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I . Procediment pera la cobertura de la responsabili- 
tat civil patrimonial en reclamacions per danys. 

.l. Assignació de competencies per la tramitació de 
les reclamacions. 

2. Tramitació de les re@amacions. 

Els ciutadans han d'ésser indemnitzats per I'Admi- 
istració pels danys causats, sempre i quan el dany 
roduit sigui conseqüencia de I'activitat municipal, ex- 
epte casos de forca major. 
La responsabilitat patrimonial de I'Administració es 

delimita en diverses regulacions normatives: I'article 
159 de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, 
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I'article 54 de la Llei reguladora de bases de regimío- 
cal, els articles 139 a 144 de la Llei de regim jurídic 
de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, I'article 106 de la Constitució Es- 
panyola i els articles 121 a 123 de la Llei d'expropia- 
ció forcosa, i el Reial Decret 429/93, de 26 de marc, 
que aprova el Reglament dels procediments de les 
administracions públiques en materia de responsabili- 
tat patrimonial. r 

El model de tramitació de la cobertura de respon- 
sabilitat arnb que I'Ajuntament respon a I'actualitat a 
les reclamacions dels ciutadans té les característi- 
ques següents: 
- Un servei de I'Administració municipal centralitzada 

(Patrimoni) concerta una polissa de responsabilitat 
civil davant de tercers mitjanqant la contracta arnb 
un agent d'assegurances (broker). L'agent d'asse- 
gurances actua com a intermediar¡ entre I'Ajunta- 
ment i Idles companyides d'assegurances. 

- La polissa té una franquícia de 100.000 pessetes. 
No hi ha partides pressupostaries destinades a 
aquest concepte. Els Districtes o els Sectors han 
d'assumir, doncs, aquestes despeses, sense pre- 
veure anticipadament quantitats destinades a 
aquest fi. 

- L'Ajuntament abona a I'interessat la franquícia, i la 
companyia li abona la part de la indemnització que 
excedeix d'aquest valor. Així, el ciutada ha de fer les 
gestions per al cobrament de la franquícia, el qual 
normalment es produeix en un termini molt més llarg 
que I'abonament per part de la companyia. 

- El procediment per a efectuar els esmentats ex- 
pedients no esta normalitzat, i, davant les recla- 
macions dels ciutadans, cada Sector o Districte 
actua segons criteris no homogeneitzats, que po- 
den donar lloc a disfuncions en la resolució de les 
reclamacions. 

L'impuls descentralitzador que regeix les actua- 
cions organitzatives de I'Ajuntament en els darrers 
anys, i especialment en el present mandat, juntament 
arnb I'analisi de la situació des d'un punt de viSta 
organitzatiu, aconsellen I'adopció d'un nou model per 
a la cobertura de la responsabilitat civil; i I'aprovació 
pels organs competents del procediment pel qual s'ha 
de regir la seva tramitació. 

. gui la seva propia asseguranca. 
Proposta de procediment per a la tramitació de recla- 3.2. Tramitació de les reclamacions. 
macions. El procediment per a la tramitació dels expedients 

es el que es descriu a les pagines següents, en dia- 
1. Objecte del procediment. grames numerats de 1'1 .l. a 1'1.7. 

L'objecte del present procediment és I'assignació L'brgan gestor dels expedients és la Secretaria 
de competencies en la tramitació i resolució dels ex- Tecnicojurídica dels Districtes. 

pedients per reclamacions per danys a tercers, per tal 
d'assegurar la cobertura de la responsabilitat civil per 
part de I'Ajuntament, com també la d'homologar el 
procediment administratiu a utilitzar per part dels or- 
gans als quals s'assigna I'esmentada competencia. 

2. Model d'actuació 
El present model d'actuació presenta dues parts 

clarament diferenciades: 
- La contractació centralitzada, per part dels Ser- 

veis de Patrimoni, de la polissa d'asseguranca da- 
vant de tercers, i d'un broker. 

- La tramitació i resolució descentralitzada dels ex- 
pedients de reclamacions, per part dels Districtes. 

Implica la delegació en els regidors dels Districtes 
corresponents, de la signatura de les resolucions 
d'estimació o desestimació de les reclamacions, i, en 
el primer cas, de la corresponent indemnització. 

Els Districtes implitaran al compte corresponent a 
aquest concepte, el 6491 1: Altres despeses. Indem- 
nitzacions, arnb el codi economic 2261 1, els imports 
de la part corresponent a I'Ajuntament de les recla- 
macions que es puguin estimar. 

Des del Sector de Serveis Generals (Patrimoni), 
s'efectuara un seguiment de les despeses originades 
per tal d'afavorir i donar suport al procés de negocia- 
ció de les polisses arnb les companyies assegurado- 
res i la contractació del broker. 

Es constituira una mesa d'assegurances, presidida 
pel director de Serveis de Gestió de Patrimoni, arnb 
la finalitat de definir criteris i homogeneitzar actua- 
cions en aquesta materia. Estara integrada pels se- 
cretaris tecnicojurídics dels Districtes, representants 
dels Serveis Jurídics i de Patrimoni, i I'agent d'asse- 
gurances, a més dels representants de les empreses, 
societats, organismes autonoms i altres entitats que 
puguin tenir un interes directe i que assistiran a les 
reunions en raó dels termes a tractar. 

3. Procediment per a la cobertura de la 
responsabjlitat civil patrimonial en reclamacions per 
danys. 
3.1. Assignació de competencies per la tramitació 

de les reclamacions. 
Correspon als Districtes, d'acord arnb el criteri de 

territorialitat, tramitar les reclamacions per danys oca- 
sionats a tercers, sempre i quan el dany produ'it sigui 
conseqüencia del funcionament normal o anormal del 
servei públic, excepte casos de forca major. 

Així doncs, la competencia dels Districtes per a 
tramitar les reclamacions per danys derivats de fets 
ocorreguts en la seva demarcació territorial, és in- 
dependent de quin sigui I'organ competent en la 
materia. 

Queden excloses d'aquest procediment les recla- 
macions relatives als ambits competencials dels Insti- 
tuts Municipals, i les derivades de les actuacions de 
Bombers i Guardia Urbana, i en general de qualsevol 
entitat arnb personalidad jurídica diferenciada que tin- 


