CONVENI DERIVAT DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE
CATALUNYA RESPECTE DELS SERVEIS DE PLATAFORMA DE SERVEIS DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA I E-LICITA

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
administracions locals, les universitats públiques i altres ens públics de l’àmbit local (en
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endavant, els destinataris) que s’hagi acordat a la Comissió Mixta de seguiment i
coordinació. Aquest Conveni Marc estableix també, 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.
L’aplicatiu de la Plataforma de serveis de contractació pública es va aprovar per Ordre
ECF/313/2008, de 23 de juny. Amb posterioritat, s’han anat ampliant els serveis oferts per
Plataforma i se n’han creat de nous, d’acord amb les corresponents ordres ECF/457/2010,
de 29 de setembre, per la qual s’aprova l’aplicació dels serveis de subhasta electrònica
integrats a la Plataforma de serveis de contractació pública i ECO/58/2012, de 22 de febrer,
de modificació de l'Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la
Plataforma de serveis de contractació pública, i s'incorpora el servei de sobre digital.
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 han d’informar a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública els contractes formalitzats i els que estan en licitació o
en altres fases contractuals.
Addicionalment als serveis inclosos a la Plataforma, cal tenir en compte que el sistema
integral de licitació electrònica de la Generalitat -tenint en compte tant els aplicatius de frontoffice com els de back-office-, comprèn d’altres eines a més de les que estan dintre de
l’espectre de la Plataforma de serveis de contractació pública i que també són gestionats per
la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (en endavant
STJCCA), adscrita a la Secretaria General de Departament d’Economia i Coneixement, sota
la direcció de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.
D’acord amb les previsions de la normativa en matèria de contractació pública, la Generalitat
de Catalunya ha desenvolupat la Plataforma de serveis de contractació pública com a l’eina
d’informació i prestació de serveis relacionats amb la contractació pública, que constitueix
per a la ciutadania i les persones usuàries el punt central d’informació en els aspectes
relacionats amb les licitacions, adjudicacions, formalitzacions i altres aspectes relacionats
amb la contractació pública de l’Administració de la Generalitat i els ens del sector públic
que en depenen o s’hi vinculen així com d’altres administracions i ens públics de l’àmbit
territorial català, d’acord amb les previsions de l’article 4.2 de l’Ordre ECF/313/2008, de 23
de juny, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública.
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
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.
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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 dels serveis de la Plataforma de serveis
de contractació pública i els seus serveis d’e-licita –sobre digital i subhasta electrònica.
Les parts acorden subscriure el present acord de col·laboració, que es regeix pels següents

PACTES

Primer.- Objecte
És objecte d’aquest conveni establir les condicions generals de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya i el Consorci AOC per a articular i fer extensiu l’ús dels serveis
corporatius de contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, integrats en la
Plataforma de serveis de contractació pública, així com els serveis d’e-licita -sobre digital i
subhasta electrònica- i, si és el cas, dels que en un futur es vagin incorporant a l’esmentada
Plataforma (en endavant, els serveis), a les administracions locals, les universitats i altres
ens públics que s’hagi acordat a la Comissió mixta de seguiment i coordinació del Conveni
marc (en endavant ens destinataris).

Segon.- Contingut dels serveis de Plataforma de serveis de contractació pública i dels
serveis d’e-licita –sobre digital i subhasta electrònica
La Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Economia i Coneixement (en
endavant, el DECO) posa a disposició dels ens destinataris, els mòduls que, d’acord amb les
seves corresponents ordres reguladores, integren la Plataforma de serveis de contractació
pública, el servei de sobre digital i el servei de subhasta electrònica.
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Tercer.- 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 i les universitats
públiques de Catalunya a la Plataforma d’acord amb el protocol que aprovi la
Comissió mixta de seguiment i coordinació prevista en el pacte cinquè.
2. Gestionar les altes i, en el seu cas, les baixes o modificacions i el manteniment
d’usuaris corresponents al món local i universitari.
3. Vetllar per què totes les entitats d’àmbit local i universitats públiques que vulguin fer
ús dels serveis de licitació electrònica (sobre digital i subhasta electrònica) tinguin
dipositat el seu perfil de contractant a la seu de la Plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
4. Gestionar les peticions de recuperació d’expedients dels ens locals i les universitats
quan aquests hagin estat tramesos a l’i-arxiu per al seu arxiu definitiu.
5. Desenvolupar i mantenir una crida al servei web de la Plataforma, a través de la qual
es realitzarà la integració de tot el món local i les universitats que desitgin una
integració automàtica de sistemes d’informació, és a dir, que el Consorci AOC
actuarà de punt d’integració amb la Plataforma de tot el món local i les universitats,
garantint que arriben a Plataforma les dades i la documentació necessària per donar
compliment a la legislació de contractes del sector públic i altra normativa d’aplicació.
6. D’acord amb l’ús que en facin els ens locals i les universitats públiques o les
necessitats específiques que en puguin sorgir fer-se càrrec dels encàrrecs de serveis
següents:
-

-

En concepte de subhasta electrònica:
o Suport a la realització de subhasta: 11 hores per subhasta
o Sessió de formació a formadors: 8 hores per sessió.
o En cas d’incidència durant l’execució d’una subhasta, el cost de la
generació del corresponent informe serà a càrrec del Consorci AOC.
En concepte de sobre digital:
o Suport a la licitació: fins a un màxim de 40 hores per licitació.
o Sessió de formació a formadors: 8 hores per sessió.
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-

En general, evolutius sol·licitats pel Consorci AOC, que impliquin el
desenvolupament d’elements associats a la Plataforma de serveis de
contractació pública o la integració d’aquesta amb altres aplicatius. Aquests seran
comunicats al DECO a través dels interlocutors de la Comissió Mixta.

Per al 2015 el Consorci AOC disposa de 20.000,00 € més IVA a imputar a la partida
pressupostària D/228000100/5320/0000, sens perjudici que al llarg de l’exercici es pugui
incrementar en funció de l’ús dels serveis prestats. En cas de pròrroga del conveni, sense
modificació de l’aportació del Consorci, s’imputarà a la partida anàloga per a l’exercici
pressupostari corresponent.
6. Els ens locals, les universitats públiques i altres ens públics de Catalunya que
s’adhereixin a la Plataforma per tal de publicar-hi el seu perfil del contractant hauran
de fer constar a la seva pàgina web un enllaç al servidor de la seu electrònica de la
Plataforma a l’apartat del perfil de contractant.
Quart.- Tasques del Departament d’Economia i Coneixement
La Generalitat de Catalunya, a través del DECO, realitzarà les tasques previstes en el
conveni marc. A més a més, es considera oportú establir les tasques específiques per a
aquest conveni següents:
1. Facilitar la connexió de la Plataforma amb la Plataforma de Contratos del Sector
Público (PLACSP), així com la connexió amb altres plataformes a nivell europeu que
segueixin els estàndards aprovats a l’efecte, quan escaigui.
2. Analitzar les propostes d’evolutius presentades pel Consorci AOC, i proposar la millor
solució d’adaptació. Presentar les valoracions d’evolutius al Consorci AOC a través
dels membres de la Comissió Mixta, per tal de recollir el seu acord abans de fer
l’encàrrec.
3. Donar suport de segon nivell al Consorci AOC en l’atenció al món local i les
universitats.
4. Donar suport al Consorci AOC pel que fa a la seva integració via serveis web amb la
Plataforma.
Cinquè.- Seguiment i coordinació del Conveni
L’òrgan que realitzarà el seguiment i la coordinació d’aquest conveni és la Comissió Mixta de
seguiment i coordinació prevista en el pacte quart del Conveni Marc.
En el marc de les funcions previstes en el Conveni Marc,són funcions específiques d’aquest
òrgan, pel que fa a l’objecte d’aquest conveni, les següents:
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 Elaborar les addendes al present conveni per incorporar nous serveis vinculats o
dependents de la Plataforma.
 Fer seguiment de l’estat dels evolutius específics per al món local i les universitats,
encarregats pel Consorci AOC.
 Informar de l’estalvi obtingut en les diferents subhastes electròniques efectuades des
de les entitats locals i universitats públiques catalanes. A aquests efectes, la
Comissió Mixta podrà acordar, per al cas que el Consorci AOC imputi a les entitats
locals una part d’aquest estalvi com a compensació de costos per l’ús de la subhasta
que, en el cas que l’import imputat a les entitats destinatàries del servei resulti
superior a la quantitat corresponent a la compensació de costos concretats al punt
quart del pacte tercer, i incloses les despeses de gestió de subhasta electrònica per
part del Consorci AOC, quina part d’aquests costos haurà de ser reinvertida al
sistema.
 Consensuar el procediment a seguir per a coordinar el Consorci AOC i la Generalitat
de Catalunya en la planificació de l’ús del serveis de sobre digital i subhasta
electrònica pels ens destinataris.
 Revisar el model d’encàrrecs establert quan les volumetries d’ús, l’experiència, o
qualsevol altra circumstància no prevista, ho justifiquin.
Sisè.- 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, renovant-se de manera expressa per períodes anuals, en cas que
cap de les parts comuniqui a l’altra la seva intenció de resoldre’l amb una antelació mínima
d’un mes respecte de la data en que venci el període inicial o qualsevol del períodes de
renovació anual. Si no es prorroga expressament, s’entendrà que aquest conveni està
caducat.

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

Per l’OSACP

Pel Consorci AOC,

Albert Carreras
Secretari general

Teresa M. Pitarch
Directora

Àlex Pèlach
Director gerent
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