
 
 
 
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA, D’INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT DE REVISIÓ 
D’OFICI PER A DETERMINAR SI DIVERSOS ACORDS ADOPTATS PEL PLE MUNCIPAL 
PODRÍEN CONSTITUIR ACTES ADMINISTRATIUS NULS DE PLE DRET. 

 

Atès que amb motiu de preparar la documentació a relacionada amb el recurs 
contenciós administratiu número 241/2016 que s'està substanciant davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu 1 de Girona, s’ha tingut coneixement de l’informe emès per 
la Secretaria intervenció, de data 17 de setembre de 2014 (registrat al registre 
d’informes amb el número 183 del dia 19/09/2014), que es refereix a determinats 
expedients de reconeixement de crèdits en relació a diverses despeses municipals, entre 
d’altres locomoció i dietes d’Alcaldia d’exercicis anteriors, i que es detallen a 
continuació: 

- Dietes d’Alcaldia Presidència de l’any 2005 entrades amb Registre d’Entrades a 
l’Ajuntament el 30 d’octubre de 2009, per import de 13.347,57 Euros . 

Per fer front al pagament d’aquesta despesa es va tramitar l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2009 que fou aprovat pel Ple de la 
Corporació el dia 18 de novembre de 2009. 

- Dietes i desplaçaments-locomoció d’Alcaldia Presidència de l’any 2006 entrades 
amb Registre ‘Entrades a l’Ajuntament el 20 de juliol de 2010, per import de 
13.106,16 Euros . 

Per fer front al pagament d’aquesta despesa es va tramitar l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 9/2010 que fou aprovat pel Ple de la 
Corporació el dia 6 d’octubre de 2010. 

- Desplaçaments-locomoció d’Alcaldia Presidència de l’any 2006 entrades amb 
Registre d’Entrades a l’Ajuntament el 20 de desembre de 2010, per import de 
3.000 Euros . 

Per fer front al pagament d’aquesta despesa es va tramitar l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 12/2010 que fou aprovat pel Ple de la 
Corporació el dia 17 de novembre de 2010. 

- Dietes d’Alcaldia de l’any 2006 entrades amb Registre d’Entrades el 20 de 
desembre de 2010, per import de 2.336,56 Euros . 

- Desplaçaments i locomoció d’Alcaldia de l’any 2007 sol·licitades amb Registre 
d’Entrades el 21 de març de 2011 per import de 9.000,00 Euros . 



Per fer front al pagament d’aquestes despeses es va tramitar l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2011 que fou aprovat pel Ple de la 
Corporació el dia 30 de març de 2011. 

- Dietes d’Alcaldia de l’any 2007 entrades per Registre d’Entrades el dia 21 de 
març de 2011 per import de 5.659,64 Euros . 

Per fer front al pagament d’aquesta despesa es va tramitar l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2012 que fou aprovat pel Ple de la 
Corporació el dia 27 de gener de 2012. 

- Dietes i desplaçaments-locomoció d’Alcaldia de l’any 2009 entrades amb 
Registre d’Entrades el 19 de desembre de 2012 per import de 13.230,96 Euros . 

- Dietes i desplaçaments locomoció d’Alcaldia de l’any 2009 entrades amb 
Registre d’Entrades el 20 de desembre de 2012 per import de 13.565,55 Euros . 

Per fer front al pagament d’aquestes despeses es va tramitar l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2013 que fou aprovat pel Ple de la 
Corporació el dia 1 de febrer de 2013. 

En l’esmentat informe s’assenyala que: 

“De tots aquests imports reconeguts en concepte de dietes i desplaçaments d’Alcaldia 
Presidència, la majoria d’ells liquidats en exercicis anteriors al pressupost del 2012, i 
per tant pendents de pagament d’exercicis anteriors, es varen efectuar els pagaments 
durant l’exercici 2012 i 2013 en efectiu per ordre expressa de l’Alcalde President a la 
funcionària de comptabilitat municipal, en contra de lo establert al meu informe 
elaborat a partir de l’entrada en vigor de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre”. 

“Dels pagaments efectuats i cobraments respectius per part del Senyor Alcalde en 
concepte de dietes i locomoció no s’han efectuat les retencions assenyalades en els 
meus informes en concepte d’IRPF per la qual cosa es necessari que s’efectuï una 
declaració complementària d la renda pels imports cobrats durant els exercicis 2012 i 
2013 que quedin subjecte a retenció”. 

“En el cas de dietes i desplaçaments cal tenir en compte l’article 22.6 del Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei que disposa una 
regla especial quan existeix trasllat amb canvi de residència i diu “el dret a les 
indemnitzacions previstes al present article caducaran a transcorre el termini d’un any 
des de la data en què s’origini o neixi el seu dret”  

S’acompanya a l’informe la resposta a la consulta 81407 formulada a espublico, del dia 
21 de juny de 2014, en la que s’afirma que “la acción que puede interponer la 
Autoridad contra el Ayuntamiento reclamando el pago de las dietas y los gastos de 
locomoción debe ejercerse dentro del plazo de 1 año desde la fecha en que se origine o 
nazca su derecho, es decir, desde que se produce el gasto. Transcurrido el plazo, el 
ejercicio de la acción resulta ser extemporáneo, y de realizarse el pago indebido, éste es 
indebido.”        .  

Considerant, en virtut de tot l’exposat, que els acords adoptats el dia 18 de novembre 
de 2009, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 
6/2009; el dia 6 d’octubre de 2010, d’aprovació de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits núm. 9/2010; Corporació el dia 30 de març de 2011, 



d’aprovació de tramitar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 
2/2011; el dia 27 de gener de 2012, d’aprovació de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits núm. 2/2012; i el dia 1 de febrer de 2013, d’aprovació de 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2013; podrien constituir 
actes administratius nuls de Ple dret, segons el que disposar l’article 47.1.f) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions 
Públiques, en tant que podrien constituir actes expressos contraris a l’ordenament 
jurídic pels que s’adquireixen facultats o drets mancant dels requisits essencials per a 
la seva adquisició.     

De conformitat amb el que preveuen l’article 106 i l’apartat b) de la Disposició 
Transitòria Tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de las Administracions Públiques i l’article 123 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
 

Proposo al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- INCOAR d’ofici expedient destinada a declarar, si procedeix, la nul·litat dels 
actes administratius esmentats. 

Segon.- DISPOSAR que per part de la secretaria intervenció de la Corporació s’emeti 
informe, sobre la nul·litat dels acords i Dictamen por la Comissió Jurídica Assessora de 
la Generalitat de Catalunya, a los efectes previstos a l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions 
Públiques. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones que puguin resultar interessades. 

 
 
 
 

Palau-saverdera, 14 d’octubre de 2016. 

 

L’Alcaldessa, 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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