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CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE cJ'l'AL~~. 1 .. 
L' AJUNTAMENT DE BARCELONA PERA LA UTILITZACIÓ DEL CAT ÁLEEJ.DÉ~ÉNS 
1 PRODUCTES IIOMOLOGATS EN ELS I'ROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

A Barcelona, 1 O de setembre de 1998 

REUNITS 

D'una part In senyora Gloria Riera i AJemany, Directora General del Pnlrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. -
D'altra part el senyor Joscp Marull i Gou, Gercnt deis Serveis Gcnerals de 1' Ajuntament de 
Barcelona. 

rNTERVENEN 

La Sra. Gloria Riera i Alcmany, en represcntnció de la Generalitat de Catalunya segons Acord 
del Consell de Govcrn de 9 de juny de 1998. 

El Sr. Josep Man•ll i Gou, en representació de 1' Ajuntamcnt de Barcelona segons Decret de 
1'Alcaldia de 16 dejuliol de 1998. 

EXPOSEN 

1 a Que la Gencralitat de Catalunya mitjanyant la Comissió Central de Subministramems 
ha confecciona! un eatMeg de béns i productcs homologats, previa convocatoria deis 
corrcsponents concursos d'acord marc i de detenninació de tipus tramitats i resohs segoiis el que 
es disposn en e ls apartats f i g de l'article 183 de la Llei 1311995, de 18 de maig, de contractes 
de les Administracions Pt\bl iques. 

2n Que 1' Ajuntament de Barcelona estima convenient pera la scvn gcstió ordiniuia de 
comp¡es poder disposar de la uti1ització del Cat!lcg de béns i productcs homologats per la 
Generalitat de Catalunya tan! per a la seva simplilicaeió de proccdimem en la tramitaeió 
administrativa deis expedients de contraetaeió com pera l'obtenció succcssiva de millores de 
preus i d'cconomies d'escala que es deriven del procés d'agregació de compres segons consta 
en l'acord pres en data 16 dejuliol de 1998 amb el quorum asscnyalat en l'm1icle 309.2 del 
R.eglament (l'obres, aetivitats i serveis deis ens locnls de Catalunya aprovat ¡¡el Deeret 179/9 5, 
de 13 de juny. 

3r Que la Gencralitat de Cata1unya preveu la possibilitat de ronnalit?.ar acords de 
coHaboració an1b les cntitats locals ubicades en l'imbit territorial de Catalunya pcr a la gestió 
ordiniuia de les scvcs compres segons es m:uúfcsta en 1' Acord del Conscll de Govem de 9 de 

'- ·J.. 4 juny de 1998. 
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4r Que ambducs parts aettlen en base a les potcstats que l'article 57 de la Llei 7/1985; de'l'l , 
d 'abril, reguladora de les bases del regim local, artielcs 303 a 311 del ja csmentat Decrei '79195, 
de 13 de juny, i disposicions supletorics del títol 1 r sobre les Administraeions Públiques i les 
seves relacions, de la Llei 30/1992 de regím juridie de les Administraeions Públiques del 
procediment administratiu cornú que reconeixcn a les adrninistraeions locals i autonomiqucs 
atribueions per establir convenís de cooperació tecniea i administrativa en assumptes d'inter~ 
cornú. 

Se Que per tot aixó les parts que intervencn en nqucst Conveni acordcn que la Gencralitat 
de Cata! un ya f.1eiliti l'accés a la base de les dades que configuren el Catilleg de béns i productes 
bomologats a 1' Ajuntament de Barcelona i els scus organismes autonoms per tal de poder utilitzar 
els proccdimcnts d'adquisieió centralitzada de subministraments previstos en la legislació de 
contractcs de les Adrninistracions Públiques de 18 de maig de 1995 i amb subjecció de Des 
segllcnts 

CLAUSULES 

la OBJECTE 

El prcscnt Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjanyant les quals 
1' Ajuntamcnt de Barcelona i els seus organismes autonoms s'incorporen al sistema d'adquisició 
del Catalcg de béns i productes homologats de la Comissió Central de Subministraments de la 
Gcneralitat de Catalwtya actuahnent vígen1S, o que s'aprovín en el futur, en base al procedimcnt 
de licitaeió de determinaeió de Lipus deis béns i produetes d'urilitzaeió comú. 

2a ÁMBIT SUBJECTfU 

El present Conveni entre la Gcneralitat de Catalunya i 1 'Ajuntament de Barc!;Jona es fara 
extensible als organismes autonoms d'aquesta e ntenent-se que qualsevol mcnció que~ facl en 
el present Conveni de l'Entitat local es far.i extensible als seus organismes autónoms scns 
~rjudiei d 'alló disposat en l'artiele 3.l.f de la Llci de contractes de les Administracions 
Públiqucs. 

CONCESSIÓ D'UN NÚMERO D' IDENTJFICACIÓ 

La Generalitat de Catalunya mi~anyant la Comissió Central de Subministramcnls, lliurara un 
número d'idcntificació de cadascun deis pnnls de compra de I'Entitat local d'acord ambla rclació 
que s'aeompanya coro a anncx núm. l . 

Si la vigent estructura organit7.ativa de l'Entitat loc.1l fos objecte de modificació en el futur, 
aquesta Enlitat ho comunicarA a la Comissió Central de Subministramcnts per a la seva 
actualització. 
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Un cop l'Ajuntamcnt de Barcelona hagi resolt el bé o producte a comprar, l'órgan de contractació 
municipal tramitara el corresponent expedient d'adjudicació pel proccdiment negociat sense 
publicitat, prcvist en l'anicle 183.g de la Llei de contractes de les Administracions Públiques i 
en els termes deis anicles 74.4 i 93 de l'csmentada llei, adoptara la peninent resolució 
d 'adjudicació, previa vcrificació del complimcnt d 'obligacions tributaries en I'Ambit de la propi 
Ajuntament de Barcelona i posteriorrnent fonnalitzarn el eorresponent contracte de 
subministramcnts. 

Sa MILLO RES DE PREUS 

Quan de eonforrnital amb el que es determina en els plees de clausules administratives paniculars 
deis diversos concursos de dcterrninació de ti pus formalitzats en els corresponents ~ntractes deis 
proveidors homologats es produeix:i una modificaeió a la baixa deis preus del catAleg bé sigui en 
preus unitaris o pcr agregació d'unitats, 1' Ajuntament de Barcelona procedin\ a la seva 
comunicació a la Comissió Central de Subministraments pera la seva corrcsponent comwúcació 
a la resta de dcpanaments i entitats adhcridcs. 

6a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINTTN ES DELS CONTRACTES 

En el supósit que 1' Ajuntament de Barcelona hagu6s d'exigir responsabilitats que componcssin 
fer efectivcs les garanties dcfilútivcs deis proveldors deis submilústramcnts successius lliurats 
pels contractcs subscrits miyan~ant l'adjudicació resolutoria del procediment negociat sense 
publicitat de l'anicle 183.g de la Llei de contrae tes de les Administracions Públiqucs comunican\ 
la resolució que s 'adopti a la Comissió Central de Subministraments per si s'escau la seva 
incautació per rcspondrc de les obligacions assenyalades en l'anicle 44 de la Llei de Contractcs 
de les Administracions Públiqucs. 

7a Il\'FORMACIÓ SOBRE ELS CONCURSOS D'HOMOLOGACIONS 1 
L'ESTADfSTICA DE COMPRES 

. .. 

La Comissió Central de Subministrarnenlli comunicara a 1' Ajuntament de Barcelona els acords 
d 'bomologació rcsultants de l'adjudicació deis concursos de deterrninació de tí pus en noves 
espccialitats de béns i, si s'escau, de scrveis. 

L • Ajuntament de Barcelona facilitara trimcstralrncnt a la Comissió Central de Submínistrarnents 
informació global de les compres rcalitzades per tal de confeccionar !'estadística propia per 
dctcnninar les prcvisions de compres en els con:csponents anuncis de licitació deis concursos de 
determinació de tipus i per a l'actualització de les corresponcnts garanties definitives deis 
subministradors homologats. 



8a ACCÉS A INTERNET 

9a CONDICIONS D'ADHESIÓ 

L'Entitat local, nútjanyant l'adhesió objectc d'aquest eonvcni, no esta obliga! a adquirir cls 
productes a les empreses homologades pcr la Com.issió Central de Subministraments, si bé podrá 
utilitzar els catiilegs i adquirir els béns homologats en els tennes que s'estableix als apartats f i 
g de J'article 183 de la Llei de contractes de les adnúnistracions públiques. 

La Comissió Central de Submin.istraments informara les empreses licitadores deis concursos 
d'homologació de la possibilitat que l'Entitat local adquireixi els produetes homologats en les 
condicions establertes al contracte d'homologació, si bé les empreses homologades no tindran 
obligació contractual de subm.in.istrar aqucsts béns o produetes a aquesta Entitat. En qualsevol 
cas, tindran preferencia en el subntin.istrament deis béns del catitleg els departaments de la 
Generalitat de Catalunya i les cntitats adhcridcs. 

E·n casque alguna de les emprescs adjudicatáries de l'homologació ofertés a I'Entitat local un 
preu inferior als previs tos al Cataleg, aquesta cstara obligada a comunicar-ha a la Comissió 
Central de Subministraments. 

lOa EXTENSIÓ ALS ACORDS MARC 

L' Ajuntamcnt de Barcelona podra formalitzar mitjanyant la tramitaeió deis e~pedients de 
contractació pcl proccdiment negociat previst en l'article 183.f de la Llei de cotÍÍractes de-Jes 
Administracions Públiques contractes de lloguer i de compra d ins deis termes, conaicions i 
requisits establerts per 1' Acord Marc subscrit per la Comissió Central de Subministraments nmb 
els proveYdors seleccionats en el concurs d 'homologació de béns i productes. 

lla EXTENSIÓ A SER VEIS HOMOLOGATS 

Si d'acord amb el que es disposen en l'arlicle 200 de la Llei de eontractes de les Admin.istracions 
Públiques, la Comissió Central de Subministraments aprovés en el futur mitianvant concursos 
d'homologació un cataleg d'empreses de serveis d'utilització comú 1' Ajuntament de Barcelona 
restara facultada per a la seva utilització en Letmes identics previstos en aquest Conveni. 
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L'Ajuntament de Barcelona comunicara a la €3missió Central de Subministramentsp~~@lf f• • 
coneixement i als efectcs de constancia administrativa en els expedients d'homologació de les 
resolucions que adopti sobre les incidencies sorgi des en la tramitació deis procediments negocia·ts 
d ' adquisició de subministramcnts previstos en els apartats f i g de l'article 183 de la Llei 
13/1995. 

13a COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Les parts signants podran constituir una comis.sió de scguiment que estaril formada per dos 
representants de la Generali.!at de Catalunya nomenats per la Comis.sió Central de 
Sulbministraments i dos per I'Ajuntament de Barcelona per tal de realitzar el seguiment del 
complimeut del present Conveni i resoldrc, si així s'escau, els dubtes que ofereixi la scva 
interpretació. 

14a JURISDICCIÓ COMPETENT 

Les qücstions Jj(igioses que poguessin sorgir en l'iute¡;pretació i compliment d'aquest Conveni, 
llevat d'allo establert en la clausula anterior, serrui 'dc.coneixement i competencia de l'ordrc 
jmisdiccional coutenciós-administratiu. 

15a DURADA I RESOLUCIÓ 

El present Conveni entrara en vigor des de. la data de la seva signatura i sera de vigencia 
indefinida, si bé qualsevol de les parts podril dcsistir en qualsevolmomcnt previa dcnímeia a 
1 'al tra amb, almcnys, tres m esos d'antelació. 

No obstan! aixo sera causa de resolució del prresent Conveni el mutu acord de les parts o 
l'ittcompliment greu de les seves clausules per alguna de les parts signants. 

·-> 

16a COMUNICACIÓ AL DEP ART AMENT DE GOVERNACIÓ 

En compliment del que disposa l'article 309 del Decret 179195, de 13 de juny, pe! qua! s 'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals de Catalunya les parts donaran 
coneixement del conveni envirutt-ne una cópia a la Dirccció General d' Administració Local del 
Departament de Govemació. 

1 perque així consti, en pro va de co•úonnitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplica! 
qucdrutt-se en poder d'un cxemplar cadascun d'clles. 

Gloria ·era i Alcmruty 

/ 

Gerent deis Servcis Generals 
de 1' Ajuntament de Barcelona 


