
 
 

�����������	���
��
����	���������
	������������������������������������ 

	��� ���������	
���������
 

 

El jutjat dicta el sobreseïment i l’arxiu de la 
denúncia contra l’Ajuntament de Montornès per 
presumpte delicte de prevaricació 

�!���������"#�����������$�����%����&����!!����'���������!"��������
��(����)���������*������!�����$���� ��������������!���+�������!�,����
!"�����������	����!�����-������.�/���!�����������(�!���������������
�������!/�������0������������"�!��!���/������������������������!������
�"�(���1�

El Jutjat d’Instrucció número 4 de Granollers va dictar, fa unes setmanes, el 
sobreseïment lliure i l’arxiu definitiu de les actuacions iniciades arran de la denúncia 
contra l’Ajuntament per presumpte delicte de prevaricació. El sobreseïment lliure 
significa que el jutjat considera que no existeix cap fet delictiu. 

La denuncia, interposada pel regidor del PSC Daniel Cortés, feia referència a la 
contractació de dos operaris especialistes d’obres per a dur a terme tasques de pintura 
a les escoles públiques i de senyalització horitzontal de vials durant un període no 
superior a tres mesos.  

La part denunciant argumentava que la contractació era “injusta” i “arbitraria” i que 
s’havia efectuat malgrat els informes desfavorables dels tècnics de l’Ajuntament. A 
més, s’afegia que les persones contractades no formaven part de cap borsa d’operaris 
i que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2012 prohibia la 
contractació de personal en el sector públic. 

L’aute del Jutjat d’Instrucció número 4 de Granollers conclou que en el cas denunciat 
no hi ha prevaricació perquè, tot i que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
prohibeix la contractació de personal temporal, la permet en supòsits d’excepcionalitat, 
urgència i caràcter inajornable per aquells serveis públics essencials. A continuació, 
s’explica que les obres d’adequació de la senyalització viària i els treballs de pintura de 
les escoles estan integrats dins del concepte de serveis públics essencials, i en el cas 
concret que es tracta, s’específica que es duran a terme en un període considerat 
oportú (tres mesos d’estiu) per evitar paralitzacions en època de ple rendiment dels 
serveis. Aquest dos aspectes donen compliment als requisits que recull la llei per 
realitzar la contractació. 

D’altra banda, i pel que fa als informes desfavorables dels tècnics de l’Ajuntament, 
l’aute diu que ho són per la no aportació de documentació suficient que acrediti 
l’urgència i excepcionalitat i conclou que no hi ha interès personal en la contractació 
dels operaris que formaven part d’una borsa a disposició del consistori i que van ser 
seleccionats per estricte ordre de puntuació. 
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