
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

El 21 de maig de 2013 el Director de l’Oficina Antifrau (OAC) va emetre un 
informe raonat adreçat a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en que se 
l’instava a investigar i inspeccionar determinats contractes d’obres duts a terme 
durant els mandats 2003-2010. 

En concret, es va considerar que, en relació amb la contractació d’obres a favor 
de l’empresa investigada en pràcticament tots els casos analitzats 
(corresponents als mandats 2003 a 2011) se supera amb escreix els límits fixats 
com a permesos en els diferents textos legals aplicables per raons temporals per 
a poder qualificar el contracte de caràcter menor. En conseqüència, l’OAC 
apunta que l’eventual omissió del procediment a seguir en aquest cas duu a 
l’OAC a considerar un possible supòsit de nul·litat de ple dret, no convalidable, 
havent-se de tramitar el corresponent expedient de revisió d’ofici tal i com 
assenyala l’article 102 i següents de la LRJAP-PAC.

El 10 de juliol de 2014, es rep resposta de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts en què s’informa de l’acord d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici, 
adoptat per la Junta de Govern Local celebrada el dia 20 de juny de 2014, amb 
relació a les adjudicacions realitzades a l’empresa en qüestió durant el període 
2003-2010.

En data 2 de novembre de 2015 es rep escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en què s’informa que, vist el dictamen preceptiu 318/2015, d’1 
d’octubre de 2015, de la Comissió Jurídica Assessora, que informa 
favorablement sobre la revisió dels esmentats contractes menors, l’Ajuntament 
acorda declarar la nul·litat dels contractes formalitzats amb l’empresa objecte de 
la investigació i formalitzats en el període 2003-2010.    

Posteriorment, en fase de seguiment, l’Ajuntament informa que, arran de les 
actuacions d’investigació, ha adoptat diferents mecanismes de prevenció de la 
legalitat en la contractació: respecte dels contractes menors, s’ha establert «un 
avís automàtic des del gestor d’expedients (BPM) pels casos en què la 
contractació amb un proveïdor excedeixi l’import fixat com a límit legal, la qual 
cosa facilita un major control amb anterioritat a l’aprovació de la despesa per 
part del departament d’intervenció.» Pel que fa als contractes oberts i negociats, 
s’informa que, tot i no haver estat implantats encara al gestor d’expedients 
(motiu pel qual no és operatiu el mecanismes d’avís automàtic), «s’han definit 
els tràmits dels diferents procediments amb la confecció d’un esquema i les 



diferents plantilles, per tal de garantir una major eficàcia, celeritat i 
evidentment el compliment de la normativa legal.» 

Així mateix, pel que fa a l’eventual exercici d’accions arran de la declaració de la 
nul·litat contractual, la Corporació local esgrimeix que no s’ha exigit cap acció 
de rescabalament a l’empresa adjudicatària, atès que «l’objecte de les 
adjudicacions eren treballs a la via pública que efectivament es van executar». 


