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SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ
de 10 d’abril de 2012, per la qual es dóna publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de gener i 8 de juny del 2010, i del 13 i
27 de març del 2012, que estableixen el contingut de l’extracte dels expedients de
contractació.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 29.1.d de la Llei 18/2010, del
7 de juny,
RESOLC:
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els acords del Ple de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de gener i 8 de juny del 2010, i del
13 i 27 de març del 2012, annexos a la present Resolució, pels quals es determina la
documentació que els ens sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes
KDQGHWUDPHWUHDDTXHVWDLQVWLWXFLyG¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[O¶DUWLFOHGHOD
Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Barcelona, 10 d’abril de 2012
JAUME AMAT I REYERO
Síndic major
ACORDS
del 19 de gener i del 8 de juny del 2010, i del 13 i 27 de març del 2012 del Ple de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, pels quals s’aprova establir el contingut de
l’extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir l’article
29 de la Llei de contractes del sector públic davant la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Els ens sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
el que estableix l’article 29 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del
VHFWRUS~EOLFOLKDQGHWUDPHWUHGHWHUPLQDGDGRFXPHQWDFLyUHODWLYDDOVWLSXVGH
contractes i als imports que fixa l’esmentat article. En concret, i dins el termini dels
WUHVPHVRVVHJHQWVDODIRUPDOLW]DFLyGHOFRQWUDFWHDTXHVWVHQVKDQGHWUDPHWUHDOD
6LQGLFDWXUDGH&RPSWHVXQDFzSLDFHUWLILFDGDGHOGRFXPHQWHQTXqV¶KDJLIRUPDOLW]DW
HOFRQWUDFWHLDGMXQWDUKLXQH[WUDFWHGHO¶H[SHGLHQWGHOTXDOHVGHULYL
Per tal que el tractament d’aquestes dades sobre determinats contractes efectuats
pel sector públic català resulti més eficient i eficaç de cara a la funció fiscalitzadora
TXHIRQDPHQWDO¶REOLJDFLyGHUHWUHOHVFDOKRPRJHQHwW]DUODLQIRUPDFLyTXHKDGH
rebre la Sindicatura de Comptes pel que fa al contingut de l’extracte de l’expedient
de contractació.
El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a proposta del síndic major,
acorda el següent:
Primer.- Les dades que configuren l’extracte de l’expedient a què es refereix
l’article 29 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic, als
efectes de la funció fiscalitzadora que duu a terme la Sindicatura de Comptes, són
les següents:
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1.
1.1.

Capçalera
Tipus de comunicació (contracte formalitzat, modificació, pròrroga/variació
del termini, extinció)
1.2. Codi de l’entitat contractant
1.3. Nom de l’entitat contractant
2.
En cas de ser un contracte formalitzat (segons el tipus indicat en el camp
tipus de comunicació)
2.1. Codi de l’expedient de contractació (codi intern del contracte en l’ens contractant. Només cal que sigui identificatiu per a l’ens)
2.2. Tipus de contracte (serveis, contractes administratius especials, subministraments, obres, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, col·laboració
publicoprivada)
2.3. Any d’inici d’execució
2.4. Any de final d’execució (indicar l’any d’inici en cas que no sigui pluriennal)
2.5. Nombre de lots (no en té, 2, 3,...)
2.6. Tramitació de l’expedient (ordinària, urgent, d’emergència, anticipada ordinària, anticipada urgent)
2.7.
Descripció de l’objecte del contracte
2.8. Procediment d’adjudicació (obert, restringit, negociat, procediment derivat
d’acord marc, diàleg competitiu, sistema dinàmic, contracte menor, adjudicació directa segons instruccions internes)
2.9. Pressupost de licitació
2.10. En cas que el contracte principal no tingui lots (segons el nombre de lots
indicat anteriorment)
2.10.1. Import d’adjudicació
2.10.2. Data d’adjudicació
2.10.3. NIF de l’empresa adjudicatària
2.10.4. Nom de l’empresa adjudicatària
2.11. Per a cada lot en cas d’indicar-ne dos o més (segons el nombre de lots indicat
anteriorment):
2.11.1. Codi del lot (codi intern del lot dins del contracte. Pot ser 1, 2, 3,…)
2.11.2. Import de licitació
2.11.3. Import d’adjudicació
2.11.4. Data d’adjudicació
2.11.5. Descripció de l’objecte del lot
2.11.6. NIF de l’empresa adjudicatària
2.11.7. Nom de l’empresa adjudicatària
3.
En cas de ser una modificació (segons el tipus indicat en el camp tipus de
comunicació)
3.1.
Codi de l’expedient de contractació (codi intern del contracte en l’ens contractant. Només cal que sigui identificatiu per a l’ens)
3.2. Codi de la modificació
3.3. Tipus
3.4. Import
3.5. Data d’aprovació
4.
En cas de ser una pròrroga/variació de termini (segons el tipus indicat en el
camp tipus de comunicació)
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.


Codi de l’expedient de contractació (codi intern del contracte en l’ens contractant. Només cal que sigui identificatiu per a l’ens)
Codi de la pròrroga
Data inicial
Data final
Import
En cas de ser una extinció (segons el tipus indicat en el camp tipus de comunicació)
Codi de l’expedient de contractació (codi intern del contracte en l’ens contractant. Només cal que sigui identificatiu per a l’ens)
Tipus (text lliure on s’indica el tipus d’extinció)
Causa d’extinció (en extincions per resolució, cal indicar la causa)
Data de l’extinció
Documents contractuals
6¶KDG¶DGMXQWDUH[FOXVLYDPHQWXQSGIGHOGRFXPHQWGHIRUPDOLW]DFLyFRQWUDFtual / modificació / pròrroga / variació de termini / extinció, sense annexos
ni documents complementaris

6HJRQ(OVHQVGHOVHFWRUS~EOLFGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DTXHKDQGHFRmunicar els seus contractes al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
&DWDOXQ\DYHKLFXODUDQODUHPLVVLyG¶LQIRUPDFLyDOD6LQGLFDWXUDGH&RPSWHVGH
Catalunya relativa als contractes establerta en l’article 29 de la Llei 30/2007, del 30
d’octubre, de contractes del sector públic, mitjançant la tramesa a aquest Registre
de les dades que configuren l’extracte de l’expedient, establertes en l’anterior
apartat.
7HUFHU/D6LQGLFDWXUDGH&RPSWHVGH&DWDOXQ\DFRQVLGHUDUjKDELOLWDWLFRQIRUme a llei el procediment d’intercanvi d’informació a partir de les dades recollides
en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i trameses a la
Sindicatura mitjançant el seu Registre telemàtic.
4XDUW(OVHQVGHOVHFWRUS~EOLFORFDOGH&DWDOXQ\DKDQGHFRPXQLFDUDOD6LQdicatura de Comptes de Catalunya els seus contractes mitjançant el procediment
telemàtic anomenat “Comunicació dels contractes article 29 de la Llei 30/2007, de
FRQWUDFWHVGHOVHFWRUS~EOLF´KDELOLWDWDWDOHIHFWHSHUOD6LQGLFDWXUDGH&RPSWHVGH
Catalunya en el seu Registre telemàtic.
Cinquè.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya considerarà complerta i
conforme a llei la tramesa de les dades de l’extracte i de la documentació adjunta
únicament quan aquesta es realitzi mitjançant el Registre telemàtic.

Sisè.- $TXHVW$FRUGHQWUDUjHQYLJRUO¶HQGHPjG¶KDYHUHVWDWSXEOLFDWHQHODiari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
PG-311491 (12.104.022)
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