
 
 
 

 

 

PROPOSTA D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA, DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 256/2016 DE 29 
DE SETEMBRE DE 2016, EN RELACIÓ AMB EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 241/2016 INTERPOSAT LA LLETRADA CRISTINA ARROM RIBAS, EN NOM I 
REPRESENTACIÓ DE NARCÍS DEUSEDAS BERTA. 

 
 

Antecedents de fet  

Atès el recurs contenciós administratiu número 241/2016 que s'està substanciant 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona interposat per la Lletrada 
Cristina Arrom Ribas, en nom i representació de Narcís Deuseda Berta, contra la 
resolució dictada per l’Ajuntament de Palau-saverdera de data 2 de juny de 2016 per la 
que es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució dictada en data 
19 d’abril de 2016 en virtut de la qual, es denegava la reclamació de pagament de les 
despeses de desplaçament i dietes corresponents als anys 2011, 2012, 2013 i 2014 per 
un import total de 26.824,85 euros. 

Vist el Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 256/2016 del dia 29 de setembre de 2016, 
mitjançant el qual es procedeix a comparèixer al recurs contenciós administratiu 
número 256/2016 que es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Girona, a designar l’advocat que haurà d’assumir la defensa jurídica a favor de 
l’Ajuntament, a trametre l’expedient administratiu i a notificar la resolució a les 
persones interessades.  

Vist el que estableixen els articles 48, 49 i 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, i l’article 21.1.k) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local que prescriu que es 
competència de l’Alcalde-President de la Corporació l’exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, 
fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència,  en matèries 
de la competència del Ple, en aquest supòsit s’haurà de donar compte al mateix en la 
primera sessió que celebri per la seva ratificació. 

Atès que la resolució recorreguda és l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 31 de maig 
de 2016, desestimant el 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) i, en conseqüència es tracta d’una 
matèria de la competència del Ple. 

És per l’anterior que l’Alcaldessa Presidenta proposa al Ple l’adopció del següent 
ACORD: 



Primer.- RATIFICAR, en tots els seus termes, el Decret de l’Alcaldia Presidència número 
256/2016, de data 29 de setembre de 2016 i, en conseqüència: 

1.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, 
en el recurs contenciós administratiu número 241/2016, interposat per Narcís 
Deusedas Berta, contra la resolució dictada per l’Ajuntament de Palau-
saverdera de data 2 de juny de 2016 per la que es desestima el recurs de 
reposició interposat contra la resolució dictada en data 19 d’abril de 2016 en 
virtut de la qual, es denegava la reclamació de pagament de les despeses de 
desplaçament i dietes corresponents als anys 2011, 2012, 2013 i 2014 per un 
import total de 26.824,85 euros. 

2.- DESIGNAR al lletrat Sr. Robert Pallarés Gasol per a la defensa jurídica a favor 
de l’Ajuntament de Palau-saverdera per tal que pugui comparèixer en el recurs 
contenciós administratiu número 241/2016. 

3.- COMUNICAR al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona que, a data 
d’avui, aquest Ajuntament no té coneixement de l’existència d’altres recursos 
contenciosos administratius en els qual puguin concórrer els supòsits 
d’acumulació que preveu el capítol III del títol III de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 

4.-TRAMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona l'expedient 
administratiu complet, foliat, autentificat i indexat. 

5.- NOTIFICAR aquesta resolució a totes les persones que apareixen com a 
interessades en el procediment, si és el cas, per tal que en el termini de NOU 
DIES puguin personar-se a les actuacions com a demandades.  

6- COMUNICAR al Jutjat Contenciós 3 de Girona que la data d’entrada de l’ofici 
judicial al Registre General de l’Ajuntament ha estat el 23 de setembre de 2016 
amb número de registre E2016002081. 

Segon.- RATIFICAR, així mateix, tots els actes d’execució del Decret ratificat duts a 
terme fins aquest moment. 

Tercer.- DESIGNAR per a la representació de l’Ajuntament de Palau-saverdera en 
l’esmentat procediment judicial a la Procuradora dels Tribunals Na Mª Carmen Peix 
Espígol. 

  
 
 
 

Palau-saverdera, 5 d’octubre de 2016. 

 

L’Alcaldessa, 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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