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PE CCOO GUANYEM SENTÈNCIA EN RELACIÓ AL DRET A 

L’ABONAMENT DE LES DESPESES PER DESPLAÇAMENTS DINS DE LES 

OBLIGACIONS LEGALS COM AGENTS DE L’AUTORITAT. 

Dret d’aplicació tot i que els desplaçaments responguin a 

actuacions com Agent de Policia a un ajuntament diferent al que 

actualment presta serveis. 

D’acord amb el que indica l’article 10.1.1· de la Llei 16/1991, de 10 de juliol i l’article 410 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , s’han de complir amb totes les citacions judicials 

relatives a intervencions en actes de servei rebudes pels agents.  

No obstant això, l’ajuntament de Tossa de Mar va determinar no pagar les despeses 

reclamades al demandant al·legant que els desplaçaments als jutjats responien a 

actuacions realitzades, en comissió de servei, com a policia d’un altra ajuntament, en 

concret de Castell-Platja d’Aro.  

La sentència assenyala que l’Acord de condicions de treball pel personal que presta servei 

a l’Ajuntament de Tossa recull la Indemnització per raó de servei i que històricament la 

plantilla de Policies ha percebut les despeses per la assistència a judicis com a 

conseqüència de tasques policials. 

És sorprenent que com a resultat de les peticions del demandant, fins i tot l’ajuntament va 

emetre un ordre interna ampliant la prohibició a tota la plantilla contravenint la pràctica 

habitual i vulnerant així la doctrina en dret de que no es poden anar en contra dels actes 

propis.  

La sentència dona la raó al demandant i afiliat a CCOO i condemna a l’ajuntament de 

Tossa al pagament de les quanties reclamades, un total de 1080 euros. Afegir que hi han 

altres persones afectades i que, a partir d'aquesta sentència, també es veuran 

beneficiades. 

Cal finalment posar en valor que la sentència núm.260/22 del jutjat contenciós 

administratiu 1 de Girona ha estat guanyada per l'advocat Gerard Martínez Puga del 

Gabinet Tecnic-jurídic de CCOO Catalunya com a conseqüència de la seva gran 

professionalitat. 

 

AGRUPACIÓ DE POLICIES LOCALS DE CATALUNYA DE CCOO 

about:blank

