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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
RESOLUCIÓ VEH/16/2017, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a
la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic incloses en l'article 71.4 del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
En data d'11 de gener de 2017, s'ha signat el Conveni de col·laboració entre el Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la unificació del retiment
de comptes de les entitats del sector públic incloses en l'article 71.4 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
Ateses les previsions de l'article 110.3 i de l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

Fer públic el Conveni de col·laboració entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector
públic incloses en l'article 71.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que es transcriu a
l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 12 de gener de 2017

Josep M. Jové i Lladó
Secretari general

Annex
Conveni de col·laboració entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la Sindicatura de
Comptes de Catalunya per a la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic incloses en
l'article 71.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Barcelona, 11 de gener de 2017

Reunits

D'una banda, el senyor Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, en
representació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya,
nomenat pel Decret 3/2016, del 13 de gener, en exercici de la representació legal i competències que li
corresponen.
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Per altra banda, el senyor Jaume Amat i Reyero, que intervé en la seva qualitat de síndic major, i que actua en
aquest acte en nom i representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en virtut de les facultats que li
atorga l'article 29 de la Llei 18/2010, del 7 de juny.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, es reconeixen
recíprocament la capacitat legal necessària i

Manifesten

1. Que l'article 39 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (en endavant
Sindicatura) estableix el següent:
“(...) 4. Les entitats vinculades a la Generalitat o que en depenen, a què es refereix l'article 3, han de trametre
a la Sindicatura de Comptes abans del 30 d'abril de l'any següent al del tancament de l'exercici, la liquidació
del pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de l'exercici anterior. També han de trametre
aquesta documentació de les entitats en què participen.
“5. Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, la Intervenció General ha de trametre a la
Sindicatura de comptes les auditories i els informes de fiscalització que ha fet respecte de les entitats
pertanyents al sector públic de la Generalitat. Així mateix, aquestes entitats han de trametre a la Sindicatura
de Comptes qualsevol altre informe o auditoria.”

2. Que l'article 71.4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya (TRLFPC) estableix el següent:
“(...) 4. Les entitats autònomes de tipus comercial, industrial i financer; les empreses públiques, tant si estan
constituïdes en forma de societat anònima com si no ho estan; les universitats públiques finançades per la
Generalitat, i els patronats i els consorcis en els quals participa la Generalitat han de trametre a la Intervenció
General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya abans del 30 d'abril la liquidació del
pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de l'exercici anterior, i també han de trametre la
mateixa documentació referida a les empreses en què participen.”

3. Que a la vista del que disposen els articles esmentats les entitats afectades han de retre la documentació
que s'hi detalla a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant la Intervenció General)
i a la Sindicatura, abans del 30 d'abril de l'any següent al del tancament de cada exercici.

4. Que, actualment, tant la Intervenció General de la Generalitat com la Sindicatura tenen configurat un
sistema propi de recepció dels comptes que es lliuren en compliment de la normativa esmentada, la qual cosa
genera una duplicitat de tasques per a les entitats que han de complir amb aquesta obligació d'informació.

5. Que per tal de simplificar la tramesa dels comptes a què fan referència l'article 71.4 del TRLFPC i l'article 39
apartats 4 i 5 de la Llei de la Sindicatura i aconseguir 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, es proposa que
el retiment de la documentació derivat de la normativa exposada sigui únic i mitjançant les eines que ofereix la
Intervenció General.

Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest Conveni que es regeix pels següents:

Pactes
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Primer. Objecte del Conveni
L'objecte d'aquest Conveni és establir un únic procediment de retiment de la documentació establerta en
l'article 71.4 del TRLFPC, per part de les entitats que pertanyen al seu àmbit d'aplicació.
Per poder portar a terme l'esmentat objectiu, mitjançant aquest Conveni es defineix el procediment i les
condicions de la tramesa de documentació entre les dues administracions.

Segon. Àmbit d'aplicació
Aquest Conveni serà d'aplicació a les entitats del sector públic incloses en l'article 71.4 del TRLFPC.

Tercer. Documentació tramesa a la Intervenció
Per Acord de Govern de 23 de setembre de 2008 es disposa que les entitats del sector públic de la Generalitat
han d'incorporar-se al sistema d'informació corporatiu GECAT, utilitzar el programa de comptabilitat per a
empreses públiques, desenvolupat per la Intervenció General de la Generalitat, o instal·lar en el seu sistema
corporatiu un extractor de dades, d'acord amb els requeriments funcionals que determini la Intervenció
General, per tal que aquesta hi pugui tenir accés remot.
Les entitats públiques que disposen d'un sistema economicofinancer propi i no es plantegen adherir-se als dos
sistemes corporatius indicats en els punts anteriors han de posar a disposició del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda els extractors d'informació economicofinancera i pressupostària
sol·licitada, i realitzar la tramesa de la informació amb la periodicitat que es demana. L'aplicació per realitzar
aquesta tramesa s'anomena Punt central d'informació (PCI) i la informació l'han de trametre d'acord amb les
instruccions de la Intervenció General sobre la informació economicofinancera a trametre per les unitats
institucionals incloses a l'Acord de Govern de 23 de setembre de 2008 i les instruccions de la Intervenció
General sobre la informació economicofinancera a trametre per les unitats institucionals incloses en el sector
administracions públiques, segons SEC/95, d'acord amb el que preveu l'article 71.5 de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
D'acord amb el que s'ha exposat,
a) Les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni envien la informació economicofinancera que ha
establert la Intervenció General, pel Punt central d'informació (PCI).
b) Amb l'entrada en vigor d'aquest Conveni, i en relació a les entitats esmentades, la Sindicatura de Comptes
tindrà accés a la següent informació economicofinancera inclosa en el PCI:
B1) Comptes anuals formulats
B2) Acta d'aprovació del comptes anuals
B3) Comptes anuals auditats
B4) Liquidació del pressupost
B5) Fitxers CT (balanç i compte de resultats en format Excel)
B6) Fitxers AT (liquidació del pressupost en format Excel)

Quart. Consulta de dades de les entitats
La Sindicatura, mitjançant els usuaris degudament designats i autoritzats, tindrà accés amb la funció de
consulta al PCI, a la documentació indicada en el pacte tercer de qualsevol exercici finalitzat que hagi estat
retuda per les entitats que pertanyen a l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni. La consulta i descàrrega dels
fitxers es podrà realitzar individualment per a cada entitat.

Cinquè. Tramesa d'informació
Es considerarà que les entitats que retin a la Intervenció General la liquidació del pressupost, els comptes
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anuals i la memòria de gestió de l'exercici anterior a través del PCI han complert l'obligació de retiment
d'informació a la Sindicatura establerta en l'article 71.4 del TRLFPC i els articles 39.4 i 39.5 de la Llei d'aquesta
institució.
La Intervenció General facilitarà a la Sindicatura una relació de les entitats que hagin enviat la documentació al
PCI a 30 de setembre de cada exercici. L'arxiu es trametrà electrònicament a través de l'EACAT (extranet de
les administracions catalanes) gestionada pel Consorci AOC.

Sisè. Finançament
La realització dels compromisos adquirits en aquest Conveni no donarà lloc a contraprestacions econòmiques
entre les parts.

Setè. Entrada en vigor i durada del Conveni
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada inicial d'un any renovable
anualment, si cap de les dues parts no manifesta la voluntat en sentit contrari amb una antelació de tres
mesos respecte de la data de finalització.

Vuitè. Causes d'extinció
El Conveni s'extingirà per l'expiració del termini de vigència o bé de forma anticipada en els supòsits següents:
a) Per acord mutu de les parts, manifestat per escrit.
b) Per resolució, quan qualsevol de les parts incompleixi les obligacions establertes en aquest Conveni.
c) Per impossibilitat de dur a terme l'objecte previst.
d) Per les causes generals establertes en la legislació vigent.

Novè. Normativa aplicable i resolució de conflictes
Atesa la seva naturalesa administrativa, aquest Conveni es regeix per les seves clàusules i per Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En cas de discrepàncies en l'execució o la interpretació d'aquest Conveni, les parts es comprometen a resoldreles mitjançant els principis de col·laboració i bona fe administra¬tiva.

Desè. Publicació del Conveni al DOGC
Aquest Conveni s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix
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. També es publicarà al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya, accessible a través del Portal de la Transparència, de conformitat amb el que preveu
l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

I perquè consti, als efectes escaients, i com a prova de conformitat, les parts implicades signen dos exemplars
d'aquest Conveni a un sol efecte en el lloc i la data que s'esmenten a l'encapçalament.

Oriol Junqueras i Vies
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Jaume Amat i Reyero
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Sindicatura de Comptes de Catalunya

(17.016.042)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
CORRECCIÓ D'ERRADES al Conveni de col·laboració d'11 de gener de 2017, entre el Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la unificació del
retiment de comptes de les entitats del sector públic incloses en l'article 71.3 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya i a la Resolució VEH/16/2017, de 12 de gener, que li dona publicitat (DOGC
núm. 7289, de 18.1.2017).
Havent observat unes errades materials en el Conveni esmentat, així com en la Resolució per la qual se li dona
publicitat, publicada al DOGC núm. 7289, de 18.1.2017, se'n detallen les correccions oportunes:

A tot el text del Conveni, així com en el text de la Resolució per la qual se li dona publicitat, les referències en
relació amb l'article 71.4 i l'article 71.5 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, s'han de fer
a l'article 71.3 i 71.4, respectivament.

Al Manifesten 2, on es transcriu l'article 71.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, on
diu:
“(...) 4. Les entitats autònomes..., i els patronats i els consorcis..., abans del 30 d'abril..., i també han de
trametre la mateixa documentació referida a les empreses en què participen.”,
ha de dir:
“(...) 3. Les entitats autònomes..., i les fundacions i els consorcis..., abans del 30 d'abril de cada any... També
han de trametre la mateixa documentació referida a les empreses i altres entitats en què participen.”

Barcelona, 23 de febrer de 2017

Josep M. Jové i Lladó
Secretari general

(17.059.017)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
RESOLUCIÓ VEH/1952/2017, de 3 d'agost, per la qual es dona publicitat a la 2a Addenda al Conveni
subscrit entre el Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes el 28 de febrer de 2010
per a la tramesa, mitjançant el Registre públic de contractes, de la informació relativa a l'article 29 del text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
En data 28 de juliol de 2017 s'ha signat la 2a Addenda al Conveni subscrit entre el Departament d'Economia i
Finances i la Sindicatura de Comptes el 28 de febrer de 2010 per a la tramesa, mitjançant el Registre públic de
contractes, de la informació relativa a l'article 29 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Ateses les previsions de 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;

Resolc:

Fer pública la 2a Addenda al Conveni subscrit entre el Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de
Comptes el 28 de febrer de 2010 per a la tramesa, mitjançant el Registre públic de contractes, de la informació
relativa a l'article 29 del text refós de la Llei de contractes del sector públic i que es transcriu a l'annex
d'aquesta Resolució.

Barcelona, 3 d'agost de 2017

Josep M. Jové i Lladó
Secretari general

Annex
2a Addenda al Conveni subscrit entre el Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes el 28
de febrer de 2010 per a la tramesa, mitjançant el Registre públic de contractes, de la informació relativa a
l'article 29 del text refós de la Llei de contractes del sector públic

Barcelona, 28 de juliol de 2017

REUNITS
D'una banda, l'Hble Sr. Oriol Junqueras i Vies, en representació del Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en virtut del nomenament efectuat mitjançant el Decret
3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels
departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.
D'altra banda, l'Il·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero, síndic major en funcions, en representació de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya en virtut de les facultats que li atorga l'article 29 de la Llei 18/2010, del 7 de juny.
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Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat atribuïdes legalment, es reconeixen
recíprocament la capacitat legal necessària segons intervenen i

EXPOSEN
El Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes tenen subscrit des del 18 de febrer de 2010
un conveni de col·laboració per vehicular mitjançant el Registre Públic de Contractes (RPC) la tramesa dels
contractes de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic a què fa referència l'article 29 del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector públic (TRLCSP). El 18 de desembre del 2015, i 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 del Registre públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, la Sindicatura i el Departament d'Economia i Coneixement van signar una addenda al
conveni esmentat que va incorporar la tramesa de la informació relativa al compliment de l'article 29 del
TRLCSP 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.
Addicionalment a l'obligació d'informació derivada de l'article 29 del TRLCSP, el Tribunal de Comptes, d'acord
amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes
(LFTC), i en els termes que estableixen les instruccions que aprova el seu Ple, sol·licita determinada informació
en relació amb els contractes que subscriuen les Entitats del sector públic de la Generalitat i les del sector
públic local.
Atès que gran part de la informació que sol·licita el Tribunal de Comptes està dipositada en l'RPC i per tal
d'agilitzar-ne la tramesa al Tribunal de Comptes i evitar la càrrega a les entitats del sector públic de la
Generalitat i de l'àmbit local de Catalunya, mitjançant la present addenda s'articula la tramesa a la Sindicatura
de Comptes de la informació disponible en l'RPC necessària perquè aquesta la pugui trametre, si escau, al
Tribunal de Comptes.
El lliurament d'informació de la Sindicatura al Tribunal de Comptes resta sotmesa a la signatura dels
corresponents convenis amb l'esmentat Tribunal per cadascun dels àmbits (administració local, administració
de la Generalitat i dels ens del seu respectiu sector públic i universitats públiques catalanes), que regularan la
coordinació entre ambdues institucions pel retiment de la informació derivada de l'article 40.2 de la LFTCu.
A la vista del que s'ha exposat, ambdues parts acorden incorporar una segona addenda al conveni signat el 18
de febrer de 2010 amb el contingut següent:

Primer: Objecte de l'addenda
Finalitzat el primer trimestre de cada any, el RPC trametrà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la
informació de l'exercici anterior relativa a les dades i la documentació dels contractes, excepte els menors,
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, per tal que aquesta la trameti, si escau, al Tribunal de
Comptes de l'Estat.
La tramesa comprendrà la informació que les entitats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats locals
de Catalunya i dels sectors públics respectius 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.
Al mes de setembre es farà una nova tramesa, en els mateixos termes descrits a l'apartat anterior, amb les
dades actualitzades de RPC sobre contractes subscrits l'exercici anterior que s'haguessin informat amb
posterioritat al registre.

Segon: Pressupost
La implementació de les funcionalitats objecte de la col·laboració entre les dues institucions amb la finalitat de
posar a la seva disposició la informació i la documentació objecte de la present addenda seran assumides per
la Sindicatura de Comptes. El cost d'aquesta implementació és de 22.179,12 €, que anirà a càrrec de la partida
pressupostària D/228000100/1110/0000 del pressupost de la Sindicatura..

Tercer: Entrada en vigor
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Aquesta addenda entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada serà coincident amb la del
Conveni del qual depèn. Així mateix, tindrà el mateix règim pel que fa a la seva durada, causes i formes
d'extinció que el Conveni del qual depèn.

Les parts accepten les clàusules precedents i, en prova de conformitat, signen aquesta addenda per duplicat,
en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Oriol Junqueras i Vies
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Jaume Amat i Reyero
Síndic major en funcions

(17.216.031)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

