
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 
Departament de Mitjans de Comunicació 

Data: 20 de juny de 2013 
 
_______________________________________________________________ 
 

L’Ajuntament�de�Montornès�sol�licitarà�la�
suspensió�de�la�sentencia�que�anul�la�els�
acords�del�ple�extraordinari�de�març�de�2013�
�
El�Consistori�interposarà�recurs�d’apel�lació�contra�la�decisió�del�
Jutjat�del�Contenciós�Administratiu�número�1�de�Barcelona�per�
tal�d’evitar�l’anul�lació�de�l’aprovació�del�Pressupost�de�2013,�
de�la�plantilla�de�personal,�la�relació�de�llocs�de�treball�i�la�
creació�de�l’empresa�pública�“Montornès�Manteniment�i�Serveis�
SL”�
 
Una sentència del Jutjat del Contenciós administratiu número 1 de Barcelona anul·la 
els acords que es van prendre en el ple extraordinari del 21 de març de 2013 en què 
es va aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball i la creació de 
l’empresa pública “Montornès Manteniment i Serveis SL” 
 
La decisió del jutjat s’ha pres a propòsit d’una demanda que va interposar el regidor 
del PSC, Daniel Cortés, en la qual considerava que s’havien vulnerat els drets 
fonamentals dels regidors de l’oposició en la convocatòria de la sessió extraordinària 
urgent del passat mes de març perquè la urgència no va quedar justificada i no s’havia 
respectat l’antelació mínima de dos dies que marca la normativa entre la convocatòria i 
la celebració de la sessió. 
 
El Consistori es va oposar a la demanda perquè entenia que l’alcalde, José Montero, 
havia justificat a la sessió la urgència de la convocatòria en base a la necessitat de 
resoldre expedients que condicionaven l’acció de govern. A més s’afegia que no 
s’havia vulnerat el dret de cap regidor ja que havien disposat de la documentació des 
del dia 15 de març de 2013, data en què es van convocar les comissions informatives i 
es va posar a disposició dels regidors els expedients que havien d’anar al ple. 
Finalment, l’Ajuntament argumentava que no s’havia negat la participació política ni la 
informació als regidors pel fet que la convocatòria fos d’un ple extraordinari urgent. 
També es recordava que la normativa preveu la convocatòria en cas d’urgència 
justificada sense haver de respectar el termini de dos dies. 
 
Conseqüències de la sentència 
Davant la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, 
l’Ajuntament de Montornès interposarà recurs d’apel·lació i alhora sol·licitarà al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la suspensió de l’execució de la sentència.  
En cas d’haver de donar-li compliment, el Consistori es veurà obligat a tornar a aplicar 
el pressupost prorrogat de l’any 2012, amb tot el que això comporta en relació als 
compromisos adquirits amb tercers i despeses realitzades durant el període de temps 
en què ha estat vigent el pressupost de 2013 (per exemple, suposarà la paralització  
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d’obres, la suspensió dels Plans d’Ocupació Local, de les subvencions concedides a 
entitats, etc). A més, s’hauran de tornar a tramitar els expedients aprovats a la sessió 
extraordinària del 21 de març de 2013 amb totes les despeses que això pugui 
comportar. 


