
           
                      

  
 
STCU de 24 de juliol de 2013, recurs 208/2011 
 
Legalitat de l’abonament d’un complement a treballadors d’una S.L. municipal 
que es trobaven en situació de baixa temporal per malaltia (accés al text de la 
sentència) 
 
El TCU resol un recurs d’apel·lació contra una sentència d’instància que declara un 
perjudici en els fons públics d’una societat municipal. Les causes van ser, d’una banda, 
l’abonament de complements de salari a treballadors en situació de baixa per 
malaltia, amb càrrec als fons de la societat. De l’altra, el pagament a determinats 
treballadors de quantitats en concepte d’hores extraordinàries sense justificació 
del seu abonament. Ambdós comportaments s’atribueixen al director executiu de la 
societat municipal. 
 
El recurrent argumenta que els pagaments estaven justificats i que no ha dut a 
terme cap mena de comportament dolós, culpós o negligent contrari a dret. Tant el 
Ministeri Fiscal com la representació de la societat municipal argumenten per a la 
inadmissió del recurs. 
 
El Tribunal refusa els motius d’inadmissió i decideix entrar a valorar el recurs partint de 
la base que la societat municipal és titular de fons públics i, per això, subjecta al 
règim de comptabilitat pública. 
 
Des d’aquesta perspectiva, el TCU considera que els pagaments complementaris 
són contraris a la normativa ja que només podien haver-se previst en els 
contractes de treball o en el conveni col·lectiu aplicable -que no existia- atès que 
suposaven una millora respecte a allò previst en la LGSS. També resulten indeguts els 
pagaments d’hores extraordinàries, doncs no hi ha una justificació documental 
adequada i a més les referides hores extraordinàries tampoc han estat previstes en els 
corresponents contractes de treball ni en conveni col·lectiu. 
 
Es considera provat que el director executiu de la societat municipal es va excedir 
en les seves competències ja que corresponia al Consell d’Administració d’aquesta 
decidir sobre el règim retributiu del personal. Per tot això, el Tribunal confirma la 
sentència apel·lada que va apreciar la falta de diligència del director executiu, 
exigible com a gestor de fons públics. 
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