CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I
HISENDA I LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA RELATIU A LA TRAMESA,
MITJANÇANT EL REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, DE LA INFORMACIÓ A QUÈ ES REFEREIX L’ARTICLE 335 DE DE LA LLEI
9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

D’una banda, el senyor Albert Castellanos Maduell, secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en virtut del
nomenament efectuat per Decret 11/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634, de 04.06.2018)
que actua d’acord amb la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, de delegació de
competències en diversos òrgans del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda (DOGC núm. 7873, de 13.05.2019).

D’altra banda, el senyor Jaume Amat i Reyero, síndic major en funcions de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.

Les parts, en la representació en la qual actuen i en l’exercici de les funcions que els han estat
atribuïdes, es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se mitjançant
aquest acte i

MANIFESTEN

I. L’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara
endavant, LCSP), estableix que dins dels tres mesos següents a la formalització d’un contracte
s’ha de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat
autònoma, per a l’exercici de la funció fiscalitzadora, una còpia certificada del document en
què s’hagi formalitzat, acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es derivi, sempre
que el preu d’adjudicació del contracte o, en el cas d’acords marc, el valor estimat, excedeixi
la suma de 600.000 euros, pel que fa a obres, concessions d’obres, concessions de serveis i
acords marc; de 450.000 euros, pel que fa a subministraments; i de 150.000 euros, pel que fa
a serveis i contractes administratius especials.
Així mateix, d’acord amb aquest precepte cal remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern
de fiscalització de la comunitat autònoma la còpia certificada i l’extracte de l’expedient als
quals es refereix el paràgraf anterior, relatius als contractes basats en un acord marc i als
contractes específics subscrits en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició, sempre que el
preu d’adjudicació del contracte excedeixi, en funció de la seva naturalesa, les quanties
assenyalades. A més, s’ha de remetre una relació de la resta de contractes subscrits, incloenthi els contractes menors, tret dels que siguin d’un import inferior a 5.000 euros i se satisfacin
a través del sistema de bestreta de caixa fixa o un altre sistema similar per efectuar pagaments
menors, en la qual s’ha de consignar la identitat de l’adjudicatari, l’objecte del contracte i la
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quantia. Aquestes relacions s’han d’ordenar per adjudicatari i la remissió la pot fer directament
per via electrònica la Plataforma de Contractació en la qual l’òrgan de contractació
corresponent tingui ubicat el seu perfil de contractant.
Igualment, de conformitat amb aquest article, s’ha de comunicar al Tribunal de Comptes o
òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma les modificacions, pròrrogues o
variacions de terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o
anormal dels contractes indicats.
Aquestes obligacions s’han d’entendre sense perjudici de les facultats del Tribunal de
Comptes o, si s’escau, dels òrgans de fiscalització externs corresponents 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.
II. L’article 346 de la LCSP, que regula el Registre de contractes del sector públic, preveu que
els poders adjudicadors han de comunicar a aquest Registre, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques dels contractes adjudicats per ells, entre les quals hi ha de figurar la identitat
de l’adjudicatari i l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de
l’impost sobre el valor afegit. Igualment, han de comunicar, si s’escau, les modificacions,
pròrrogues, variacions de terminis o de preu, import final i extinció d’aquells. S’exceptuen
d’aquesta comunicació els contractes exclosos de la LCSP i els que siguin d’un preu inferior
a 5.000 euros, IVA inclòs, sempre que el sistema de pagament utilitzat pels poders
adjudicadors sigui el de bestreta de caixa fixa o un altre sistema similar per efectuar
pagaments menors. En la resta de contractes inferiors a 5.000 euros s’ha de comunicar l’òrgan
de contractació, la denominació o objecte del contracte, l’adjudicatari, el número o codi
identificatiu del contracte i l’import final.
D’altra banda, el contingut i format de les comunicacions esmentades, així com el termini per
efectuar-les, s’han d’establir per reglament; les comunicacions de dades de contractes al
Registre de contractes del sector públic s’han d’efectuar per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics; i el Registre de contractes del sector públic ha de facilitar de manera telemàtica
l’accés a les seves dades als òrgans de les administracions públiques que les requereixin per
exercir les seves competències atribuïdes legalment.

III. L’Administració de la Generalitat de Catalunya va crear el Registre públic de contractes (en
endavant, RPC) mitjançant el Decret 214/1986, de 26 de juny, sobre reestructuració de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa; va concretar-ne el funcionament per mitjà de
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; i, posteriorment, va
aprovar l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova
l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. Finalment, aquesta
Ordre ECO/47/2013, de 15 de març es va modificar per l’Ordre ECO 294/2015, de 18 de
setembre, en el sentit d’incorporar les entitats de l’Administració local catalana i dels ens del
seu sector públic com a entitats que, necessàriament, han de comunicar les seves dades
contractuals a l’RPC.
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IV. Tenint en compte l’obligació de tramesa d’informació establerta en l’article 29 de la Llei
30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic, el 18 de febrer de 2010, la
Sindicatura de Comptes de Catalunya (en endavant, la Sindicatura) i el aleshores
Departament d’Economia i Finances, van subscriure un conveni mitjançant el qual es vehicula
la tramesa, des de l’RPC, de la informació que té registrada i l’accés a la documentació
dipositada, per tal de donar compliment a allò previst en dit article, i evitar l’establiment de
nous procediments i de noves aplicacions informàtiques que afegeixin noves trameses
d’informació i de documentació als òrgans de contractació amb diferents formats i per
aconseguir, d’altra banda, una important racionalització en l’ús compartit d’aplicacions
informàtiques mitjançant la col·laboració institucional.
En aquest conveni es definien les funcionalitats que ha de tenir l’RPC i les condicions de la
tramesa a la Sindicatura de les dades que hi figuren inscrites, per tal de complir les previsions
de l’actual article 335 de la LCSP. A tal efecte, la Sindicatura va concretar en el conveni
esmentat en què consisteix l’extracte de l’expedient de contractació a què fa referència l’article
335 de la LCSP als efectes de la tramesa a la Sindicatura, a través de l’RPC, dels contractes
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. D’aquesta forma es concreta el tipus de
documents a què ha de fer referència l’arxiu informàtic signat electrònicament que l’RPC
trametrà de forma periòdica a la Sindicatura.
El 18 de desembre del 2015, després de l'entrada en vigor de l'Ordre ECO/294/2015, de 18
de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula
el funcionament i s'aprova l'aplicació de l’RPC de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura i
el aleshores Departament d’Economia i Coneixement van signar una addenda al conveni
esmentat que va incorporar la tramesa de la informació per part de les entitats de
l'Administració local catalana i dels ens, organismes o entitats del seu sector públic, així com
les universitats públiques catalanes.
Posteriorment, el 28 de juliol de 2017 es va signar una segona addenda al conveni, amb
l’objecte de recollir la tramesa a la Sindicatura de la informació disponible en l’RPC necessària
perquè aquesta la pugui trametre, si escau, al Tribunal de Comptes.
V. Atès que el conveni subscrit l’any 2010 es regeix per una normativa actualment no vigent,
és necessari adaptar-lo a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Amb la finalitat de materialitzar els propòsits exposats, la Sindicatura i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda (en endavant, el Departament), acorden subscriure i formalitzar aquest Conveni, que
es regeix pels següents

3|7
VEH_13-2021

PACTES

Primer. Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és vehicular la tramesa a la Sindicatura, des de l’RPC, de la
informació que té registrada i l'accés a la documentació dipositada, per tal de donar
compliment al que disposa l'article 335 de la LCSP.
Segon. Procediment
El Departament, mitjançant l’RPC es compromet a trametre a la Sindicatura la informació i la
documentació dels contractes, subscrits per l'Administració de la Generalitat i el seu sector
públic, per les entitats locals de Catalunya i del seu sector públic, i per les universitats
públiques catalanes.
La tramesa a la Sindicatura comprendrà la informació que les entitats de l’Administració de la
Generalitat, de les entitats locals de Catalunya i dels sectors públics respectius i de les
universitats públiques catalanes, informen a l’RPC, així com els documents que lliuren en
compliment de la normativa bàsica de contractes del sector públic, i es durà a terme mitjançant
un enviament a través del portal de l’EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes) que
gestiona el Consorci AOC.
En la tramesa dels contractes de quantia igual o superior a les indicades a l’article 335 de la
LCSP s’estableix l’obligació de la tramesa de la documentació contractual corresponent,
entesa com el document contractual en si mateix i, si escau, el document dels plecs de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que l’acompanyen,
així com qualsevol altre documentació que conformi el contracte. Aquesta documentació
estarà vinculada a les dades comunicades per l’òrgan de contractació i al número de contracte,
i estarà dipositada en el servidor de l’aplicació del Registre.
En aquest sentit, l’aplicació informàtica de l’RPC emetrà mensualment i tramitarà al registre
de la Sindicatura, un arxiu informàtic signat electrònicament on consti la indicació dels
contractes de quantia igual o superior a les indicades a l’article 335 de la LCSP que els
diferents òrgans han tramés en el mes vençut anterior. En aquesta llista hi constarà l’òrgan
remetent, el número d’identificació del contracte, l’import i la data en què aquest ha estat
objecte de tramesa. El personal de la Sindicatura donat d’alta a l’RPC amb el perfil “consulta
supervisió” podrà accedir per consultar les dades completes i els documents adjunts d’aquests
contractes.
D’altra banda, una vegada finalitzat el primer trimestre de cada any es farà un enviament de
la informació de l’exercici anterior relativa a les dades i la documentació dels contractes,
subscrits per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, per les entitats locals de
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Catalunya i del seu sector públic i per les universitats públiques catalanes, inclosos els
contractes menors, per tal que aquesta la trameti, si escau, al Tribunal de Comptes de l’Estat.
Així mateix, el mes de setembre es farà una segona tramesa, en els mateixos termes descrits
anteriorment, amb les dades actualitzades de l’RPC sobre contractes subscrits l’exercici
anterior que s’haguessin informat amb posterioritat al registre.
Per donar compliment a la tramesa d’informació regulada en el present conveni, la Sindicatura,
mitjançant els usuaris degudament designats i autoritzats, tindrà accés amb la funció de
consulta, a les dades del Registre i també a la documentació annexada en virtut de la previsió
que estableix l’article 335 de la LCSP.
Tercer. Incompliment d’obligacions
L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions previstes en aquest Conveni es
posarà en coneixement de la Comissió mixta de seguiment prevista en el pacte sisè, que
establirà un termini adient per què la part corresponent en doni compliment.

Quart. Despeses derivades
D’aquest Conveni no es deriven despeses econòmiques per cap de les parts.

Cinquè. Durada del Conveni
Aquest Conveni tindrà una durada de quatre anys i es podrà prorrogar de manera expressa,
fins a un màxim de quatre anys addicionals.
Sisè. Seguiment i coordinació del Conveni
A l’efecte d’efectuar el seguiment i control de l’execució d’aquest Conveni i determinar els
programes de treball, es constitueix una Comissió mixta de seguiment del Conveni integrada
per un total de quatre persones:
-

Dues en representació del Departament, una de les quals n’exercirà la presidència i
l’altra la secretaria de la Comissió mixta.
Dues en representació de la Sindicatura.

També pot assistir a les reunions d’aquesta Comissió, a proposta dels membres de la
Comissió, personal tècnic amb veu però sense vot en els acords.
Aquesta Comissió tindrà com a principals funcions, entre d’altres, les següents:
-

Fer el seguiment de l’execució del Conveni i interpretar-ne les clàusules, quan escaigui,
en la seva aplicació.
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-

Adoptar acords i proposar instruccions d’ús de l’aplicatiu per tal de garantir el seu
correcte funcionament.

Les reunions de la Comissió es realitzaran a petició de qualsevol de les parts.
Setè. Naturalesa jurídica i resolució de controvèrsies
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels seus pactes i per les disposicions
reguladores dels convenis de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i dur a
bon terme les negociacions que siguin necessàries per a complir aquest Conveni de manera
satisfactòria per a aquestes.
La Comissió mixta de seguiment i coordinació a què fa referència el pacte sisè resoldrà en
primer terme les discrepàncies que sorgeixin respecte de la interpretació, aplicació,
compliment, extinció, resolució i efectes del Conveni.
Si no fos possible la solució de les discrepàncies per la Comissió mixta, la resolució dels
eventuals litigis correspondrà als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Novè. Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest Conveni:
a) La finalització del termini de vigència, incloses les pròrrogues.
b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
c) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
d) L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions específiques previstes en aquest
Conveni, d’acord amb el procediment previst a l’article 51.2.c de la Llei 40/2015.
e) Qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.
Desè. Publicitat i transparència
En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament publicarà
aquest Conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, també el trametrà
al Registre de convenis de col·laboració i cooperació per tal que sigui publicat a la seva web,
que és accessible des del Portal de la Transparència, de conformitat amb l’article 14 de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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Igualment, d’acord amb els articles 8.1.f i 14 d’aquesta la Llei 19/2014, la Sindicatura donarà
publicitat de l’existència d’aquest Conveni al seu lloc web dins de l’apartat de transparència.
Onzè. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determinen el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com aquella
altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació
durant la vigència d’aquest Conveni i que no contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el
Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018.
La comunicació de les dades personals que la Sindicatura realitzi a la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament, en el marc d’aquest Conveni és necessària per donar
compliment a les obligacions de comunicació i de transparència previstes als articles 346 de
la LCSP i 13.1 de la Llei 19/2014, essent aquesta la base jurídica de legitimació del tractament
(art. 6.1.c Reglament (UE) 2016/679).
I, en prova de conformitat, les parts, en la representació en la qual actuen, signen aquest
Conveni, a la ciutat de Barcelona, en la data de la darrera de les signatures electròniques
efectuada.

Jaume Amat Signat digitalment
per Jaume Amat
Reyero - DNI Reyero - DNI
(SIG)
37671660Y 37671660Y
Data: 2021.04.08
(SIG)
12:52:41 +02'00'
Sr. Albert Castellanos Maduell
Secretari general
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda

Sr. Jaume Amat i Reyero
Síndic major en funcions
Sindicatura de Comptes de Catalunya
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