ADDENDA AL CONVENI SIGNAT ENTRE EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I LA SINDICATURA DE
COMPTES DE CATALUNYA PER LA TRAMESA DE LA INFORMACIÓ PREVISTA EN L’ARTICLE 29
DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

Barcelona, a 18 de desembre de 2015

REUNITS
D’una banda, l’Honorable Conseller Sr. Andreu Mas-Colell, en representació del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, l’Excm. Sr. Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes,
actuant en representació d’aquesta institució en virtut del nomenament efectuat mitjançant el
Decret 29/2014, de 6 de març, publicat en el DOGC número 6577 de 6 de març del 2014.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, es
reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària segons intervenen, i

EXPOSEN
L’article 333 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant TRLCSP),
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix, amb caràcter general,
l’obligació dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i de la resta
d’entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, de comunicar al Registre de contractes
del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com
també, si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu
import final i extinció. L’apartat 6 del mateix article 333 del TRLCSP, preveu que en els casos
d’administracions públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de
competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els
respectius registres de contractes.
D’altra banda, l’article 29 del TRLCSP estableix l’obligació addicional dels òrgans de
contractació de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat
autònoma, -en el cas de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya-, una còpia
certificada dels contractes acompanyada d’un extracte de l’expedient dels contractes d’obres,
de concessió d’obres públiques, de gestió de serveis públics i de col·laboració entre el sector
públic i el sector privat de quantia superior a 600.000,00 euros, dels contractes de
subministraments de quantia superior a 450.000,00 euros i dels contractes de serveis i
administratius especials de quantia superior a 150.000,00 euros. Igualment s’han de comunicar
les modificacions, les pròrrogues o variacions de terminis, les variacions de preus i l’import
final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels contractes esmentats.
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L’Administració de la Generalitat de Catalunya, va crear el Registre públic de contractes
mitjançant el Decret 214/1986, de 26 de juny, sobre reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, modificat pel Decret 376/1996, de 2 de desembre, de
reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya, i va concretar el seu funcionament per 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 al Registre públic de contractes (DOGC núm. 2346, de 7 de març de 1997).
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, (DOGC núm. 6344
de 27 de març de 2013) va ampliar el seu àmbit d’aplicació possibilitant la comunicació de
dades contractuals a altres ens, organismes i entitats.
El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant acords del 19 de gener i del 8 de
juny de 2010, i del 13 i 27 de març del 2012, va establir les dades que configuren l’extracte de
l’expedient a què es refereix l’article 29 del TRLCSP als efectes de la funció fiscalitzadora que
duu a terme les quals són compatibles amb els camps que conté el Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
El 18 de febrer de 2010 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes (DOGC numero 5811 de 4 de febrer de
2011) mitjançant el qual es vehicula la tramesa, des del Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, de la informació que té registrada i l’accés a la documentació
dipositada, per tal de donar compliment a allò previst en l’article 29 del TRLCSP 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, seguint així les bones pràctiques que es
fomenten per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
En l’esmentat conveni es defineixen les funcionalitats que ha de tenir el Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya i les condicions de la tramesa a la Sindicatura de
Comptes de les dades que hi figuren inscrites, per tal de complir les previsions de l’article 29
del TRLCSP.
Les trameses d’informació contractual a la Sindicatura de Comptes que s’estan vehiculant
mitjançant el conveni referit són, bàsicament, les de la Generalitat i del seu sector públic.
La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, estableix que als efectes de facilitar la consulta a la
informació sobre contractació pública, les administracions locals han d’informar el Registre
Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes
formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.
Més recentment, la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, preveu que les entitats de l’Administració local i
els ens, organismes o entitats del seu sector públic (en endavant, entitats locals) han de
comunicar al Registre Públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, perquè hi siguin
inscrites, les dades bàsiques dels contractes que adjudiquin i que estiguin subjectes a la
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legislació de contractes del sector públic i també, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues,
les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció.
En compliment d’aquestes disposicions, la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Ordre ECO
294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, en
el sentit d’incorporar les entitats de l’Administració local catalana i els ens, organismes o
entitats del seu sector públic, inclosos els seus organismes dependents, com a entitats que,
necessàriament, han de comunicar les seves dades contractuals al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
En la mesura que la Llei de la Transparència incorpora la informació contractual de les
administracions locals en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, es fa
necessari que aquesta informació s’inclogui en les trameses que aquest Registre fa a la
Sindicatura en compliment del que disposa l’article 29 del TRLCSP per tal de continuar en la
línia de racionalitzar l’ús compartit d’aplicacions informàtiques i d’evitar duplicitats en les
trameses d’informació.

A la vista del que s’ha exposat, ambdues parts acorden incorporar una addenda al Conveni
signat el 18 de febrer de 2010 amb el següent contingut:

PRIMERA.- S’incorpora el pacte sisè al conveni vigent, amb el contingut següent:
El Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya incorporarà a l’arxiu informàtic
que tramet periòdicament a la Sindicatura, en compliment del Conveni de 18 de febrer de
2010, la informació relativa a les dades i la documentació dels contractes que les entitats de
l’Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, inclosos els
seus organismes dependents li trametin en compliment del que preveu l’article 29 del TRLCSP.
SEGONA.- Es mantenen, en la seva redacció inicial, la resta de pactes del conveni vigent.
TERCERA.- Aquesta addenda entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada serà
coincident amb la durada 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. No obstant
això, per denunciar l’addenda, caldrà comunicar formalment la intenció de resoldre–la a l’altra
part amb una antelació mínima de tres mesos respecte de qualsevol dels períodes de
renovació anual.
Les parts accepten les clàusules precedents i, en prova de conformitat, signen aquesta
addenda per duplicat, en el lloc i data que s’esmenten a l’encapçalament.

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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