
 

DECLARACIÓ 

 
 
 
 
 
 

Pàgina 1 de 1 

Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 
(PSC-PSOE) 

El Masnou, a 4 d’abril de 2018. 
 
El 15 de març el Plenari va aprovar per una àmplia majoria la moció presentada pel 
Grup Municipal del PSC per a la creació d’una Comissió Informativa Municipal de 
caràcter específic sobre processos selectius i contractacions de personal amb la 
voluntat d’allunyar qualsevol ombra de dubte sobre la gestió de l’Ajuntament dins l’àmbit 
del Recursos humans i corregir aquells accions que no hagin estrat ajustades a les 
normes vigents. 
 
El nostre grup manté dubtes raonables sobre les possibilitats reals que els processos de 
funcionarització engegats per l’Ajuntament del Masnou hagin incorregut en causes de 
nul·litat al no exigir-se cap requisit limitador a la concurrència i participació en el procés 
de funcionarització respecte de la data d’adquisició de la condició de personal laboral fix. 
 
A les diligències d’investigació 543/16 de la Fiscalia Provincial de Barcelona, de 3 de 
gener de 2017, (pàg. 11) s’estima que “en alguna ocasión se ha reputado causa de 
nulidad prevista en el art. 62 de la LRJPAC (p.e. en el Dictamen de la Comisión 
Permanente del Consejo Consultivo de la CCAA de Madrid de 22.7.15 sobre 
nombramientos derivados del proceso de funcionarización del Ayuntamiento de 
Alcorcón)”. 
 
A les mateixes, analitzada la denuncia, la pròpia fiscalia (pàg. 13) manifesta que “De 
este modo, no cabría sino concluir que, en principio, no sería posible acogerse a esa 
funcionarización cuando se tratara de personal laboral fijo contratado con posterioridad 
a la entrada en vigor de la EBEP y a través de pruebas de selección o promoción 
convocadas ulteriormente a aquella fecha, situación en la que, en principio, se 
encontrarían 11 de los empleados a los que se refieren las presentes”, ja que tal i com 
manifesta (pàg. 15) resulta “incontestable que, el 13.5.07, no habían alcanzado aún la 
condición de personal laboral fijo”. 
 
A tot això cal destacar que la fiscalia (pàg. 13) assenyala “el deficitario contenido de 
dichas Bases” i el fet (pag. 17) que “el Ayuntamiento del Masnou también contrató 
anómalamente a diversos trabajadores mediante distintos contratos temporales que se 
fueron prorrogando en el tiempo para el desempeño de funciones que, en muchas 
ocasiones, respondían a necesidades permanentes y estructurales, situación que ha 
conducido reiteradamente a los Juzgados y Tribunales a calificar dicha contratación 
como irregular e, incluso en ocasiones, como abusiva y en fraude de ley”, elements que 
assenyalen a una mala praxi endèmica en el funcionament del departament de 
Recursos Humans que justifiquen la revisió d’ofici d’aquests actes administratius així 
com dels protocols sobre els processos selectius i contractacions de personal. 
 
Per tot això, i als efectes de documentar la present declaració, annex a la mateixa 
s’adjunta còpia de les diligències de fiscalia referides anteriorment. 
 
 
 
 
Ernest Suñé 
Portaveu PSC 


