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PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, DE DESESTIMENT DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA L’ACORD PLENARI DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2016 DE DESESTIMACIÓ 
D’UNA RECLAMACIÓ DE PAGAMENT (EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 2/2016) 

 

 

Vist l’expedient que es tramita a instància del senyor Narcís Deusedas Berta el dia 30 de 
desembre de 2015 (registre d’entrada 2708), relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits de 
les despeses presentades corresponents als exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014, i que fou resolt 
per acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera del dia 15 d’abril de 2016, en el 
sentit de DESESTIMAR la sol·licitud presentada pel senyor Deusedas el dia 30 de desembre de 
2015 (registre d’entrada 2708) i, en conseqüència, DENEGAR la reclamació de pagament de 
despeses en concepte de dietes i indemnitzacions per locomoció corresponents als exercicis 
2011, 2012, 2013 i 2014, per un import total de 26.824,85 euros. 

 

Vist el recurs de reposició interposat pel senyor Deusedas el dia 13 de maig de 2016 (registre 
d’entrada 1025) recurs de reposició, en base als següents arguments: 

- Manifesta el seu desacord amb la interpretació que es en la resolució de l’article 25 de 
la Llei 47/2003 i considera que l’ajuntament pot reconèixer els imports anteriors al 
desembre de 2011. 

- Es refereix a l’article 26.1 de la Llei 47/2003 que el considera aplicat erròniament i a 
l’article 34 de la mateix llei que considera que permet, en el seu apartat 4 imputar al 
pressupost obligacions no previstes en els apartats anteriors. 

- Considera que la prescripció de l’article 25 de la Llei 47/2003 no és absoluta i pot ser 
modificada si deriva de retribucions del personal o del compliment de sentències 
judicials, o pel propi reconeixement per part de l’Ajuntament. També considera que el 
reconeixement no té en cap cas termini de prescripció i que, efectuat el reconeixement 
de l’obligació, comença a computar el termini de prescripció. 

Vist l’informe emès pel Secretari-interventor municipal el dia 20 de maig de 2015 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del present ACORD: 

 

Primer.- DESESTIMAR el de reposició interposat el dia 13 de maig de 2016 (registre d’entrada 
1025) pel senyor Narcís Deusedas Berta, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 15 d’abril 
de 2016, de desestimació d’una reclamació pagament, pels següents motius: 

- La prescripció de l’article 25 de la Llei 47/2003 General Pressupostària extingeix el dret 

de reclamar el reconeixement de les obligacions i allibera a la Hisenda Pública del seu 

reconeixement, en concordança amb el que estableix l’article 1930 del Codi civil. En 
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conseqüència, si el reclamant no pot acreditar que els justificants varen ser presentats 

en temps i forma, l’Ajuntament ve obligat a declarar la prescripció del dret a reclamar 

el pagament per les despeses anteriors al dia 30 de desembre de 2011, doncs ha 

decaigut el dret a reclamar el reconeixement de l’obligació de pagament. No es tracta 

doncs d’una opció d’apreciació subjectiva per part de l’Ajuntament, com interpreta el 

recurrent, sinó d’un termini que provoca, pel transcurs del temps, la prescripció del dret 

a reclamar, en concordança amb el que estableix l’article 1930 del Codi civil. 

- Malgrat que en la literalitat de l’acord no s’especifica, del conjunt de l’expedient i, més 
concretament, de l’informe de la intervenció del dia 24 de febrer de 2016, s’ha 
d’entendre que l’esment a l’article 26.1 està referit al Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. L’article 34.1 de la Llei 47/2003, al qual adreça el recurrent la 
motivació municipal, vindria a ser l’equivalent a nivell de la Hisenda Estatal del que 
estableix l’article 26.1 del RD 500/1990 a nivell de la Hisenda Local, atès que ambdós 
precepte estableixen el principi d’anualitat del pressupost als efectes de contreure 
obligacions i les excepcions a aquest principi (liquidació d'endarreriments a favor del 
personal i compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors, als 
que la normativa estatal afegeix les despeses derivades de resolucions judicials).  

Les justificacions de les despeses compreses entre el dia 30 de desembre de 2011 i el 31 
de desembre de 2014 que el recurrent va aportar amb la reclamació de pagament del 
dia 30 de desembre de 2015 (registre d’entrada 2708), no corresponen a cap dels 
supòsits establerts com a excepcions al principi d’anualitat per la normativa local ni 
l’estatal.  

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al senyor Narcís Deusedas Berta, amb indicació dels recursos 
que contra la mateixa es poden interposar. 

 

 

Palau-saverdera, 20 de maig de 2016. 

 

 

L'Alcaldessa, 

 

 

 

 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 

 


