
Molins de Rei
El 22 de març de 2013, el Director de l’OAC emet recomanacions raonades i 
informe raonat adreçat a l’Ajuntament de Molins de Rei en què exposa que la 
contractació amb caràcter retroactiu del servei d’assessoria Jurídica de la Secció 
de medi ambient en determinats expedients implica que va existir una activitat 
contractada verbalment, possibilitat expressament prohibida a la LCSP; tampoc 
es va justificar ni motivar la tramitació urgent, alhora que s’aprecien indicis per 
considerar que es podria haver incorregut en un frau de llei reconduint de 
manera artificiosa al règim de contractes menors i al procediment negociat 
sense publicitat una contractació que, de no haver-se fraccionat l’objecte del 
contracte, hagués superat els límits legals establerts per a emprar aquests 
procediments.

D’acord amb l’informe municipal de 17 de juliol de 2013, es manifesta la creació 
d’una Oficina de Contractació Municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei amb 
la funció primordial l’estudi, l’informe i/o consulta, per impulsar la tramitació 
dels expedients de contractació administrativa des de la vesant de la 
transparència, l’eficàcia, la transversalitat, la coordinació i l’aplicació intensiva 
de l’administració electrònica; la creació de La Mesa Permanent de Contractació 
mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de febrer de 2013, per a tots els 
procediments d’adjudicació dels contractes de competència de l’Alcalde; i la 
creació de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de Molins de Rei 
per acord adoptat, per unanimitat, en sessió plenària de data 28 de febrer de 
2013, per a tots els procediments d’adjudicació de competència del Ple.  

Així mateix, es comunica la decisió d’incoar expedient de revisió d’ofici per 
nul·litat de ple dret dels acords de contractació  de referència. En aquest sentit, 
el 23 de febrer de 2015 l’Alcalde de Molins de Rei tramet informe en què 
comunica que la Junta de Govern Local va acordar incoar expedient 
administratiu de revisió d’ofici dels acords de contractació esmentats per 
tractar-se d’actes nuls de ple dret i s’informa que la creació dels òrgans 
esmentats ha comportat l’adopció de mesures d’impuls, control i seguiment de 
la contractació municipal i un gran esforç en l’activació de la licitació dels 
diferents contractes municipals davant la situació en què es trobava en la 
incorporació de l’actual equip”. 

Tanmateix però, la Comissió Jurídica Assessora emet dictamen 361/14 de data 
23 d’octubre de 2014 en sentit desfavorable a la revisió d’ofici de la totalitat del 
expedients de contractació relacionats: tot i que conclou que els contractes 
objecte de la revisió es van formalitzar sense observar els requisits establerts per 



la normativa, entén que no és recomanable, per raons de proporcionalitat, 
declarar la nul·litat si aquesta comporta la devolució del valor econòmic de les 
prestacions respectives, i que l’únic resultat que derivaria de la declaració de 
nul·litat seria el restabliment de la legalitat infringida sense cap altra 
conseqüència reparadora de l’interès públic en joc. 

En fase de seguiment i previ requeriment a l’efecte, l’Ajuntament informa sobre 
les accions i resultats empresos pel consistori des de la implantació de l’Oficina 
de Contractació Municipal i les Meses Permanents de Contractació. 


