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RESOLUCIÓ
ECO/1765/2011, de 13 de juliol, per la qual es dóna publicitat al Conveni de collaboració signat pel Departament d’Economia i Coneixement i la Sindicatura de
Comptes.
En data de 27 de maig de 2011 s’ha signat el Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Economia i Coneixement i la Sindicatura de Comptes.
Ateses les previsions de l’article 8.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, i de l’article
9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació, sobre la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya dels convenis de col·laboració amb l’Administració de l’Estat,
RESOLC:
Fer públic el Conveni de col·laboració signat pel Departament d’Economia i
Coneixement i la Sindicatura de Comptes, que ha estat inscrit en el Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya amb el codi
amb el codi 2011/3/001 i que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 13 de juliol de 2011
GEORGINA ARDERIU I MUNILL
Secretària general
ANNEX
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Coneixement i la
Sindicatura de Comptes
A Barcelona, 27 de maig de 2011
REUNITS:

D’una banda, l’Honorable Conseller Sr. Andreu Mas-Colell, en representació del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda l’Excm. Sr. Jaume Amat, síndic major de la Sindicatura de Comptes,
actuant en representació d’aquesta institució en virtut del nomenament efectuat
mitjançant el Decret 73/2007, de 19 de març (DOGC núm. 4848, de 23.3.2007).
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes,
es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària segons intervenen,
MANIFESTEN:

—1 Els articles 30 i 308 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP) preveuen que els òrgans de contractació de totes les administracions públiques i de la resta d’entitats entitats incloses en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei han de comunicar al Registre de contractes del sector públic, per
a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si
s’escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el
seu import final i extinció.
La disposició addicional tercera de la LCSP estableix que les institucions autonòmiques anàlogues al Tribunal de Comptes ajustaran llur contractació a les normes
que estableix la LCSP per a les administracions públiques.
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Cal entendre, per tant, que la Sindicatura de Comptes, en aplicació del que disposen els articles 30 i 308 de la LCSP, té l’obligació de comunicar els seus contractes
al Registre de contractes del sector públic.
L’apartat 6 del mateix article 308 de la LCSP preveu que els organismes obligats
a comunicar els seus contractes poden efectuar-ho als registres de contractes de
les administracions públiques que disposin de registres anàlegs en el seu àmbit de
competències.
L’últim paràgraf de l’article 30 de la LCSP estableix que les comunitats autònomes
que tinguin registres de contractes podran donar compliment a aquestes previsions
mitjançant la comunicació entre registres.
En aquest sentit, la Sindicatura de Comptes manifesta la seva voluntat de comunicar
els seus contractes al Registre de contractes del sector públic mitjançant el Registre
públic de contractes de la Generalitat de Catalunya (en endavant RPC).
—2 L’Administració de la Generalitat de Catalunya va crear l’RPC mitjançant
el Decret 214/1986, de 26 de juny, sobre reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, modificat pel Decret 376/1996, de 2 de desembre, de
reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, i se’n va concretar el funcionament per l’Ordre del Conseller
d’Economia i Finances de 26 de febrer de 1997, de posada en funcionament del
sistema informàtic de comunicació de dades a l’RPC.
El Decret i l’Ordre relacionen els ens que poden lliurar la informació contractual al Registre de contractes de la Generalitat, entre els quals no hi ha inclosos
els ens estatutaris, sinó que únicament es preveu la comunicació dels contractes
per part de l’Administració de la Generalitat, les seves entitats autònomes i la resta
d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que hi estan vinculades
o en depenen.
Mentre no s’adapti la normativa a la LCSP, és necessària la signatura d’un Conveni que doni cobertura a la tramesa d’informació dels contractes de Sindicatura
de Comptes a l’RPC de la Generalitat de Catalunya.
L’adaptació de la dita normativa hauria d’obrir la possibilitat que la Sindicatura
de Comptes de Catalunya pugui complir l’obligació que estableixen els articles 30
i 308 de la LCSP mitjançant el Registre de contractes de la Generalitat.
—3 L’apartat 4 de l’article 308 de la LCSP estableix que les comunicacions de dades de
contractes al Registre s’efectuen per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
A l’Administració de la Generalitat de Catalunya, coincidint amb l’entrada en
vigor de la LCSP va entrar en funcionament el Gestor electrònic d’expedients de
contractació (en endavant GEEC) per a diversos departaments i entitats pilot. Ara,
més de dos anys després de la implantació, s’ha decidit estendre aquest gestor a
la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya i determinades entitats
del seu sector públic. La Sindicatura de Comptes va sol·licitar, per resolució del
síndic major de data 11 de maig de 2010, l’adhesió de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya al projecte GEEC.
El GEEC està integrat amb l’RPC, i per tant és el GEEC l’eina a través de la qual
els departaments, entitats del sector públic de la Generalitat i altres ens que s’hi
adhereixin, inclosa la Sindicatura de Comptes, donen compliment a la obligació,
prevista a l’article 308 de l’LCSP, de tramesa dels contractes a l’RPC de la Generalitat de Catalunya.
—4 De l’anàlisi de les funcionalitats del GEEC i de les característiques de la
integració d’aquest sistema amb l’RPC, s’observa que, ateses les peculiaritats de la
Sindicatura de Comptes com a ens estatutari no subjecte al mandat del Govern de
la Generalitat de Catalunya, és necessari adaptar aquesta eina per tal que garanteixi
les necessitats de gestió de contractació pròpies d’aquest organisme, inclosa la tramesa de dades a l’RPC , atès que cal matisar la tramesa de les dades de Sindicatura
en dos aspectes:
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1r. La Sindicatura de Comptes no és afectada per les previsions de l’Acord del
Govern, aprovat en data 9 de desembre de 2009, pel qual s’estableix el protocol
d’actuació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic en relació amb la contractació d’estudis i dictàmens. Sobre això, cal
modificar la tramesa de les dades de la Sindicatura de Comptes, ja que els seus
contractes d’estudis i dictàmens no s’han d’incloure en la secció de l’RPC creada
a aquest efecte.
2n. En data 18 de febrer de 2010, es va subscriure un Conveni de col·laboració entre
el Departament d’Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes amb l’objecte
de definir les funcionalitats que ha de tenir l’RPC i les condicions de tramesa a la
Sindicatura de Comptes de les dades que hi figuren inscrites, per tal de complir
les previsions de l’article 29 de la LCSP. Sobre això, cal indicar que la Sindicatura
de Comptes no està obligada a trametre els documents contractuals previstos per
l’article 29 de la LCSP. Per tant, també cal adaptar la integració entre el GEEC i
l’RPC per donar compliment a aquest nou requeriment.
Ambdues parts acorden subscriure aquest Conveni, que es regeix pels següents
pactes:
Primer
Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és, en primer lloc, determinar que la Sindicatura de
Comptes de Catalunya trametrà les dades bàsiques dels contractes adjudicats mitjançant l’RPC i que l’eina per a efectuar aquesta tramesa serà el GEEC. En segon
lloc, establir les adaptacions que caldrà realitzar al GEEC per tal que la tramesa
de les dades dels contractes de la Sindicatura de Comptes a l’RPC s’adapti a les
necessitats d’aquest ens estatutari.
Segon
Compliment de les previsions de l’article 308 de la LCSP
La Sindicatura de Comptes es compromet a comunicar a l’RPC les dades bàsiques dels contractes adjudicats, així com, si s’escau, les modificacions, pròrrogues,
variacions de terminis o de preu, el seu import final i la seva extinció. L’eina a
través de la qual es realitzarà aquesta comunicació serà el GEEC, eina que està
integrada amb l’RPC.
Tercer
Adaptacions a realitzar en el GEEC
Per tal d’instrumentar l’ús del GEEC com a mitjà per a fer efectiva la comunicació de les dades esmentades a l’apartat segon d’aquest Conveni, cal fer una sèrie
de modificacions a la tasca de tramesa dels expedients a l’RPC que l’adaptin a les
necessitats de la Sindicatura de Comptes:
a) Estudis i dictàmens
La Sindicatura de Comptes no es veu afectada per l’Acord del Govern de 9 de
desembre de 2009, pel qual s’estableix el protocol d’actuació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la
contractació d’estudis i dictàmens. Per aquest motiu, cal realitzar les adaptacions
necessàries al GEEC per tal que la Sindicatura de Comptes no hagi d’identificar
aquests contractes al moment de fer la tramesa a l’RPC, atès no s’han d’integrar en
la secció específica d’estudis i dictàmens creada a quest efecte en l’RPC.
b) Contractes que superin els llindars que preveu l’article 29 de la LCSP
L’article 29 de la LCSP disposa que s’ha de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan
extern de fiscalització de la comunitat autònoma una còpia certificada del document
en què s’hagi formalitzat aquell, i s’hi ha d’adjuntar un extracte de l’expedient del
qual derivi. Atès que la Sindicatura de Comptes és l’òrgan extern de fiscalització
de la Generalitat de Catalunya, no es considera necessari que adjunti els documents
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previstos, atès que la finalitat per a la qual es fa la tramesa d’aquests documents no
té sentit en el cas dels propis contractes de la Sindicatura de Comptes.
Quart
Pressupost
Aquest Conveni no té cap despesa associada, atès que les despeses d’adaptació
del GEEC i de l’RPC seran assumides pels actuals contractes de manteniment
d’ambdues aplicacions informàtiques.
Cinquè
Durada i entrada en vigor del Conveni
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i tindrà una durada inicial
d’un any, prorrogable anualment, si no manifesta voluntat en contra cap de les dues
parts amb una antelació de tres mesos respecte de la data de finalització.
Sisè
Qüestions litigioses
Les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts per a la interpretació i
aplicació del present Conveni se sotmetran a una Comissió Mixta constituïda per
un nombre igual de representants d’ambdues parts, designats per elles, sens perjudici de la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Conveni, per duplicat
i a un sol efecte, en el lloc i amb la data indicats a l’encapçalament.
Pel Departament d’Economia i Coneixement,
Andreu Mas-Colell
Per la Sindicatura de Comptes,
Jaume Amat
(11.192.015)

*
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