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CONVENI DERIVAT DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA RELATIU AL REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 
 
 
D’una banda, el senyor Albert Carreras de Odriozola, secretari general del Departament 
d’Economia i Coneixement, en virtut del nomenament efectuat per Decret 28/2013, de 8 de 
gener (DOGC núm. 6290, de 10.1.2013) i d’acord amb les funcions que li atribueix l’Ordre 
ECO/224/2011, de 2 de setembre, de delegació de competències en diversos òrgans del 
Departament d’Economia i Coneixement (DOGC núm. 5966, de 19.09.2011), en nom i 
representació d’aquest Departament. 
 
I d’altra banda, la Sra. Teresa M. Pitarch i Albós, Directora de l’Oficina de Supervisió i 
Avaluació de la Contractació Pública,  nomenada per Decret 215/2011, de 25 de gener 
(DOGC núm. 5805, de 25.01.2011), en l’exercici de les funcions de coordinació de la 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya delegades pel Secretari de Govern por 
Resolució PRE/1396/2011, d’1 de juny i amb competència per a subscriure el present 
Conveni per Resolució 14 de maig de 2015 del conseller de la Presidència d’autorització de 
signatura, en nom i representació d’aquest Departament. 
 
D’altra part, el Sr. Àlex Pèlach Pàniker, director gerent del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya, que actua per autorització de signatura de la presidenta del Consorci de data 10 
d’octubre de 2014. 
 
 
 
Les parts reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per a la formalització 
d’aquest conveni de col·laboració, en nom i representació de les respectives entitats i, de 
comú acord, 
 
 

EXPOSEN 
 
 
El Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya estableix les condicions generals de col·laboració entre 
el Departament d’Economia i Coneixement i el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(en endavant, el Consorci AOC), per a articular i fer extensiu l’ús dels serveis corporatius de 
contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya (en endavant, els serveis) a les 
universitats públiques, les administracions locals i altres ens públics de l’àmbit local (en 
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endavant, els destinataris) així que s’hagi acordat a la Comissió Mixta de seguiment i 
coordinació.  
 
En aquest Conveni Marc es va establir la voluntat de les parts d’estendre aquesta 
col·laboració a d’altres eines electròniques del Consorci AOC que puguin ser utilitzades en 
l’àmbit de la contractació pública. Concretament, es preveia la realització dels convenis 
derivats següents: 
 
 Un primer conveni derivat per articular la col·laboració en la gestió dels serveis de 

licitació electrònica, és a dir, de la Plataforma de serveis de contractació pública, 
inclosos els serveis de sobre digital i de subhasta electrònica. 

 
 Un segon conveni derivat referit als serveis del Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores (RELI)  -eina que té per missió facilitar a les empreses la preparació dels 
seus expedients de contractació amb els òrgans de contractació de totes les 
administracions catalanes, segons preveu el Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya-. 

 
 I un tercer conveni derivat que ha de tenir per objecte els serveis del Registre Públic 

de Contractes, eina en el que s’han d’inscriure les dades bàsiques dels contractes 
del sector públic regulada per 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, que ha estat publicada al DOGC núm. 6344 de 27 de març 
de 2013. 

 
 
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 i, 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 
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públics i de col·laboració entre el Sector Públic i el Sector Privat de quantia superior a 
600.000 euros, dels contractes de subministraments de quantia superior a 450.000 euros i 
dels contractes de serveis i administratius especials de quantia superior a 150.000 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. 
 
Actualment, el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya facilita, a més, 
la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació que té registrada i l’accés a la 
documentació dipositada, per tal de donar compliment a allò previst en l’esmentat 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.  
 
D’altra banda, i per donar compliment també a les previsions de l’article 30 del TRLCSP, a 
efectes estadístics, des dels serveis tècnics de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa es fa tramesa de totes les dades contractuals informades pels òrgans de 
contractació al Registre Públic de Contractes de Catalunya, al Registro de Contratos del 
Sector Público. 
 
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). 
 
 
Dins d’aquest context, s’ha aprovat 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, que ha estat publicada al DOGC núm. 6344 de 27 de març de 
2013. L’article 1.2 d’aquesta Ordre disposa que el Registre públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya es constitueix en un instrument adient per permetre el compliment 
a les obligacions d’informació de dades dels contractes públics que adjudiquin les entitats de 
l’Administració local catalana que ho sol·licitin, d’acord amb el que disposa la legislació de 
contractes del sector públic. 
 
La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 
estableix que les administracions públiques catalanes cooperen i col·laboren ordinàriament i 
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voluntàriament en l’acompliment de les activitats que estableix l’article 6.2 per mitjà del 
Consorci AOC, que les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de vetllar 
perquè es desenvolupin, d’acord amb els principis d’eficàcia, d’eficiència i d’economia, les 
eines i els serveis d’administració electrònica necessaris per canalitzar la comunicació entre 
les entitats i els organismes que en formen part.  
 
Així, continuant amb la línia de col·laboració institucional i de racionalització en l’ús compartit 
de les aplicacions informàtiques iniciada amb el primer conveni derivat de l’Acord Marc que 
té per objecte articular la col·laboració en la gestió de la Plataforma de serveis de 
contractació pública, inclosos els serveis de sobre digital i de subhasta electrònica, el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) es considera oportú vehicular 
a través del Consorci AOC la tramesa de la informació contractual de les administracions 
locals catalanes al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. En aquest 
sentit, el Consorci AOC manifesta la seva voluntat de col·laborar a fer efectiva la tramesa 
d’aquesta informació per tal de facilitar la integració de la informació contractual catalana. 
 
D’acord amb la D.A. setena de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a 
la informació pública i bon govern les administracions locals les administracions locals han 
d’informar al registre públic de contractes  els contractes formalitzats i els que estan en 
licitació o en altres fases contractuals.  
 
Per tant, d’acord amb l’apartat 6 de l’esmentat article 333 el Consorci AOC i l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement i 
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, en exercici de les 
competències que tenen atribuïdes, volen articular la tramesa de la informació contractual de 
les entitats de l’Administració local catalana, a través del Consorci AOC, mitjançant el 
Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, a tots els efectes.  
 
L’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, creada mitjançant el Decret 
325/2011, de 18 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, 
desenvolupa la funció, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats que integren el seu sector públic, de dirigir i coordinar els mitjans electrònics en la 
contractació pública, i constitueix també un dels seus àmbits d’actuació, d’acord amb el 
principi de racionalització de les administracions públiques catalanes, l’optimització d’aquells 
mitjans amb la seva extensió a les administracions locals catalanes. 
 
Per tot l’exposat, procedeix doncs, formalitzar el conveni derivat del Conveni Marc per a 
determinar el contingut de l’abast de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el 
Consorci AOC respecte de la comunicació de les dades contractuals de les administracions 
locals i les universitats públiques al Registre públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya a través del Consorci AOC.  
 
Les parts acorden subscriure el present acord de col·laboració, que es regeix pels següents 
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PACTES 

 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és articular els mecanismes tècnics necessaris 
per a què les entitats de l’Administració local catalana que ho sol·licitin, inclosos els seus 
organismes dependents, així com les universitats públiques comuniquin les dades i els 
documents dels contractes adjudicats que, d’acord amb la legislació vigent, hagin de 
comunicar, al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya (d’ara en 
endavant RPC) a través del Consorci AOC. En cas de tramesa automatitzada de la 
informació, la comunicació de les dades es realitzarà també, a través dels serveis del 
Consorci AOC. 
 
Les entitats de l’Administració local catalana i les universitats públiques, donaran compliment 
a les previsions de l’apartat 6 de l’article 333 del TRLCSP i de l’article 1.2 de 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, mitjançant la tramesa de les 
seves dades contractuals al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, 
qui s’encarregarà de fer la tramesa de totes aquestes dades al Registre de Contractes del 
Sector Públic estatal  
 
 
Segon.- Disponibilitat del Registre públic de contractes 
 
La Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Economia i Coneixement posa a 
disposició dels ens destinataris, amb la col·laboració del Consorci AOC, els mòduls que, 
d’acord amb la normativa vigent, integren el Registre públic de contractes de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
 
Tercer. Procediment d’implementació de l’accés i l’ús del sistema 
 
La posada en funcionament de la tramesa d’informació i de documentació objecte del 
present conveni abasta els òrgans de l’Administració local catalana i els seus organismes 
dependents així com les universitats públiques d’acord amb el calendari d’implantació que 
estableixi la Comissió mixta de seguiment regulada a l’apartat setè  d’aquest conveni.  
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Quart.- Tasques del Consorci AOC 
 
El Consorci AOC, d’acord amb les funcions atribuïdes per la Llei 29/2010, ja esmentada, 
assumirà amb caràcter general la difusió, la implantació, el desenvolupament de les 
especificitats i el suport en la utilització per part dels ens destinataris dels serveis 
especificats en l’objecte d’aquest conveni. A més de les tasques generals previstes en el 
conveni marc, aquestes funcions es concreten, de manera no exhaustiva, en la relació de 
tasques següents: 

 
 

1. Gestionar les altes, i, en el seu cas, les baixes, dels ens locals de Catalunya i les 
universitats públiques al RPC d’acord amb el protocol que aprovi la Comissió mixta 
de seguiment i coordinació prevista en el pacte setè. 
 

2. Gestionar les altes i, en el seu cas, les baixes o modificacions i el manteniment 
d’usuaris corresponents al món local i les universitats públiques . 
 

3. Realitzar les accions de comunicació i suport als usuaris d’àmbit local relatives al 
Registre Públic de Contractes. 
 

4. Realitzar la formació inicial i posteriors formacions periòdiques als ens. 
 

5. Liderar el desplegament d’acord amb l’estratègia acordada en Comissió Mixta. 
 

6. Desenvolupar i mantenir una crida al servei web de RPC, a través de la qual es 
realitzarà la integració de tot el món local i les universitats públiques que desitgin una 
integració automàtica de sistemes d’informació, és a dir, que el Consorci AOC 
actuarà de punt d’integració amb RPC de tot el món local per garantir el compliment 
de les obligacions de tramesa d’informació i documentació derivades de les 
previsions de la legislació de contractes del sector públic. 
 

7. Recollir les peticions de millora que, respecte del Registre Públic de Contractes, 
efectuïn les entitats locals i les universitats públiques i proposar-les, i traslladar-les al 
Departament d’Economia i Coneixement a través dels interlocutors de la Comissió 
mixta de seguiment prevista al pacte setè. 

 
 
Cinquè.- Tasques de la Generalitat de Catalunya 
 
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Economia i Coneixement, realitzarà 
les tasques previstes en el conveni marc. A més a més, es considera oportú establir les 
tasques específiques per a aquest conveni següents: 
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1. Assumir el compromís de facilitar tota la informació i la col·laboració necessària per tal 

que les entitats locals i les universitats públiques puguin utilitzar el Registre públic de 
contractes de la Generalitat de Catalunya per articular la tramesa de la informació i de la 
documentació de la seva activitat contractual, en els termes previstos en la legislació de 
contractes, i d’acord amb les estipulacions contingudes en aquest conveni. En 
conseqüència, el Departament d’Economia i Coneixement comunicarà al Consorci AOC 
els canvis que es puguin produir dins del funcionament del RPC, per tal que adaptin, en 
el seu cas, els seus processos interns. 

 
2. Assumir el compromís de comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic creat, 

amb caràcter estatal, pel Ministeri d’Economia i Hisenda, les dades contractuals 
informades per les entitats locals catalanes i les universitats públiques  al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya en aplicació del present conveni.  

 
3. Assumir el compromís de gestionar, en el seu cas, la tramesa de la informació i de la 

documentació de les entitats que escaigui en compliment de les previsions de la 
legislació de contractes a la Sindicatura de Comptes. A aquests efectes, es procedirà a 
la comunicació d’aquest Conveni a dita institució per tal que, si resulta necessari, 
s’adoptin els acords adients per tal de fer efectiva dita tramesa. 

 
4. Promoure aquelles adaptacions del RPC que escaiguin per adaptar-lo a les futures 

modificacions normatives. 
 
5. Analitzar les propostes presentades pel Consorci AOC que impliquin el desenvolupament 

d’elements associats al RPC o la integració d’aquest amb altres aplicatius i que afectin a 
les universitats públiques i entitats locals i/o a petició dels òrgans, i proposar la millor 
solució d’adaptació.  Presentar les valoracions d’evolutius al Consorci AOC a través dels 
membres de la Comissió mixta de seguiment prevista al pacte setè, per tal de recollir el 
seu acord abans de fer l’encàrrec. 

 
6. Donar suport de segon nivell al Consorci AOC en l’atenció al món local i les universitats 

públiques. 
 

7. Donar suport al Consorci AOC pel que fa a la seva integració via serveis web amb RPC. 
 
 
 
Sisè. Despeses derivades  
 
D’aquest conveni no es deriven despeses econòmiques per al Consorci AOC. No es 
repercutiran al Consorci AOC costos variables pel seu ús. 
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Setè.- Seguiment i coordinació del Conveni 
 
Als efectes d’efectuar el corresponent seguiment en l’aplicació d’aquest conveni i determinar 
els programes de treball es constitueix una comissió mixta integrada per un total de cinc 
persones: 
 

- Dos representants del Departament d’Economia i Coneixement, que seran designats 
per el/la secretari/ària general del departament, un dels quals n’exercirà la 
presidència. 

- Un representant de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública del 
departament de la Presidència, designat pel seu director/a. 

- Dos representants del Consorci AOC, que seran designats per l’òrgan corresponent. 
 
També pot assistir a les reunions personal tècnic a proposta dels membres de la comissió, 
amb veu però sense vot en els acords. 
 
Aquesta Comissió tindrà com a principals funcions, entre d’altres, les següents:  

 
- Determinar el calendari i els programes de treball per a la implementació de la tramesa 

de la informació contractual de les entitats de l’Administració local catalana que ho 
sol·licitin i dels seus organismes dependents així com les universitats públiques dins del 
RPC mitjançant el Consorci AOC i efectuar-ne el seguiment. 

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

- Fer seguiment de l’estat dels evolutius específics per al món local, encarregats pel 
Consorci AOC. 

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

 
 
Vuitè.- Durada  del conveni 
 
- Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència inicial 

fins al 31 de desembre de 2015. Es renovarà de manera expressa per períodes anuals. 
Si no es prorroga expressament, s’entendrà que aquest conveni està caducat.  

- Per denunciar el conveni, caldrà comunicar formalment la intenció de resoldre el conveni 
a l’altra part amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data en que venci el 
període inicial o qualsevol del períodes de renovació anual.  

- En qualsevol cas, la durada d’aquest conveni serà coincident amb la durada del Conveni 
Marc del qual depèn. 

 
 
Novè.- Causes d’extinció 
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Són causes d’extinció del conveni: 
 
a) La finalització del termini de vigència. 
b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
c) L’ extinció del conveni marc.  
d) L’ incompliment de les obligacions específiques previstes en aquest conveni. 
e) Les causes generals establertes en la legislació vigent. 
 
 
I, en prova de conformitat, les parts, en la representació en la qual actuen, signen el present 
conveni a la ciutat de Barcelona, per triplicat i a un sol efecte. 
 
  

 
 
 
 
 

 

Pel Departament d’Economia i 
Coneixement, 
 
 
 
 
 
Albert Carreras 
Secretari general 

         Per l’OSACP                      Pel Consorci AOC, 
 
 
 
 
 
 
         Teresa M. Pitarch               Àlex Pèlach 
         Directora                             Director gerent 
 


