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DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el
Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
RESOLUCIÓ del 4 de novembre del 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la implantació de mesures de coordinació de la
remissió telemàtica de la informació a què fa referència l’article 218.3 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, com també dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, signat el 2
de novembre del 2015, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de data 3 de novembre del 2015, que
regula les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma EACAT, de la
informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades pels
interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Reial
decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL), i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, mitjançant un
procediment telemàtic.
D’acord amb el que preveu l’article 1.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, i els acords de Ple de les sessions del 27 i el 30 d’octubre i el 3 de novembre del 2015, en ús de les
competències que l’article 29.2.b de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
confereix al síndic major,

Resolc:

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el conveni de col·laboració entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la implantació de mesures de coordinació de la
remissió telemàtica de la informació a què fa referència l’article 218.3 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, com també dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, amb els
annexos I, II i III, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 3 de novembre del 2015, que regula les
regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma EACAT, de la informació
sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades pels interventors locals
i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Reial decret legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i
sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, mitjançant un procediment telemàtic.

Barcelona, 4 de novembre de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la
implantació de mesures de coordinació de la remissió telemàtica de la informació a què fa referència l’article
218.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, com també dels acords adoptats amb omissió
del tràmit de fiscalització prèvia
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Barcelona, 2 de novembre del 2015

Sr. Ramón Álvarez de Miranda, president del Tribunal de Comptes, segons Reial decret 705/2015, del 24 de
juliol (BOE del 25 de juliol del 2015), i Sr. Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, segons Decret 29/2014, del 6 de març (DOGC del 7 de març del 2014), en representació de les
respectives institucions, d’acord amb el que disposen els articles 20.a) de la Llei orgànica 2/1982, del 12 de
maig, del Tribunal de Comptes, i 29.1.a) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, respectivament, acorden subscriure aquest Conveni de col·laboració per a la implantació de
mesures de coordinació de la remissió telemàtica de la informació a què fa referència l’article 218.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, com també dels acords adoptats amb omissió del tràmit de
fiscalització prèvia, amb l’objecte i condicions que es recullen en el seu clausulat.

ANTECEDENTS

Primer
El Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya van endegar un model de relació per millorar
el desenvolupament dels procediments de control de la gestió econòmica de les entitats locals que competeix a
aquestes institucions, que es va concretar mitjançant la signatura del Conveni de col·laboració el 18 de
desembre del 2009, en aplicació del qual es van implantar mesures de coordinació del retiment telemàtic dels
comptes generals de les entitats locals, cosa que permetia, amb ple respecte als respectius àmbits
competencials, la satisfacció recíproca de les necessitats d’informació mitjançant un únic acte de retiment, als
antecedents del qual ens remetem. Aquest model es va anar perfeccionant amb l’experiència acumulada en la
seva execució, fet que va quedar recollit en un nou Conveni de col·laboració, signat el 3 de desembre del 2014,
que segueix avançant en la coordinació entre ambdues institucions amb el fi d’atendre les noves realitats que
vagin sorgint.

Segon
Aprofundint en la cooperació i la coordinació entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, s’ha considerat oportú subscriure un nou Conveni amb el fi d’establir un procediment per a la
remissió de la informació i documentació a què fa referència l’article 218.3 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, és a dir, sobre els acords i les resolucions del Ple, de la Junta de Govern local i del
president de les entitats locals de la comunitat autònoma de Catalunya contraris a objeccions formulades pels
interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos, com també sobre els acords adoptats
amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia per les entitats locals d’aquesta comunitat autònoma, en els
termes recollits en aquest Conveni.
En atenció al que s’ha exposat, les parts intervinents en aquest document signen el present Conveni, que
incorpora les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA- Remissió d’informació sobre acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern local i del president
de les entitats locals contraris a objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies detectades en
matèria d’ingressos, com també sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia
L’article 218.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, del 5 de març, modificat per la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, estableix el deure dels òrgans d’intervenció de les entitats locals de remetre anualment al
Tribunal de Comptes les resolucions i els acords adoptats pel president de l’entitat local i pel Ple de la
corporació contraris a les objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en
matèria d’ingressos; cal adjuntar a aquesta documentació els informes justificatius presentats per la corporació
local, si n’hi ha.
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El Tribunal de Comptes, amb el fi de donar-li efecte, ha dictat la Instrucción que regula la remisión al Tribunal
de Cuentas de la información sobre acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del
Presidente de la Entidad Local contrarios a reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías
detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de
fiscalización previa, a través de un procedimiento telemático, aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes el 30
de juny del 2015 i publicada al BOE el 17 de juliol següent (Annex I d’aquest Conveni). S’hi detalla la
informació i documentació concreta que han de remetre en aquest marc els interventors locals, amb caràcter
anual, i disposa que aquesta remissió s’ha de fer per procediment telemàtic i a través d’un mòdul específic
ubicat a la Plataforma de retiment de comptes de les entitats locals (www.rendiciondecuentas.es), en la data i
en la forma indicades en aquesta Instrucció.

SEGONA- Procediment de remissió
Atès l’interès per al Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya de coordinar-se i col·laborar
en aquest àmbit, es resol que la informació i la documentació que ha de ser remesa pels òrgans de la
Intervenció local de les entitats locals catalanes en compliment de l’article 218.3 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, com també els acords d’aquestes entitats locals adoptats amb omissió del
tràmit de fiscalització prèvia a què fa referència la Instrucció esmentada, es podrà presentar a través de la
Plataforma de retiment de comptes de les entitats locals o de la plataforma de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya (www.sindicatura.cat).
La remissió d’aquesta informació i documentació que facin els interventors de les entitats locals catalanes a
través de la plataforma gestionada pel Tribunal de Comptes s’ha de fer de conformitat amb el que disposa la
Instrucció reguladora aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes.
Si la remissió es dugués a terme a través de la plataforma de la Sindicatura de Comptes, s’ha de fer de
conformitat amb les regles de remissió adoptades per aquesta institució, i confirmades pel Tribunal de Comptes
a l’objecte que siguin concordants amb les que recull a aquest respecte la Instrucció abans esmentada.

TERCERA- Enviament recíproc de la informació i documentació
La institució titular de la plataforma davant la qual es presenti la informació i documentació esmentada ha
d’enviar-la telemàticament a la plataforma de l’altra institució signant, dins dels set dies des de la seva
recepció, a través de la interfície que totes dues institucions dissenyaran a aquest efecte, d’acord amb els
procediments fixats als annexos II i III d’aquest Conveni.
Fins que aquesta interfície estigui configurada, la remissió de la informació es farà a través dels mitjans
informàtics que aquestes dues institucions acordin.

QUARTA- Entrada en vigor
Per tal que aquest Conveni sigui vàlid i efectiu hauran d’incorporar-s’hi les regles de remissió a què es refereix
la clàusula segona, adoptades per la Sindicatura de Comptes i confirmades pel Tribunal de Comptes. El Conveni
entrarà en vigor quan s’estengui la diligència corresponent a aquest efecte signada per ambdues parts.

CINQUENA- Resolució del Conveni
El Conveni es resoldrà:
- Per incompliment d’alguna de les parts, prèvia denúncia de la institució afectada;
- Per mutu acord de les parts signants.
En prova de conformitat se signa en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Pel Tribunal de Comptes,
Ramón Álvarez de Miranda García
President
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Per la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
Jaume Amat i Reyero
Síndic major
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