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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, relativa a l’Acord del Ple per trametre només en forma telemàtica els
informes definitius i els projectes d’informe per a al·legacions.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 29.1.d i 29.2.b de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la
Sindicatura de Comptes,

RESOLC:

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya del 23 de setembre del 2014, pel qual s’aprova que la Sindicatura de Comptes trametrà només
telemàticament a altres ens els informes definitius i els projectes d’informe per a al·legacions, i com ho farà.

Barcelona, 20 d’octubre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

ACORD
del Ple de la Sindicatura de Comptes del 20 de setembre del 2014, relatiu a la forma en què la Sindicatura de
Comptes de Catalunya ha de trametre a altres ens els informes definitius i els projectes d’informe per a
al·legacions només en forma telemàtica.

Atès que:
a) L’article 40 de la Llei de la Sindicatura determina com s’han de trametre els informes de fiscalització relatius
a la Generalitat, l’article 42 com s’han de trametre els informes de fiscalització relatius als ens del sector públic
local i altres ens del sector públic de Catalunya, i l’article 44 fa referència a la publicitat dels informes.
b) Els articles 40, 41 i 42 del Reglament de règim interior de la Sindicatura, aprovat pel Ple de la Sindicatura
del 23 d’octubre del 2012, concreten els procediments que s’han d’emprar en la tramesa i publicitat dels
informes.
c) L’article 42 del Reglament permet que la tramesa dels informes es faci en paper o per via telemàtica.
d) Actualment la tramitació dels projectes d’informe per a al·legacions i la tramesa dels informes definitius es
fa en paper, majoritàriament.
e) Existeix una versió electrònica dels informes en pdf, que és la que es penja al web de la Sindicatura un cop
els informes són aprovats.
f) La tramesa dels informes definitius als ens destinataris, que consten en l’article 42 del Reglament de la
Sindicatura, es fa quan els informes ja són públics al web de la institució.
g) El Reglament de registre telemàtic, publicat en el DOGC 4729, del 29 de setembre del 2006, determina que
els tràmits susceptibles de portar-se a terme mitjançant el Registre telemàtic de la Sindicatura de Comptes,
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s’han de fer a través de l’EACAT (extranet de les administracions catalanes) (www.eacat.cat).
h) La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, defineixen
un conjunt ampli de principis per quan les administracions públiques utilitzen els mitjans electrònics.
i) Cal tenir present que si els informes s’envien en format telemàtic s’aconsegueix una millora en l’accessibilitat
a la informació, s’estalvien costos i es modernitza la Sindicatura de Comptes.

Per tot això, el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya acorda:

Primer.- Deixar de publicar en paper els informes definitius i els que s’han d’enviar per a al·legacions.

Segon.- Quan es comenci el treball d’auditoria, instar l’ens que es va a fiscalitzar que s’adhereixi a l’EACAT en
cas que no ho estigui.

Tercer.- Utilitzar el procediment següent per distribuir els projectes d’informe per a al·legacions de manera
electrònica:
- Fer la tramesa de l’informe via EACAT i esmentar com a requisit imprescindible que l’ens respongui també per
EACAT per tal que la versió electrònica sigui l’original.
- Trametre els projectes d’informe en dispositius d’emmagatzematge extern i amb una carta en paper, en cas
que l’ens no estigui adherit a l’EACAT.

Quart.- Utilitzar el procediment següent per enviar els informes definitius d’acord amb el títol II, capítol II del
Reglament de la Sindicatura:
- Pel que fa a la tramesa al Parlament: Mentre el Parlament no disposi de registre telemàtic els informes
aprovats es trametran en dispositius d’emmagatzematge extern acompanyats d’una carta en paper.
- Pel que fa als destinataris:
Si l’ens està adherit a l’EACAT s’enviarà per aquest mitjà una carta amb l’informe adjunt o amb el detall de
l’enllaç al lloc del web de la Sindicatura on hi ha l’informe publicat perquè el destinatari el pugui descarregar.
Si l’ens no està adherit a l’EACAT s’enviarà una carta en paper amb la informació perquè el destinatari pugui
descarregar l’informe del web.
- Pel que fa a la tramesa al Tribunal de Comptes: L’informe s’enviarà en un dispositiu d’emmagatzematge
extern acompanyat d’una carta en paper.
- Pel que fa a altres destinataris: S’enviarà una carta en paper o un missatge de correu electrònic amb l’enllaç
a l’informe o bé l’informe es trametrà per l’EACAT.

Cinquè.- Aplicar el procediment establert en els apartats anteriors a partir de l’aprovació de l’informe 1/2015.

Sisè.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el contingut de l’acord.

(14.294.102)
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