
 

	

Ajuntament	de	Santa	Maria	de	Palautordera	

Amb ocasió de l’examen de diversos expedients de contractació es posa de manifest la 

improcedència de fraccionar l’objecte contractual amb l’objecte d’evitar les exigències 

legals en matèria de contractació pública. De la resposta municipal es confirma la 

manca de justificació de la contractació menor diferenciada del servei de poda de les 

diferents zones arbrades del municipi l’any 2008, com la manca de planificació 

d’aquests servei ni de les necessitats d’altres serveis i subministraments de materials, 

d’equipaments o maquinària per al manteniment de vies públiques durant els exercicis 

2007 – 2010. Es constata altrament un incompliment del règim jurídic de contractació 

amb motiu de l’execució del subministrament de material per a les obres de 

rehabilitació de la Masia de Ca N’Auleda amb caràcter previ a l’adjudicació del propi 

contracte (setembre de 2010), i errors en facturació en relació al subministrament de 

material per a la referida rehabilitació, encara que se’n va procedir a obrir un expedient 

de reintegrament d’imports indeguts. En un altre ordre de coses, es verifica 

l’abonament d’hores extres per sobre del límit legal permès de 80 hores anuals a tres 

treballadors en nòmines de tres mesos durant l’any 2009, tot i constar previs informes 

desfavorables emesos per la intervenció municipal, sense que l’Alcaldia resolgués 

l’objecció, ordenés cap correcció posterior ni regularització de les nòmines, i sense que 

constin accions empreses per a l’adequació a la legalitat i restitució dels imports. 

Tanmateix, no consta que s’hagi procedit per part de la Corporació local a incoar cap 

procés de reconeixement d’invalidesa dels actes municipals implicats en els fets, com 

tampoc que s’hagin resolt les eventuals responsabilitats disciplinàries que se’n 

poguessin derivar, actualment prescrites. La Corporació local assevera però, que les 

irregularitats comeses no s’han tornat a repetir en els exercicis posteriors. En aquest 

sentit, en fase de seguiment s’han aportat certificats i còpies adverades de nous 

expedients de contractació que s’ajusten a la legalitat. 

	


