyora Eva Parisi Ponce, directora de la llar d’infants els Eixerits, exposa que tenen
només 15 nens matriculats pel curs 2016-2017 i que per tal d’incrementar els ingressos voldrien
oferir a les famílies del poble un servei d’oci i entreteniment pels nens i servei de bar pels pares.
Ho farien un dia a la setmana, a la tarda, i farien pagar una entra de 3 € per nen/a. I demanen
l’autorització de l’Ajuntament.
L’activitat prevista per a l’equipament situat al carrer del Recer, núm. 1 és de llar d’infants,
activitat que d’acord amb el contracte subscrit amb l’empresa gestora l’any 2008 compren el servei
d’ensenyament, el servei de menjador i el servei d’ acollida, per la qual cosa no és possible portar
a terme l’activitat d’oci i entreteniment per nens i de bar per adults. Portar a terme qualsevol
activitat diferent a l’autoritzada implica la tramitació d’una nova llicència i el compliment de tots els
requisits legals que aquesta comporti.

Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat, desestimar la petició atès que no són activitats previstes
en l’equipament destinat a llar d’infants municipal.

4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 746 a 809, incloses a la relació
núm. 15/16, la qual comença amb Makro Autoservicio Mayorista, SA i acaba amb Instal·lacions
les Borges, SL. L’ import total d’aquestes factures suma la quantitat de quaranta mil set-cents
divuit euros i quaranta-cinc cèntims (40.718,45 €).
5. Contractes menors
5.1 Serveis
5.1.1 Expedient 65/2016: Adjudicació del contracte per a la realització d’una rasa al carrer camí de
l’Estació per tal de portar a terme una reparació de l’enllumenat públic.
L’ Ajuntament de les Borges del Camp té interès en realització d’una rasa al carrer camí de
l’Estació per tal de portar a terme una reparació de l’enllumenat públic. El preu del contracte és de
750,00 € més 157,50 € en concepte d’IVA (Total: 907,50 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 338/226/08.
En data 22 de setembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 23 de setembre de 2016, l’informe
sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 12, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte per d’arrendament realització d’una rasa al carrer camí de l’Estació per
tal de portar a terme una reparació de l’enllumenat públic, amb el contractista CIM les Borges, SL,

amb NIF núm. B43533827, per un import total de 750,00 € més 157,50 € en concepte d’IVA
(Total: 907,50 €) i ajustat a les característiques del pressupost de 14 de juliol de 2016, i que
consta a l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
3r. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
5.1.2 Expedient 66/2016: Adjudicació del contracte per a la redacció d’un projecte de legalització de
la instal·lació elèctrica de baixa tensió del carrer Verge de Montserrat.
L’ Ajuntament de les Borges del Camp té interès en contractar el servei d’arrendament de la
il·luminació nadalenca dels carrers durant les festes de Nadal 2016. El preu del contracte és de
2.593,50 € més 544,64 € en concepte d’IVA (Total: 3.138,14 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 920/203/00.
En data 22 de setembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 23 de setembre de 2016, l’informe
sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:
d) Els articles 10, 12, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (endavant TRLCSP).
e) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
f) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte per d’arrendament de la il·luminació nadalenca dels carrers durant les
festes de Nadal 2016, amb el contractista Ingenieria, Construcción y Técnicas de Iluminación, SL,
amb NIF núm. B60700473, per un import total de 2.593,50 € més 544,64 € en concepte d’IVA

(Total: 3.138,14 €) i ajustat a les característiques del pressupost núm. 419 de 21 de setembre de
2016, i que consta a l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
3r. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
5.2 Subministrament
5.2.1 Expedient 67/2016: Adjudicació del contracte menor pel subministrament de material elèctric
per a condicionar la il·luminació de les carrosses de la Cavalcada de Reis
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 28 de setembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu pel subministrament de material elèctric per a condicionar la il·luminació de les
carrosses de la Cavalcada de Reis.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 918,69 € més 192,92 € en concepte d’IVA (Total:
1.111,61 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 29 de setembre de 2016, un informe sobre el
procediment legal a seguir en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a
l’aplicació pressupostària 920/213/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del
pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. S’informa
favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar és tracta de material elèctric per adequar la il·luminació de la Cavalcada
dels Reis.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert en la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte de subministrament de material elèctric per a condicionar la il·luminació
de les carrosses de la Cavalcada de Reis mitjançant el procediment del contracte menor, al
contractista AME Material Eléctrico, SAU, amb CIF A966933510, per un import de 918,69 € més
192,92 € en concepte d’IVA (Total: 1.111,61 €), segons pressupostos 1 i 2 de data 27 de
setembre de 2016, i que consten a l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
3r. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notificació.

5.2.2 Expedient 68/2016: Adjudicació del contracte menor pel subministrament de dos cartells
indicadors de prohibició d’abocament de trastos
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 3 d’octubre de 2016 es va incoar l’expedient administratiu pel
subministrament de dos cartells indicadors de prohibició d’abocament de trastos.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 380,57 € més 79,92 € en concepte d’IVA (Total:
460,49 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 4 d’octubre de 2016, un informe sobre el
procediment legal a seguir en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a
l’aplicació pressupostària 1532/210/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del
pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. S’informa
favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar és tracta de dos cartells indicadors de prohibició d’abocament de trastos.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert en la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte de subministrament de dos cartells indicadors de prohibició d’abocament
de trastos mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Serveis Vials del Vallès,
SL, amb CIF B62175575, per un import de 380,57 € més 79,92 € en concepte d’IVA (Total: 460,49
€), segons pressupostos núm. 165335 de data 3 d’octubre de 2016, i que consten a l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
3r. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notificació.
6. Aprovació de padrons de rebuts
S’aprova, per unanimitat, el padró de rebuts de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana. Consta de 19 liquidacions i ascendeix a un total de trenta-un mil set-cents euros
amb vuitanta-quatre cèntims (31.700,84 €).

7. Subvencions
No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre de dia.
8. Assumptes sobrevinguts
8.1 Resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la senyora
Cèlia Aguilar Ariste contra l’Ajuntament de les Borges del Camp

Antecedents administratius
1. En data 3 de novembre de 2015 la senyora Celia Aguilar Ariste va presentar una reclamació de
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de les Borges del Camp per danys ocorreguts el dia
7 d'octubre de 2015 Mentre transitava per la calçada del carrer de les Sorts núm. 6, a les 19:00
hores, va patir una caiguda en ensopegar amb un sot.
2. Per Decret d'Alcaldia de 13 de novembre de 2015 s'admet a tràmit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la senyora Celia Aguilar Ariste i es tramita segons la llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i el Reglament dels procediments de les administracions
púbiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel RD 429/1993, de 26 de març.
Es requereix al reclamant que aporti certa documentació, la qual és presentada a data 23 de
desembre de 2015.
3. Finalitzada la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per un termini de 10 dies,
durant el qual no es va presentar cap escrit d’al·legacions.
Fets provats
1. Segons l'informe mèdic del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus de 7
d'octubre de 2015, la senyora Aguilar Ariste va rebre el diagnòstic conforme havia patit una
fractura radi intraarticular no desplaçada.
2. La senyora Maria Carmen Castillo Cañas, veïna del carrer de les Sorts, en resposta a les
preguntes 7 i 8 de la instructora en la prova testifical de data 8 de març de 2016 declara que el dia
7 d'octubre de 2015 no va presenciar el moment de la caiguda de la senyora Aguilar Ariste, però la
va veure al terra de la calçada del carrer de les Sorts en el punt on es situa el sot que assenyala la
reclamant com a causa de l'accident.
3. La senyora Castillo Cañas en resposta a les preguntes 4 i 5 de la instructora, manifesta que
coneix al fill de la senyora Aguilar, el senyor Miguel Angel Idàñez Aguilar, ja que es veí seu i viu al
carrer de les Sorts. Per altra banda, la senyora Castillo Cañas, en resposta a la pregunta 9
formulada per la instructora, declara que la reclamant passa sovint pel carrer de les Sorts.
4. Segons l'informe presentat pels Serveis Tècnics municipals al carrer de les Sorts no s'han
realitzat obres de millora o arranjament.
5. Els tècnics del consistori municipal en l'informe realitzat determinen que, consultat l'expedient
d'urbanització de les unitats núm. 16 i 17, àmbit que inclou el carrer de les Sorts, l'escriptura de
cessió dels vials públics urbanitzats es va formalitzar davant el notari Pedro Carrión Garcia de
Parada el 16 de novembre de 2006 (escriptura número 4023).
6. El carrer de les Sorts es troba en una zona residencial d'habitatges en renglera sense comerços
i dóna accés als habitatges del mateix carrer i a l'aparcament subterrani dels veïns segons
l'informe dels Serveis Tècnics.
7. Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament en el seu informe posen de manifest que, fetes les
comprovacions pertinents, han constatat l'existència d'un sot a l'alçada del número 6 del carrer de
les Sorts tal com evidencien les fotografies annexades en l'informe i les presentades per la
reclamant. En concret, determinen que el sot es troba a la part del vial destinat al trànsit rodat de
vehicles i no a la vorera i que mesura 30 cm de diàmetre i 4 cm de fondària.

8. Pel que fa l'enllumenat públic, l'informe tècnic estableix que l'encesa i apagada del mateix es
realitza de forma automàtica mitjançant un rellotge astronòmic, és a dir, s'encén quan es fa fosc i
s'apaga quan es fa de dia.
9. Segons l'informe realitzat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, no es té constància de cap
avaria en l'enllumenat públic del carrer de les Sorts el dia 7 d'octubre de 2015 a les 19:00 hores.
10. El dia 7 d'octubre de 2015, en el carrer de les Sorts, a les proximitats del número 6, de les
Borges del Camp, la sortida del sol va tenir lloc a les 07:58 hores i la posta a les 19:29 hores, hora
oficial, tal com s'assenyala en la resolució emesa per l'Institut Geogràfic Nacional en resposta a la
consulta realitzada per aquesta Administració.
11. La reclamant, segons consta en l'informe mèdic realitzat per l'Hospital Universitari Sant Joan
de Reus en data 4 de desembre de 2015, com a conseqüència de la caiguda va seguir un
tractament ortopèdic amb guix circular antebraquiopalmar durant sis setmanes, moment en el que
va retirar-se i es va iniciar la rehabilitació.
12. D'acord amb l'informe de la Secretària de l’Ajuntament de les Borges del Camp de 8 de gener
de 2016, examinat l’Arxiu municipal, no consta cap altra queixa per escrit ni cap altra reclamació
en relació a l'existència de sots al Carrer de les Sorts, a banda de la present reclamació.
Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial
L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, disposa que l’Administració Pública indemnitzarà els particulars
pels danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial d'una
administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits:
-

Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat.

-

Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure jurídic de suportar el
perjudici patrimonial sofert.

-

Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de l'actuació
administrativa.

-

Exoneració en els supòsits de força major.

-

Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti abans del
transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat.

2. Qüestió prèvia: Manca de valoració dels danys
Prèviament a valorar el fons de l'assumpte, convé destacar que en el present supòsit la reclamant si
bé ha al·legat haver sofert una sèrie de danys com a conseqüència d'una caiguda al carrer, aquests
no han estat degudament valorats a efectes indemnitzatoris.

En primer lloc, malgrat que la senyora Celia Aguilar Ariste aporta dos informes mèdics que acrediten
les lesions sofertes, el cert és que aquestes lesions i el corresponent tractament posterior per a la
seva curació no han estat valorades econòmicament.
Així mateix, en la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora Aguilar Ariste es
sol·licita l'assistència d'un tercer per a prestar-li suport en la realització de les tasques mínimes diàries.
Tanmateix, la reclamant no ha acreditat per cap tipus de mitjà la necessitat de l'ajuda d'una tercera
persona.
En aquest sentit, convé destacar que durant la tramitació del procediment de reclamació de
responsabilitat patrimonial, aquesta Administració ha requerit fins en tres ocasions a la reclamant per
tal que procedís a la quantificació de la indemnització tal com queda acreditat a través de les
corresponents provisions notificades a la reclamant en data 17 de novembre de 2015, 12 de gener de
2016 i 20 de juny de 2016.
No obstant, la senyora Aguilar Ariste únicament ha aportat un pressupost de data 21 de gener de
2016 per valor de 615 euros corresponents al cost d'unes ulleres graduades les quals, segons la
reclamant, se li havien trencat com a conseqüència de la caiguda al carrer en data 7 d’octubre de
2015.
Sobre la manca d'aportació per la reclamant de la quantia indemnitzatòria, la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Múrcia de 7 de desembre de 2007 (JUR 2008\156781) va resoldre desestimar
la pretensió de la recurrent precisament per no haver quantificat el perjudici sofert. Així doncs, el
Tribunal en la seva resolució manifesta el següent:
"Pues bien, la actora no reclama gastos, ni alega secuela alguna, por lo que, según lo que
venimos exponiendo, aunque la Administración hubiera entrado a conocer sobre el fondo, la
resolución habría sido en todo caso desestimatoria, y eso es lo que se ponía de manifiesto a
la hoy recurrente a través del tan citado requerimiento, ya que reclamaba por un concepto no
indemnizable. Así pues, y concluyendo, aunque quizá habría sido más correcto que la
Administración, a la vista del nuevo escrito, considerara que el requerimiento se había
cumplimentado y entrara a conocer del fondo, el resultado sería el mismo, ya que no habría
otorgado a la recurrente la indemnización, ya que, conforme venimos exponiendo no tiene
derecho a ella por ese concepto. Por tanto, hemos de desestimar el presente recurso, al no
corresponder a la actora la indemnización solicitada."
Per tant, seguint el criteri adoptat per la sentència anterior en aquest supòsit no procediria estimar la
reclamació presentada per la senyora Celia Aguilar Ariste en tant que, la reclamant no ha avaluat
econòmicament ni les despeses ni els perjudicis derivats de la caiguda en la via pública, havent-se
limitat tant sols a la presentació d'un pressupost relatiu a la compra d'unes ulleres graduades tres
mesos després d’haver-se produït la caiguda.
3. Estat adequat de manteniment i conservació del carrer les Sorts
Segons acredita l’arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, Josep Frederic Pérez Pastor, en
l’Informe de data 11 de gener de 2016, el carrer de les Sorts del municipi de les Borges del Camp
es troba en una zona residencial d’habitatges en renglera, on no hi ha comerços. Així doncs,
l’esmentat carrer dóna accés als habitatges i a l’aparcament subterrani dels veïns.
Així doncs, el carrer les Sorts té una amplada total de 7,98 metres, els quals són distribuïts de la
següent forma: una calçada central destinada a la circulació de vehicles de 4,98 metres d’amplada
i dues voreres destinades als peatons, una d’elles de 1,41 metres d’amplada i l’altra de 1,59
metres d’alçada.

Tal com s’aprecia en les fotografies annexes a l’esmentat informe de data 11 de gener de 2016,
les voreres del carrer les Sorts es troben en perfecte estat de transitabilitat, sense que manqui cap
panot o hi hagi algun clot o algun element que sobresurti. Si bé és cert que en aquest carrer es
localitza un sot, a la zona destinada al trànsit rodat de vehicles, la calçada, el qual té unes
característiques de 30 cm de diàmetre per 4 cm de fondària, és amb aquest sot que la reclamant
manifesta haver ensopegat.
En aquest sentit, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha entès que el deure de manteniment i
conservació de les vies públiques s’entén complert amb l’adequació de les vies per tal de poder-ne
fer un ús d’acord amb la seva finalitat sense poder exigir, en cap cas, un estat de perfecció
absoluta (STS de 5 de juliol de 2006).
Per tant, l’Ajuntament de les Borges del Camp ha complert amb el seu deure de manteniment i
conservació de la via vist l’estat del carrer Sorts.
D’altra banda, en el present cas convé posar de manifest que la senyora Aguilar transitava per la
part del vial destinada al trànsit de vehicles quan va patir la caiguda. En aquest sentit, la reclamant
no ha acreditat l'existència de cap circumstància o motiu que li impedís circular per les voreres, per
tant, la decisió de transitar per la calçada va ser una decisió voluntària de la reclamant qui decideix
no circular pel lloc de pas habilitat als vianants, actuació que provoca la impossibilitat d'apreciar la
relació de causalitat entre l'activitat administrativa i el resultat lesiu produït. Així ho va manifestar el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva sentència de 17 de gener de 2006 (JUR
2006\232690) quan afirma:
"Esta Sala ya ha resuelto en anteriores sentencias que la responsabilidad de la Administración
surge cuando el obstáculo en la calle supera lo que es el normal límite de atención exigible en
el deambular y que no puede exigirse una total uniformidad en la vía pública, pero sí que el
estado de la vía (hablando en un sentido comprensivo de acera y calzada) sea lo
suficientemente uniforme como para resultar fácilmente superable con un nivel de atención
exigible socialmente. Que cuando se requiera un nivel de atención superior surge la relación de
causalidad al no romperse la citada relación por hecho de tercero o de la propia víctima. (...)
En este sentido la actora no ha acreditado que no pudiera discurrir por el lugar habilitado para
ello, la acera, y por consiguiente nos encontramos ante un hecho voluntario, al bajar de la
acera a la calzada, en el que además y por lo ya expuesto las condiciones de la misma eran
conocidas y visibles. No se dan pues las circunstancias expuestas para apreciar relación de
causalidad entre el actuar administrativo y los daños producidos al interferir la conducta
voluntaria de la propia victima que decide asumir el riesgo visible de la calzada bajando del
sitio habilitado para el paso de los peatones. Procede pues la desestimación del presente
recurso".
En conclusió, la reclamant va portar a terme un ús inadequat de la via, ja que transitava per un
espai destinat al trànsit rodat de vehicles quan disposava de dues àmplies voreres, en perfecte
estat, destinades a la circulació dels peatons. Per tant, la decisió de la reclamant de no transitar
per a les voreres existents en el carrer de les Sorts i decidir baixar a la calçada comporta que la
pròpia senyora Aguilar Ariste assumís voluntàriament el risc dels possibles danys que pogueren
tenir lloc.
A més a més, prova del correcte estat de consevació i manteniment del carrer les Corts és també
el fet que tal i com certifica la Secretaria de l’Ajuntament, en data 8 de gener de 2016, que
examinats els Arxius municipals, no tenen coneixement de cap queixa per escrit ni cap reclamació
-a banda de la de la reclamant- per caigudes al carrer de les Sorts a causa de l'existència d'un sot
a la calçada.

4. Manca de relació de causalitat

En primer lloc, cal fer esment que la reclamant manifesta que en data 7 d’octubre de 2015 va caure al
carrer de les Sorts núm. 16 a l’ensopegar en un sot. Tanmateix no hi ha cap testimoni que veiés la
caiguda. Tot i que la reclamant manifesta que la Sra. Maria Castillo va presenciar els fets, en
l’interrogatori de la testimoni sol·licitat per la reclamant la Sra. Castillo va manifestar en respostes a les
preguntes 7 i 8 de la instructora que no va veure caure a la senyora Aguilar, que se la va trobar ja al
terra, la qual cosa no acredita que la mecànica de la caiguda fos l’al·legada per la reclamant, és a dir,
causada pel sot existent en la calçada.
Al mateix temps, cal destacar que la reclamant, segons la declaració efectuada en la prova
testifical per la senyora Castillo Cañas, té dificultats per caminar i ho fa amb l'ajuda d'un bastó, a
més, segons li havia comentat estava operada i portava una pròtesi.
De fet, en el propi l'informe mèdic del Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Reus aportat
per la senyora Aguilar Ariste, es determinen com antecedents quirúrgics, entre altres, la col·locació
d'una pròtesi de genoll. Per tant, la reclamant hauria d'haver prestat una mínima cautela i atenció,
considerant les seves limitacions físiques, més encara quan transitava per la calçada i no les
voreres habilitades per al pas de vianants.
Sobre l'aspecte anterior, la jurisprudència de forma reiterada ha remarcat el deure dels ciutadans de
prestar un nivell d'atenció exigible socialment en el seu caminar. A tall d'exemple, en un cas similar el
Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia en la sentència de 6 de juny de 2007 (JUR 2008\62254) va
afirmar el següent:
"En el presente supuesto, aún admitiendo a efectos hipotéticos que la caída, efectivamente,
hubiese tenido lugar, y en donde se dice (cosa que niega la Administración demandada y no se
ha acreditado lo contrario por la actora, que es a quien corresponde la prueba de lo que
afirma), se ha de resolver sobre la existencia o no de nexo de causalidad, directo e inmediato,
entre dichos daños y el funcionamiento, normal o anormal, de la Administración recurrida.
En este sentido, de la valoración de lo actuado no se desprende que concurra dicho nexo de
causalidad, ante la insuficiencia de evidencias de que el daño sufrido haya procedido de
actuación alguna de la Administración, por lo que procederá la desestimación del recurso. En
efecto, no se conoce el estado de la acera, pues solo se habla de que estaba llena de
cascotes, pero es lo cierto que eso no deja de ser una apreciación subjetiva, ya que es lo cierto
que ningún dato objetivo se aporta de ello, como pudiera ser una fotografía. Pero es que, aun
habiendo los cascotes que se dice, este Tribunal no considera que la caída de la Sra. Elvira
sea necesariamente por causa del estado de la acera, pues si tal estado era evidente, que se
desconoce, bastaba con cambiarse de acera o ir mas atenta en el caminar, ya que, no cabe
duda, que el deambular por las calles supone la asunción de una serie de riesgos normales
(una loseta que sobresalga, una señal indicadora colocada en la acera, un bordillo mas alto o
bajo de lo normal...) que han de ser salvados con atención y prudencia por parte de los
peatones".
Seguint en aquesta línia convé destacar també la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de 13 de maig de 2011 (JUR 2011\269112) la qual va desestimar un reclamació de
responsabilitat patrimonial pel següent motiu:
"el desnivel se aprecia claramente y no representa un obstáculo insólito en los núcleos
urbanos, siendo que no podemos olvidar la "obligación del peatón de prestar una mínima
cautela, atención y cuidado en su caminar" que precisamente por lo obvio acerca del estado
del lugar de la acera próxima a las raíces de los árboles no constituye un elemento de
riesgo que requiera de una atención superior a la media exigible en el deambular, atención

superior a la exigible socialmente que sólo en el caso de concurrir daría lugar a la exigencia
de responsabilidad. Procede pues por lo expuesto la desestimación de la apelación."
Partint de les consideracions anteriors, resulta evident que la senyora Aguilar Ariste hauria d'haver
prestat una mínima atenció en el moment de transitar per la calçada destinada a la circulació de
vehicles i haver-se adonat de l'existència d'un sot, el qual era visible tal com evidencien les
fotografies aportades a l'expedient administratiu.

A més, cal prendre en consideració que el dia en què varen tenir lloc els fets, la posta de sol va
produir-se a les 19:29 hores d'acord amb la informació proporcionada per l'Institut Geogràfic
Nacional. Per tant, en el moment de la caiguda, a les 19:00 hores aproximadament tal com ha
assenyalat la reclamant, les condicions de visibilitat eren òptimes i res impedia a la senyora Aguilar
observar la presència del sot a la calçada del carrer les Sorts.
De fet, és important destacar que tal com apunta el testimoni de la senyora Castillo Cañas, la
reclamant transitava sovint per la zona del carrer de les Sorts ja que el seu fill i alhora representant en
la tramitació d'aquest procediment, resideix en aquest mateix carrer i així ell mateix ho fa constar quan
assenyala com adreça en la sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, el
carrer de les Sorts núm.16.
Pel motiu anterior, resulta evident que les circumstàncies de la calçada on van produir-se els fets eren
àmpliament conegudes per la senyora Aguilar, atès que probablement hi hagués transitat en més
d'una ocasió i podia conèixer mínimament les característiques dels vials i les circumstàncies en les
que es trobava la calçada en relació a la possible existència d'elements de risc per a la circulació de
vianants en la calçada destinada al trànsit de vehicles.
En conseqüència, s’acorda, per unanimitat:
1. Desestimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per la senyora Celia Aguilar Ariste contra la l'Ajuntament de les Borges del
Camp per la caiguda soferta al carrer de les Sorts, núm. 6 de les Borges del Camp en data 7
d'octubre de 2015.
2. Notificar aquesta resolució al senyor Miquel Àngel Idàñez Aguilar, qui representa la seva mare
Cèlia Aguilar Ariste en aquest expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, fent constar
que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la notificació,
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa,
recurs de reposició en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del
president d’aquesta Corporació.
8.2 Resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la senyora
Josefina Vilella Saludes contra l’Ajuntament de les Borges del Camp
Antecedents administratius
1. En data 14 de desembre de 2015 la senyora Josefina Vilella Saludes va presentar una
reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de les Borges del Camp per danys
ocorreguts el dia 2 de desembre de 2015. Mentre transitava per la calçada de la avinguda Senyora
Magdalena Martorell entre els núms. 91-93 a l'alçada del Forn Ciurana, a les 11:30 hores,
manifesta que va patir una caiguda en ensopegar amb un sot.

2. Per Decret d'Alcaldia de 11 de gener de 2016 s'admet a tràmit la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per la senyora Josefina Vilella Saludes i es tramita segons la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i el Reglament dels procediments de les administracions
púbiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel RD 429/1993, de 26 de març.
Es requereix a la reclamant que aporti certa documentació, la qual és presentada a data 22 de
gener de 2016.
3. Finalitzada la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per un termini de 10 dies,
durant el qual s'ha presentat un informe clínic del Centre d'Atenció Primària de Salou de data 1 de
juny de 2016 per part de la reclamant.
Fets provats
1. Segons l'informe mèdic del Servei d'Urgències del Centre d'Atenció Primària Llibertat de Reus
de data 3 de desembre de 2015, la reclamant va rebre diagnòstic conforme havia patit un esquinç
grau I al turmell esquerre i contusió amb ferida al genoll dret.
2. La reclamant aporta una factura de 3 de juliol de 2013 de Internity Reus per la compra d'un
telèfon mòbil per valor de 137,15 euros a nom de la senyora Maria Carmen Garcia Obispo i la
pòlissa d'assegurança del mateix de GROUPAMA Seguros en la que consta com assegurada la
senyora Garcia Obispo.
3. D'acord amb l'informe del tècnic realitzat per l'arquitecte municipal el vial públic anomenat
avinguda senyora Magdalena Martorell (C 242z), tram situat a l'alçada del Forn Ciurana, entre els
núms.91-93, va ser cedit a l'Ajuntament de les Borges del Camp mitjançant resolució del conseller
de Territori i Sostenibilitat de data 21 de juliol de 2015 annexada en l'informe que es presenta.
4. Segons es determina en l'informe tècnic municipal la Generalitat de Catalunya era l'encarregada
del manteniment del ferm de la C-242z i no consta a l'arxiu de l'Ajuntament de les Borges del
Camp, cap informació relativa al moment de realització de les darreres obres d'arranjament i
millora del vial.
5. L'avinguda senyora Magdalena Martorell és residencial i comercial d'acord amb el que
s'estableix a l'informe realitzat pel tècnic del consistori.
6. L'Ajuntament de les Borges del Camp, segons fa constar el tècnic municipal en el seu l'informe,
comprova l'existència d'un sot a la calçada de l'avinguda senyora Magdalena Martorell (C-242z) a
l'alçada dels números 91 i 93. Aquest sot té una forma sensiblement rectangular i presenta un
aspecte irregular, amb disgregació evident de l'asfalt i pèrdua del mateix. El sot no es troba a la
vorera destinada al pas de vianants sinó que es localitza a la part asfaltada de la via destinada a
l'estacionament de vehicles, aproximadament a 40 cm del voral que delimita la vorera. En concret,
es determina que el sot té una amplada de 65 cm, una llargada de 45 cm i una fondària de 5 cm.
7. Segons l'informe de la Secretària de l’Ajuntament de les Borges del Camp de 19 d'abril de 2016,
examinat l’Arxiu municipal, no consta cap altra queixa per escrit ni cap altra reclamació en relació a
l'existència de sots a l'avinguda Magdalena Martorell (C242z) al tram de la zona del forn Ciurana, a
banda de la present reclamació.

Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial

L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, disposa que l’Administració Pública indemnitzarà els particulars
pels danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial d'una
administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits:
-

Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat.

-

Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure jurídic de suportar el
perjudici patrimonial sofert.

-

Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de l'actuació
administrativa.

-

Exoneració en els supòsits de força major.

-

Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti abans del
transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat.

2. Qüestió prèvia: Manca de valoració dels danys físics
Prèviament a valorar el fons de l'assumpte, convé destacar que en el present supòsit la reclamant, si
bé ha al·legat haver sofert una sèrie de danys com a conseqüència d'una caiguda al carrer, aquests
no han estat degudament valorats a efectes indemnitzatoris, tal i com estableix l’article 6 del RD
429/1993.
En primer lloc, malgrat que la senyora Josefina Vilella Saludes aporta dos informes mèdics que
acrediten uns danys personals soferts, el cert es que la reclamant no ha procedit a avaluar
econòmicament els perjudicis derivats de la pretesa caiguda a la via pública.
En aquest sentit, convé destacar que durant la tramitació del procediment de reclamació de
responsabilitat patrimonial, aquesta Administració ha requerit fins en tres ocasions a la reclamant per
tal que procedís a la quantificació de la indemnització tal com queda acreditat a través de les
corresponents provisions notificades a la senyora Vilella en data 20 de gener de 2016, 13 d'abril de
2016 i 25 de juliol de 2016, amb advertiment de declaració de desestiment.
Pel que fa als danys materials, malgrat els diversos requeriments efectuats, la senyora Vilella Saludes
únicament ha aportat una factura de 3 de juliol de 2013 de Internity Reus per l'adquisició d'un telèfon
mòbil per valor de 137,15 euros i la pòlissa d'assegurança del mateix de GROUPAMA Seguros en la
que consta com assegurada la senyora Maria Carmen Garcia Obispo.
Pel que fa la manca de justificació per la reclamant de la quantia indemnitzatòria, convé destacar el
contingut de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia de 7 de desembre de 2007 (JUR
2008\156781) que va resoldre desestimar la pretensió de la recurrent precisament per no haver
quantificat el perjudici sofert. Així doncs, el Tribunal en la seva resolució manifesta el següent:
"Pues bien, la actora no reclama gastos, ni alega secuela alguna, por lo que, según lo que
venimos exponiendo, aunque la Administración hubiera entrado a conocer sobre el fondo, la
resolución habría sido en todo caso desestimatoria, y eso es lo que se ponía de manifiesto a la
hoy recurrente a través del tan citado requerimiento, ya que reclamaba por un concepto no
indemnizable. Así pues, y concluyendo, aunque quizá habría sido más correcto que la

Administración, a la vista del nuevo escrito, considerara que el requerimiento se había
cumplimentado y entrara a conocer del fondo, el resultado sería el mismo, ya que no habría
otorgado a la recurrente la indemnización, ya que, conforme venimos exponiendo no tiene
derecho a ella por ese concepto. Por tanto, hemos de desestimar el presente recurso, al no
corresponder a la actora la indemnización solicitada."
Per tant, seguint el criteri adoptat per la sentència anterior en aquest supòsit no procediria estimar la
reclamació presentada per la senyora Josefina Vilella Saludes per no haver procedit a l'avaluació
econòmica dels perjudicis soferts per la caiguda en la via pública, ja que la reclamant s'ha limitat tant
sols a l'aportació d'una factura per la compra d'un terminal mòbil i la pòlissa d'assegurança del mateix
a nom d'una tercera persona.
3. Manca de legitimació per a la reclamació dels danys materials
Tal com hem exposat en el fonament de dret segon, a pesar dels reiterats requeriments efectuats
per aquesta Administració a la reclamant per a la valoració econòmica dels perjudicis derivats de
la caiguda a la via pública, el cert és que com ja hem referit anteriorment la senyora Vilella
únicament ha aportat una factura per l'adquisició d'un terminal mòbil i la pòlissa d'assegurances
del mateix a nom d'una tercera persona.
En relació a la legitimació per a la reclamació de responsabilitat patrimonial, convé recordar la
literalitat de l'article 139 apartat primer de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú que estableix el següent:
«Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo los casos de fuerza mayor siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos»
En aquest sentit, si traslladem el contingut del precepte referit al present supòsit, la reclamació
presentada per la senyora Vilella no pot estimar-se per la seva manca de legitimació per reclamar
els danys que s'han produït en un telèfon mòbil, la propietat del qual, tal com ha quedat acreditat
per la factura de compra del mateix i la seva pòlissa d'assegurances aportades per la pròpia
reclamant, correspon a una tercera persona, en aquest cas a la senyora Maria Carmen Garcia
Obispo, la qual no és part reclamant en el present procediment.
La jurisprudència ha seguit aquest mateix criteri, a tall d'exemple podem citar la sentència de
l'Audiència Nacional de 12 de maig de 2006 (EDJ 2006/78319 SAN) en la que el Tribunal
desestima una reclamació de responsabilitat patrimonial per la manca de legitimació de la part
actora per reclamar els danys produïts en un vehicle que era propietat d'un tercer manifestant que:
"El vehículo siniestrado, sin lugar a dudas, es propiedad de don Benjamín padre del
recurrente, como se indica en el escrito de demanda y consta en el expediente
administrativo y, el citado señor Benjamín, en ningún momento ha formulado reclamación
ante la Administración ni se han mostrado parte en este proceso, ni ha renunciado al
ejercicio de acciones que pudieran corresponderle como titular del bien dañando a favor de
su hijo. Conforme artículo 139 de la Ley 30/92 «Los particulares tendrán derecho a ser
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor...». Pues
bien el titular del vehículo es el señor Benjamín y, de otra parte, el recurrente no ha
acreditado tener titularidad jurídica alguna sobre el mismo. Siendo así, el actor carece de
legitimación para reclamar los daños que se hayan producido en un bien propiedad de un
tercero y sobre el que carece de derecho alguno, resultando indiferente, a los efectos de
este recurso, que haya abonado la reparación del vehículo siniestrado, por ser ésta una
cuestión que, en su caso, deberá ventilarse entre el demandante y el titular del vehículo".

Per tant, en aquest supòsit la senyora Vilella Saludes no ha acreditat tenir cap tipus de titularitat
jurídica sobre el telèfon mòbil en el que s'han produït els danys pels que reclama, corresponent la
seva propietat a la senyora Maria Carmen Garcia Obispo, la qual no consta que hagi presentat cap
reclamació pels danys soferts.
4. Inexistència de relació de causalitat: fets no acreditats
En primer lloc, la reclamant manifesta que en data 2 de desembre de 2015 va caure a l'avinguda
senyora Magdalena Martorell a l'alçada dels núms. 91 i 93 en ensopegar amb un sot existent a la part
del vial destinat a l'estacionament de vehicles.
Ara bé, el cert és que la senyora Vilella per acreditar l'existència de la caiguda el dia 2 de
desembre de 2015 a l'avinguda senyora Magdalena Martorell únicament ha aportat un Informe del
Servei d'Urgències del Centre d'Atenció Primària Llibertat de Reus de data 3 de desembre de
2015, és a dir, un dia després d'haver tingut lloc la caiguda al·legada per la reclamant.
La jurisprudència del Tribunal Suprem de forma reiterada ha establert que la càrrega de la prova del
nexe causal correspon a qui reclama i la no acreditació d'aquesta relació de causalitat comporta la
inexistència de responsabilitat administrativa. Així ho declara l'Alt Tribunal, entre altres, en les seves
sentències de 22 de març de 2011 (RJ 2011\2408) i de 9 de desembre de 2008 RJ 2009\67,
manifestant el següent:
"Constituye jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad
corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de
2005 ( RJ 2005, 8530), la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama
la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración por lo que no
habiéndose producido esa prueba no existe responsabilidad administrativa; en el mismo
sentido la sentencia de 7 de septiembre de 2005 ( RJ 2005, 8846), entre otras muchas".
En el present supòsit, no existeix cap altre element probatori més que l'al·legació efectuada per la
pròpia reclamant en la seva sol·licitud que acrediti l'existència de la caiguda de la senyora Vilella
Saludes ni la causa de la mateixa.
Pels motius exposats, la reclamació efectuada per la senyora Vilella ha de desestimar-se atès que
la reclamant no ha aportat cap element probatori que acrediti la relació de causalitat entre el
resultat lesiu i l'activitat de l'administració, la inexistència de la qual determina la impossibilitat
d'atribuir cap tipus de responsabilitat administrativa.
5. Estat adequat de manteniment i conservació de l’avinguda senyora Magdalena Martorell
Segons acredita l’arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, Josep Frederic Pérez Pastor, en
l’Informe de data 19 d’abril de 2016, l’avinguda senyora Magdalena Martorell és un vial públic que va
ser cedit a l’Ajuntament de les Borges del Camp mitjançant resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de data 21 de juliol de 2015. En l’esmentada resolució es detalla l’estat de la via tan sols
quatre mesos abans que es produís la caiguda de la senyora Vilella amb els següents termes:
-

Amplada: amplada mitjana del tram és de 7,26 m
Superfície total de la plataforma: 17.656,32 m²
Estat del paviment: Bo
Senyalització: el tram disposa de senyalització horitzontal i vertical d’acord amb la
normativa aplicable.

Així doncs, segons l’informe del l’arquitecte municipal de data 19 d’abril de 2016 si bé s’aprecia un
sot en la zona d’aparcament de vehicle (no en la zona dedicada al trànsit de vianants, la vorera),

aquest és de poca fondària (5 cm) però d’àmplies dimensions: 45 cm de llargada i 65 d’amplada.
Per tant, fàcilment visible amb un mínim de diligència en el deambular.
Tal com s’aprecia en les fotografies annexes a l’esmentat informe de data 19 d’abril de 2016, les
voreres de l’avinguda Magdalena Martorell es troben en perfecte estat de transitabilitat i tota la
resta de la calçada, a part del sot esmentat, també es troba perfectament pavimentada i
anivellada.
En aquest sentit, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha entès que el deure de manteniment i
conservació de les vies públiques s’entén complert amb l’adequació de les vies per tal de poder-ne
fer un ús d’acord amb la seva finalitat sense poder exigir, en cap cas, un estat de perfecció
absoluta (STS de 5 de juliol de 2006).
Per tant, l’Ajuntament de les Borges del Camp ha complert amb el seu deure de manteniment i
conservació de la via vist l’estat l’avinguda Magdalena Martorell
És a dir, la senyora Vilella mantenint un nivell de cautela mínim, hagués pogut esquivar el sot, atès
que la resta de la calçada i de la vorera es trobaven en perfectes condicions. En aquest sentit cal
destacar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciosa
Administrativa de 13 maig de 2011, que va acordar desestimar una reclamació de responsabilitat
patrimonial pel següent motiu:
“el desnivel se aprecia claramente y no representa un obstáculo insólito en los núcleos
urbanos, siendo que no podemos olvidar la "obligación del peatón de prestar una
mínima cautela, atención y cuidado en su caminar" que precisamente por lo obvio
acerca del estado del lugar de la acera próxima a las raíces de los árboles no
constituye un elemento de riesgo que requiera de una atención superior a la media
exigible en el deambular, atención superior a la exigible socialmente que sólo en el
caso de concurrir daría lugar a la exigencia de responsabilidad. Procede pues por lo
expuesto la desestimación de la apelación.” (La negreta és nostra)

I en aquest mateix sentit, la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu nº 8 de Barcelona, de 8
novembre de 2013, recull que:
“El criterio mantenido por nuestra Sala Territorial, por ejemplo en sentencia de 1 de febrero
de 2007: "En supuestos como el presente, conforme a reiterado criterio de esta Sala, no
basta a la actora con afirmar que la calzada o la acera no es regular o se halla en mal
estado para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial, por cuanto dicha
responsabilidad solo surge cuando el obstáculo en la calle supera lo que es el normal
límite de atención exigible al deambular, por no ser exigible como fundamento de una
reclamación de responsabilidad patrimonial una total uniformidad en la vía pública,
sino que el estado de la vía (hablando en un sentido comprensivo de acera y calzada) sea
lo suficientemente uniforme como para resultar fácilmente superable, con un nivel de
atención exigible socialmente pues de otra forma, se estará haciendo un llamamiento a
la falta de responsabilidad individual pese a constituir esa responsabilidad uno de los
fundamentos de la vida social". (La negreta és nostra)
A més a més, prova del correcte estat de consevació i manteniment del l’avinguda Magdalena
Martorell és també el fet que tal i com consta en informe de la Secretaria de l’Ajuntament, en data
19 d’abril de 2016, que examinats els Arxius municipals, no tenen coneixement de cap queixa per
escrit ni cap reclamació -a banda de la de la reclamant- per caigudes al l’avinguda Magdalena
Martorell.
En conseqüència,s’acorda, per unanimitat:

1. Desestimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per la senyora Josefina Vilella Saludes contra la l'Ajuntament de les Borges
del Camp per la caiguda soferta a l'avinguda Senyora Magdalena Martorell, entre els núms. 91-93,
a l'alçada del Forn Ciurana de les Borges del Camp en data 2 de desembre de 2015
2. Notificar aquesta resolució a la senyora Josefina Vilella Saludes, fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la notificació, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de
reposició en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del president
d’aquesta Corporació.
9. Informe de les regidories
No emeten informe.
10. Informe de l'Alcaldia
No emet informe.
L’alcalde aixeca la sessió de la Junta de Govern Local del dia d'avui, de la qual, com a secretària
actal., estenc aquesta acta.
La secretària interventora actal.

Vist i plau
L’alcalde

Joaquim Calatayud Casals

