CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 1 LA
COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUE S'ESTABLEIXEN LES
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D'ADQUISICIONS DE
BÉNS 1SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Barcelona, 9 de febrer de 2017

REUNITS

D'una part, el senyor Francesc Sutrias Grau , director general del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, que obra en representació de la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya, donada la seva condició de president
de l'esmentat órgan, d'acord amb l'article 7.3 del Decret 96/2001, de 20 de marc;, i de
conformitat amb el Decret 153/2016, de 2 de febrer.
D'altra part el senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero, que intervé en la seva qualitat de
director de !'Oficina Antifrau de Catalunya, d'acord amb la Llei 14/2008, del 5 de novembre
i nomenament de 28 de juliol de 2016, segons Resolució 265/XI del Parlament de
Catalunya (DOGC núm. 7184, de 16 d'agost) .

EXPOSEN

1r
Que la Generalitat de Catalunya, mitjanc;ant la Comissió Central de
Subministraments gestiona un sistema d'adquisicions centralitzades de béns i serveis.
2n
Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de marc;, sobre
organització i competencies per a la contractació deis subministraments i deis serveis
complementaris relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
altres organismes públics, es preveu que els organismes autónoms i les restants entitats
de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i
empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres
administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se
voluntariament com a destinataries deis subministraments i serveis de referencia objecte
d'adquisició centralitzada per la Comissió Central de Subministraments, previa sol·licitud
d'adhesió que haura de ser acceptada per acord de la Comissió Central de
Subministraments mitjanc;ant la formalització del corresponent conveni de col· laboració,
on es fixaran les condicions de l'esmentada vinculació.
3r
Que !'Oficina Antifrau de Catalunya ha sol·licitat la seva adhesió al Sistema central
d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en totes les seves
categories de subministraments i de serveis.
4t
Que el president de la Comissió Central de Subministraments, en virtut de l'Acord
de delegació de competencies EC0/31/2012, d'11 de gener, ha resolt el 7 de febrer de

2017, l' aprovació de la sol ·licitud d'adhesió esmentada en el punt anterior, de la qual se'n
donara compte a la primera reunió de la Comissió Central de Subministraments.

CLAUSULES
1a

OBJECTE

El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjan9ant les quals
!'Oficina Antifrau de Catalunya s'incorpora al Sistema central d'adquisicions de béns i
serveis de la Com issió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya en
totes les seves categories de submin istraments i de serveis.

2a

DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS

La participació en el Sistema central d'adquisicions permet que !'Oficina Antifrau de
Catalunya realitzi els seus procediments d'invitació a les empreses seleccionades per la
Comissió Central de Subm inistraments, tot d'acord amb la normativa reguladora de la
contractació del sector públic.
La participació en el Sistema central d'adquisicions podría suposar, si les parts així ho
convenen singu larm ent, que la Comissió Central de Subministraments agregui les
necessitats de !'Oficina Antifrau de Catalunya en expedients d'adquisició centralitzada.
L'Oficina Antifrau de Catalunya facilitara en el primer trimestre de cada any a la Comissió
Central de Subministraments informació global deis subministraments i deis serveis
contractats dins del Sistema central d'adquisicions l'any anterior, per tal de determinar les
previsions d'adquisicions futures.
La Comissió Central de Subministraments facilitara a !'Oficina Antifrau de Catalunya
l'accés a les aplicacions informatiques de gestió de l'aprovisionament per garantir el
compliment del conveni, així com tota aquell a documentació que el prove'fdor hagi facilitat
a la Comissió Central de Subministraments sobre els seus béns, productes i serveis.

3a

COMUNICACIÓ D'INCIDENCIES

L'Oficina Antifrau de Catalunya comunicara a la Comissió Central de Subm ini straments,
per permetre'n el seu coneixement i als efectes de constancia administrativa en els
exped ients d'adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidéncies
sorgides en la tramitació deis procediments de contractació de subministraments i serveis
derivats d'aquest conveni.

4a

EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES

En el supósit que !'Oficina Antifrau de Catalunya hagués d'exigir responsabilitats que
comportessin fer efectives les garanties definitives constitu'fdes pels prove'fdors
adjudicataris, comunicara la incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la
Comissió Central de Subministraments, als efectes oportuns.

5a

JURISDICCIÓ COMPETENT

Les qüestions litigioses que poguessin sorg ir en la interpretació i compliment d'aquest
Conveni seran de coneixement i competencia de l'órgan jurisdiccional contenciós
administratiu .

6a

DURADA 1RESOLUCIÓ

El present Conveni entrara en vigor des de la data de la seva signatura i durara un any,
essent prorrogable automaticament per períodes anuals, si bé qualsevol de les parts
podra desistir-ne en qualsevol moment, previa denúncia feta, almenys amb dos mesas
d'antelació.
No obstant aixó, sera causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o
l'incompliment greu de les seves clausules per alguna de les parts signants.

1 perqué així consti, en prava de conformitat, ambdues parts signen aquest document per
duplicat, quedant-se cadascuna d'elles en possessió d'un exemplar.

El director de
!'Oficina Antifrau de Catalunya

