
Ajuntament de Cunit
El 31 de maig de 2013 el Director de l’Oficina Antifrau va emetre un informe 
raonat adreçat a l’Ajuntament de Cunit en què se l’instava a investigar i 
inspeccionar determinats contractes i subvencions formalitzats i subscrites 
entre els anys 2007 i 2011.

Les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament de Cunit principalment 
analitzades en l’informe raonat es refereixen, primer, a diverses irregularitats en 
la contractació d’un concert l’any 2007 en el que manca acord en què s’acordi 
l’aprovació de l’expedient de contractació i en el que s’originà un compromís de 
despesa molt superior als crèdits autoritzats, mentre que els informes 
d’intervenció advertien de la no existència de crèdit adequat i suficient. 
L’Ajuntament, en la seva resposta, comunica haver decidit no incoar expedient 
de revisió d’ofici: tot i reconèixer que en l’expedient de contractació han existit 
vicis de nul·litat per adjudicació obviant el procediment legalment establert i 
sense existència de crèdit pressupostari per a la seva adjudicació, es conclou 
que, amb fonament en l’article 106 de la Llei 30/1992, en el present cas l’exercici 
de la potestat de revisió seria contrària al principi d’equitat i bona fe, havent 
transcorregut més de sis anys des de la seva formalització i gairebé el mateix 
temps des de la seva execució.

D’altra banda s’observen irregularitats en la contractació d’una activitat musical 
l’any 2008 relatives a l’existència d’un document contractual d’execució del 
servei no signat i previ a qualsevol acord o resolució municipal. De forma molt 
similar a l’anterior, l’Ajuntament també reconeix les irregularitats apuntades 
per aquesta Oficina quan afirma que “en l’expedient objecte d’anàlisi i en la 
tramitació del mateix s’han obviat tràmits especialment en la fase preparatòria 
que són essencials dins de la tramitació de qualsevol expedient de contractació, 
entre d’altres l’elaboració del corresponent plec de clàusules (... per la qual cosa) 
resta viciat de nul·litat” per la qual cosa “ l’esmentada formalització es va dur a 
terme sense incoació i tramitació del corresponent expedient contractual, és a 
dir, prescindint absolutament del procediment legalment establert.” Ara bé, en 
aquest cas també s’arriba a la conclusió, amb fonament en l’article 106 de la Llei 
30/1992 i doctrina citada al respecte, que, “tenint en compte la impossibilitat de 
restitució de les prestacions realitzades (...) comportaria l’obligació per part de 
la Corporació municipal de satisfer o indemnitzar el preu de les prestacions 
realitzades per evitar un enriquiment injust de l’Administració”, l’exercici de la 
potestat de revisió seria contrària al principi d’equitat i bona fe.



S’analitzen a més diverses contractacions menors d’havaneres, sardanes, 
actuació castellera i activitat infantil durant el mateix any 2008, en els que la 
consignació de la partida pressupostària va ser superada i en l’informe de la 
regidoria de cultura es recomanava estudiar la necessitat d’aprovar un expedient 
de modificació de crèdit amb la finalitat d’adequar la imputació de les despeses 
a la realitat. De les respostes donades per l’entitat local investigada no es 
dedueix cap mesura empresa al respecte.

Pel que fa a les subvencions concedides per a organitzar la Fira d’Abril entre els 
anys 2009 i 2011, a l’informe raonat es constata que per a poder dur  a terme 
l’espectacle es va concedir la corresponen llicència d’activitats desmuntables, 
però en aquesta concessió es va preveure l’exempció de la tasca meritada sense 
que es puguin reconèixer beneficis fiscals altres que els previstos a les normes 
aplicables. En la seva resposta la Corporació municipal obvia fer referència als 
vicis de nul·litat dels acords de concessió de llicència, sense que en cap moment 
es dedueixi de les respostes municipals cap referència a aquest assumpte. 
Tanmateix l’Ajuntament aporta còpia de les actuacions de liquidació de la Feria 
de abril de 2013, en què és palesat que ha estat liquidada la taxa corresponent.


