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REF: 2/2017 

 

Carles Casellas Ayén, secretari de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,  

 

CERTIFICO:  que el Ple Municipal, en sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2017, a 
reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, va adoptar, entre d’altres, i per 
majoria amb set vots a favor dels regidors d’Ara Vilassar, tres abstencions dels regidors de 
la CUP i PSC i tres vots en contra dels regidors de CIU i del PP, l’acord següent: 

“  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000042 

Proposta presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Resolució de recurs de reposició interposar pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de 
CIU, contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària amb referència 22/2016. 

 

Relació de fets 

El Sr. Joan Alfons Cusidó Macià, en representació del grup municipal de Convergència i 
Unió, va interposar recurs administratiu de reposició, en data 23 de gener de 2017, contra 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 22/2016, publicada al BOPB de 23 de 
desembre de 2016 

 

El secretari d’aquest ajuntament pel que fa a aquest recurs ha emès l’informe jurídic 
següent: 

>>ANTECEDENTS DE FET 

Primer.  En sessió plenària de 27 d’octubre de 2016 s’adoptà entre d’altres l’acord pel que 
s’aprovà inicialment la modificació pressupostària amb referència 22/2016, i es publicà el 
17 de novembre en el BOPB en tràmit d’informació pública per a la presentació 
d’al·legacions el corresponent edicte. 

Segon. En data 19 de desembre de 2016, atès que en el aquell moment no es tenia 
coneixement d’un escrit d’al·legacions presentat pel senyor Joan Alfons Cusidó en el 
termini d’informació i exposició pública, el secretari emet certificat pel que es dóna 
compte que no s’han presentat al·legacions en el tràmit d’informació i exposició pública de 
l’expedient de modificació de crèdit número 22/2017.  

Per tant, de forma automàtica i sense necessitat d’adoptar un nou acord, l’aprovació inicial 
esdevingué definitiva per efecte automàtic “ope leguis” del que determina l’article 169.1 
del Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
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Tercer. En data 23 de desembre de 2016 es publicà al BOPB l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit de referència. Amb la publicació, segons l’article 169.1 del Text 
refós de la Llei d’hisendes locals, entrà en vigor la modificació. 

Consta específicament en l’edicte publicat el peu de recurs amb el següent literal : << 
Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci.>> 

Quart. En les dates  de 27 i 28 de desembre de 2016, tenint per aprovada definitivament la 
modificació pressupostària, l’alcalde va donar compliment a les actuacions materials a les 
que fou facultat en compliment del que venia establert en acords adoptats en sessions 
plenàries de 27 d’octubre de 2016, i de 22 de desembre de 2016.  

Com diem, fruit d’aquesta atribució de facultats, l’alcalde formalitzà els contractes de 
crèdits amb els representants de les entitats bancàries Bankia SA i Caixabank SA i, també, 
es formalitzà davant de notari l’adquisició de la nau de Can Robinat, així com l’adquisició 
de béns i drets del sector urbanístic anomenat Vallmorena II. 

Cinquè. En data 23 de gener de 2017 en les Oficines de Correus de Premià de Mar, el 
senyor Joan Alfons Cusidó i Macià interposa recurs administratiu de reposició contra 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 22/2016, publicada al BOPB de 23 de 
desembre de 2016, que és objecte d’aquest informe. 

Aquest escrit ha tingut entrada al Registre General d’aquest ajuntament el 25 de gener del 
corrent amb referència d’entrada E2017000514. 

Sisè. En sessió ordinària del ple de 26 de gener de 2017, s’adoptà entre d’altres acords el 
que es procedeix a transcriure a continuació en la seva part dispositiva : 

<< Primer. Inadmetre a tràmit, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest 
acord, l’escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació pressupostària 
22/2016 presentat pel regidor del grup municipal CiU senyor Joan Alfons Cusidó i Macià, 
amb entrada E2017000005 al Registre General el 2 de gener del  corrent. 

Segon. Donar per aprovada  definitivament la modificació pressupostària 22/2016. 

Tercer. Convalidar els actes d’execució  realitzats per l’alcalde de la corporació els dies 
27 i 28 de desembre de 2016 referits a la formalització dels  crèdits amb les entitats 
bancàries Bankia SA i Caixabank SA i, convalidar també la formalització davant de notari 
de  l’adquisició de la nau de Can Robinat i dels béns i drets del sector urbanístic 
anomenat Vallmorena II. >> 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

- L’article 112.3 i 116  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques (PACAP). 
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- L’article 171 del Text refós de la Llei de bases i de règim local aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

- L’article 22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del 
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre de 1988, que regula les Hisendes Locals. 

 

- L’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, 

 

FONAMENTS DE DRET 

Primer. El recurs potestatiu de referència s’interposa contra l’aprovació definitiva de la 
modificació pressupostària 22/2016. 

 

Segon. L’article 112.3 de la LPACP estableix el següent : <<  Contra las disposiciones 
administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. >> 

 

Així mateix, l’article 171.1 del Text refós de la Llei de bases i de règim local aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març determina que :  << Contra la aprobación 
definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso- 
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. >> 

 

Tercer. Segons jurisprudència pacífica, veure entre d’altres la sentència del 28 de febrer de 
1996 del Tribunal Suprem (LA LEY JURIS 3849/1996), el pressupost municipal té 
naturalesa de disposició de caràcter general, i aquest règim s’aplica no només a l’aprovació 
del pressupost general sinó també a les modificacions pressupostàries que es realitzin 
durant l’exercici. 

 

Quart. En un altre ordre de coses, i atenent a la relació dels antecedents de fet cal fer 
esment de l’acord de convalidació adoptat per l’òrgan plenari en sessió de 26 de gener de 
2017, anteriorment a la presentació del recurs de referència.  

 

A conseqüència de l’adopció de l’esmentat acord resulta que, sobrevingudament, ha  
decaigut l’objecte de la impugnació que ara s’informa en tant que l’acte publicat el 23 de 
desembre de 2016 al BOPB ha resultat sense efectes, per causa de la convalidació de 
l’acord  plenari del proppassat 26 de gener del corrent. 
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Cinquè. L’article 116 de la LPACAP determina taxadament les causes d’inadmissió dels 
recursos administratius. 

 

Sisè. L’òrgan competent per a la resolució del recurs interposat és el Ple municipal, en 
exercici de la competència que li ve atribuïda en l’article 123.1 de la LPACAP. 

 

Setè. En tant que el procediment en qüestió versa sobre la revisió d’un acte administratiu 
previ, i en  compliment de la previsió legal continguda en l’article 10.1.g) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
procedeix la publicació de l’acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
el benentès que, segons determina l’apartat tercer de l’esmentat article, la informació que 
es publiqui no ha d’incloure dades o referències personals d’especial protecció. 

 

CONCLUSIONS 

A la vista dels antecedents de fet i de dret exposats s’informa que concorren les següents 
causes que motiven la inadmissió a tràmit del recurs de reposició : 

a) La prevista en l’article 116.c) de la LPACAP,  donat que  l’aprovació definitiva 
d’una modificació pressupostària és un acte no susceptible de recurs administratiu i, 
tal i com s’ha exposat, únicament concorre la potestat d’interposició de recurs en 
seu judicial davant el TSJ de Catalunya, tal i com ja indicava l’edicte publicat el 23 
de desembre de 2016 al BOPB. 
 

b) La prevista en l’article 116.e) de la LPACAP per manca de fonament en el recurs,  
per motiu de la pèrdua d’eficàcia sobrevinguda de l’acte que es recorre, i per motiu 
que l’argumentari que exposa en el seu escrit ja fou resolt per acord plenari del 
proppassat 26 de gener de 2017. 

Per efecte de la resolució del recurs i atenent a la proposta d’inadmissió que es trasllada a 
l’òrgan competent, decaurà també  la suspensió de l’aprovació definitiva que l’interessat 
sol·licita en el seu escrit. >> 

 

És per això que es proposa l’adopció dels acords següents: 

 

Proposta d’acord 

Primer. Inadmetre a tràmit, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord, 
el recurs de reposició interposat pel senyor Joan Alfons Cusidó i Macià  en representació 
del  grup municipal Convergència i Unió contra l’aprovació definitiva de la modificació de 
crèdit 22/2016 publicada al BOPB el proppassat 23 de desembre de 2016. 
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Segon. Publicar el present acord   en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde. 

 

A Vilassar de Dalt,  

 Vist-i-plau 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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