
 

	

Ajuntament	de	Gavà	

Davant les presumptes irregularitats en la contractació directa de serveis públics per 
l’Ajuntament de Gavà en el període 2005-2009, adjudicats a una mateixa persona, a 
l’informe raonat es conclou que l’ús de la contractació menor successiva podria incorre 
en vici de nul·litat de ple dret  per violació continuada de les normes de contractació 
pública, en la mesura que suposa un recurrent fraccionament fraudulent de l’objecte 
contractual, per divisió artificial d’una despesa unitària, quan en realitat existeix 
identitat en els tres elements negocials dels diversos expedients de contractació menor. 
Aquesta pràctica rau en la finalitat d’eludir el compliment dels principis que inspiren la 
contractació pública i les normes procedimentals que la regulen, quan en realitat hauria 
d’haver-se contractat de forma conjunta, mitjançant un procediment de contractació 
ordinari o negociat, per haver-se superat l’import màxim legalment previst per a la 
tramitació dels contractes menors.  L’Ajuntament reconeix que en determinats supòsits 
els procediments contractuals examinats es podrien qualificar de “poc rigorosos”, 
encara que sembla entendre’ls viciats d’anul·labilitat, i no de nul·litat de ple dret (foren 
corregits d’ofici a través del Decret de convalidació de data 27 de març de 2007).  
Tanmateix considera, contràriament al parer de l’OAC, que en la majoria dels supòsits 
examinats la contractació menor es justifica en l’aprofitament autònom dels objectes 
contractuals i en la diversitat d’entitats contractants. 

En fase de seguiment la Corporació local concreta les mesures adoptades tendents a 
millorar i adequar a la legalitat la contractació menor municipal:  mitjans de control ex 
ante més rigorosos i exhaustius en les bases d’execució dels pressupostos (enduriment 
del procediment de contractació menor); centralització de les compres en un únic 
departament; o planificació pressupostària municipal. Respecte això últim, s’afirma 
però que els contractes investigats es vinculaven a esdeveniments “no ordinaris i de 
difícil previsió”, la qual cosa no pot estar més allunyada del parer d’aquesta Oficina, que 
veu encara millorable l’activitat planificació de necessitats. En les còpies adverades 
subministrades dels 25 contractes menors adjudicats al 2012, es comprova que les 
factures s’acompanyen de decrets d’aprovació del contracte menor i llur despesa, en els 
que es dóna compliment al nou contingut exigible en l’expedient de contractació 
menor. S’observa en aquets nous contractes una pluralitat d’empreses adjudicatàries 
(13), i que en cap cas els imports totals adjudicats a cadascuna d’elles supera el llindar 
màxim legalment previst per a la contractació menor. Per tot això, i tret de les 
divergències de criteri exposades, convé aplaudir els esforços fets per regularitzar i 
millorar tant el disseny com l’efectiva gestió actual de les pràctiques contractuals. 

 


