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DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ del 31 de juliol del 2017, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Ple de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya dels dies 13 i 14 de juliol del 2017, relatiu a l’aprovació del procediment que les
entitats afectades han de seguir per complir el que disposa l’article 53 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, i a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament d’Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.
Els dies 13 i 14 de juliol del 2017, el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya va aprovar el procediment
que les entitats afectades han de seguir per complir el que disposa l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i va aprovar el corresponent Conveni de col·laboració amb el
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.
En ús de les atribucions que l'article 29.2.b de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, confereix al
síndic major,

RESOLC:

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), com a annex a aquesta Resolució, l'Acord del
Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels dies 13 i 14 de juliol del 2017, pel qual s'aprova el
procediment que les entitats afectades han de seguir per complir el que disposa l'article 53 de la Llei 40/2015,
de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i s'aprova el corresponent Conveni de col·laboració amb el
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Barcelona, 31 de juliol de 2017

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

ANNEX
Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, dels dies 13 i 14 de juliol del 2017, d'aprovació del
procediment a seguir per complir el que disposa l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, i d'aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament d'Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència

ANTECEDENTS

L'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) estableix el següent:
Article 53. Remissió de convenis al Tribunal de Comptes.
1. Dins dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni els compromisos econòmics assumits
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del qual superin els 600.000 euros, aquests s'han de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgan
extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui.
2. També s'han de comunicar al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma,
segons correspongui, les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels imports dels
compromisos econòmics assumits i l'extinció dels convenis indicats.
3. El que disposen els apartats anteriors s'entén sense perjudici de les facultats del Tribunal de Comptes o, si
s'escau, dels corresponents òrgans de fiscalització externs de les comunitats autònomes, per reclamar totes les
dades, documents i antecedents que consideri pertinents en relació amb els contractes de qualsevol naturalesa
i quantia.
La Sindicatura de Comptes de Catalunya considera que, com a òrgan de control extern de Catalunya, li
correspon ser la destinatària dels convenis que han de remetre les entitats del sector públic d'aquesta
comunitat autònoma a què fa referència l'article esmentat.

L'article 14 i la disposició addicional novena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern (LTAIPBG) estableixen, pel que fa a la transparència dels convenis, que els
convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats al compliment de la norma esmentada amb
persones privades o públiques s'han de fer públics amb la informació que, amb caràcter de mínim, disposa
l'article 14.2. Així mateix estableixen que la publicitat dels convenis s'ha de portar a terme mitjançant el
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat que s'ha d'integrar en el Portal de la
Transparència.
Article 14
Transparència en els convenis de col·laboració
1. La transparència en l'àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de
gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.
2. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d'incloure, com a mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les
obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra a, i la data i la forma
en què s'hagin produït.
c) La informació relativa al compliment i l'execució dels convenis.
3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s'han de fer efectives per mitjà del Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s'ha d'integrar en el Portal de la Transparència.

Disposició addicional novena
Transparència en els convenis
La Generalitat i les administracions locals han d'informar el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els
convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la Transparència ha de facilitar la
consulta directa i dinàmica d'aquest registre.

Per tant, totes les administracions catalanes han de fer públics els seus convenis mitjançant el Registre de
convenis de col·laboració i cooperació, i això inclou els convenis que tenen compromisos econòmics superiors
als 600.000 €.
Actualment i derivat del Decret 45/2016, del 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència, el Servei de Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació és un
òrgan de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del departament esmentat.
A la vista del que disposen els articles reproduïts, les entitats afectades han de remetre els convenis d'import
superior a 600.000 € i la seva informació, d'una banda, al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de
la Generalitat i, d'altra banda, a la Sindicatura de Comptes, la qual cosa genera una duplicitat de tasques per a
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les entitats.
Per simplificar la tramesa dels convenis a què fa referència l'article 53 de la LRJSP, i atès que aquests estan
inclosos en els que les administracions i entitats públiques han de remetre al Registre de convenis de
col·laboració i cooperació per complir amb la LTAIPBG, es proposa que la remissió de la documentació derivada
de la normativa exposada sigui única i mitjançant les eines que ofereix el Registre de convenis de col·laboració
i cooperació de la Generalitat de Catalunya. Així també hi haurà una racionalització en l'ús compartit
d'aplicacions informàtiques mitjançant la col·laboració institucional, d'acord amb les bones pràctiques recollides
en la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Pel que s'ha exposat, el Ple adopta els acords següents:

Primer: Aprovar el procediment que les entitats afectades han de seguir per complir el que disposa l'article 53
de la Llei 40/2015, que és el següent:
L'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, incloses les universitats, i també les entitats de
l'Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, han de vehicular la remissió
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya de la informació relativa als convenis d'import superior a 600.000 €,
establerta en l'article 53 de la Llei 40/2015, mitjançant l'enviament al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació, de les dades i la documentació corresponent que han de trametre a l'esmentat registre per complir
l'article 14 i la disposició addicional novena de la LTAIPBG.
Es considerarà que les entitats que trametin al Registre de convenis de col·laboració i cooperació els convenis
d'import superior a 600.000 € i la resta d'informació sobre aquests en compliment de la LTAIPBG han complert
l'obligació de trametre'ls a la Sindicatura en virtut de l'article 53 de la Llei 40/2015.
Per tant, hi haurà una única remissió dels convenis de col·laboració per part de les entitats obligades a fer-ho,
que es farà únicament mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Segon: Aprovar el règim transitori d'aplicació a les universitats públiques de Catalunya, que és el següent:
Fins que el Registre de convenis de col·laboració i cooperació no tingui desenvolupat l'aplicatiu corresponent
perquè les universitats públiques de Catalunya puguin lliurar de forma telemàtica els seus convenis, aquestes
hauran de trametre els convenis d'import superior a 600.000 € a la Sindicatura en compliment del que disposa
l'article 53 de la LRJSP.
Un cop desenvolupat aquest aplicatiu el Registre ho comunicarà a la Sindicatura de Comptes i aquesta
considerarà complerta l'obligació prevista a l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, amb la tramesa
dels convenis de les universitats d'import superior a 600.000 euros al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació.

Tercer: Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Departament
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència per vehicular la remissió a la Sindicatura per part
de les administracions i entitats del sector públic de Catalunya dels convenis de col·laboració d'import superior
a 600.000 € mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Quart: Autoritzar el síndic major perquè signi el conveni esmentat en representació de la Sindicatura de
Comptes.

Cinquè: Ordenar la publicació dels esmentats acords amb els antecedents un cop s'hagi signat el conveni de
col·laboració.

(17.213.096)
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