
 

Sindica de Greuges de Burjassot 

Rfa. Número. 8/2018, exp. 2018/4442X 

Assumpte: caíguda a la vía pública. 

Data  11/09/2018 

 

Informe sobre la queixa presentada davant d'esta Sindicatura, per 

part de D. -------------------- que baso en els següents fets resumits. En 

data 09/05/2018 va sol·licitar a l'Ajuntament de Burjassot, una possible 

indemnització per una caiguda en la via pública, ocorreguda l'any 2014, 

manifestant en el seu escrit, que al voltant d'esta data ja va presentar 

reclamació i va aportar justificants dels perjuís causats i dels informes 

mèdics sense que haja tingut resposta. 

 Considerant que la queixa reunia els requisits exigits per la Llei 

reguladora d'esta Institució, la mateixa va ser admesa a tràmit. En este 

sentit i amb l'objecte de contrastar l'escrit de queixa, vaig sol·licitar en 

data 19/07/2018 informe el departament d'Intervenció de l'Ajuntament de 

Burjassot, a fi que m'informaren sobre els fets reclamats i remetent-me 

resposta posteriorment, contestant a la meua petició. 

En el dit informe se'm manifesta que en data 07/04/2014, D. --------

----------, va presentar la reclamació referida, sent aperturat  expedient de 

Responsabilitat Patrimonial amb el número ---------. Amb data 02/06/2014, 

es va acordar el desistiment i arxiu del mateix, atés que no havia presentat 

la documentació que li va ser requerida al seu dia. Amb data 30/07/2014, el 

Sr. ------------- torna a presentar la mateixa reclamació, corresponent-li el 

número d'expedient -----, no constant en l'informe el tràmit que se li va 

donar. Així mateix que el Sr. -----------, va demandar a l'Ajuntament davant 

dels Jutjats del Contencioso-Administrativo de València, recaient en el 

número --- dels dits Jutjats, en procediment ----------------, on en data 

05/01/2017 es va dictar Sentència desestimant el recurs interposat pel 

Sr.---------- contra la desestimació per silenci administratiu formulada 



enfront de l'Ajuntament, per la qual cosa es van esgotar per tant, la via 

administrativa i la judicial per al reclamant. 

De l'informe remés s'ha donat trasllat a l'interessat, a fi que si ho 

considerava oportú, fera les al·legacions que estimara oportunes, sense que 

conste a esta data que les haja realitzat. Arribats a este punt, en atenció al 

contingut inicial de la queixa i l'informe remés, procedisc a resoldre la 

present queixa basant-se en les dades que es troben en poder de 

l'expedient que obra en esta Sindicatura, passant a formular el següent 

informe. 

 L'Administració està obligada a dictar una resolució expressa en 

tots els procediments i a notificar siga quina siga la seua forma d'inici (Llei 

39/2015 d'1 d'octubre del Procediment administratiu Comú) És una 

obligació legal bàsica de l'administració que es conforma en un dret 

essencial de l'interessat. La resposta des de l'Administració és l'única 

forma que té l'interessat de poder defendre els seus drets. 

La figura del silenci administratiu no eximix a l'Administració de 

l'obligació de dictar la resolució expressa a què es referixen els articles 42 

i 43 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les 

Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 

 La reclamació presentada al seu dia per -------------------- contra 

l'Ajuntament sí que va ser resolta, de la qual cosa es desprén de l'informe 

facilitat a esta Sindicatura pel Departament d'Intervenció i que consta en 

l'expedient, si bé, pareix que no va obtindre el resultat que esperava el Sr.-

------------, però a pesar d'això sí que es va resoldre, per la qual cosa esta 

Sindicatura res pot dir respecte d'això. 

Per tant i a la vista de tot això, estime oportú ARXIVAR la present 

queixa. 

 D'esta resolució traslladaré al departament d'Intervenció de la 

Regidoria d'Hisenda i Economia i al promotor de la queixa a l'efecte de que 

els conste allò que s'ha actuat per esta Sindicatura. 

 Atentament li saluda. 
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