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Comissió de la Sindicatura de Comptes

ORDRE DEL D IA

1. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014. Tram. 
257-00002/11. Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya . Nomenament 
de la Ponència de caràcter informatiu. (Compte General: BOPC 335, 3).

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sani-
tària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014. Tram. 256-
00017/11. Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe 
(informe: BOPC 206, 173).

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diago-
nal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014. Tram. 256-00018/11. Síndic Major 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 206, 
173).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 2015. Tram. 256-00020/11. Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya Tramitació (informe: BOPC 211, 28).

5. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues. Tram. 253-00001/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació.

6. Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu a la construcció de la línia 9 del metro. Tram. 253-00002/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segarra-
Garrigues
253-00001/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 47320 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.01.2017

Procediment: l’establert als articles 164 i 165 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 187.1 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes.

Exposició de motius
L’any 2002 la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’empresa pública REGSEGA,  

adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) havia de desen-
volupar la xarxa secundària de canalització i regadiu (uns 3.500 quilòmetres) i la 
concentració parcel·lària associada al canal Segarra-Garrigues, amb un pressupost 
total de 1.103 milions d’euros. El 2002 el projecte es va adjudicar a l’empresa 
Aigües Segarra Garrigues. A 31 de desembre de 2012 s’havien gastat 677 MEUR 
però només s’havia aconseguit posar en regadiu 5.500 hectàrees de les 68.200 po-
tencials. És a dir que, amb més del 50% del pressupost inicial gastat, només s’havia 
posat en regadiu un 7% dels terrenys i tan sols s’havia construït una petita part de 
la xarxa secundària. Seguint aquesta progressió s’espera que el cost de l’obra sigui 
superior a un 81% que el preu de l’adjudicació inicial.

L’agost de 2014 es va fer públic un informe del Consell Assessor per al Desenvo-
lupament Sostenible sobre el futur del Segarra-Garrigues encarregat un any abans 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Segons l’informe la rendibilitat del pro-
jecte no estava garantida, entre altres raons pels sobrecostos de l’obra.

El març de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar una moció que ins-
tava el Govern de la Generalitat a realitzar una auditoria economicofinancera de ca-
ràcter independent i participatiu que avalués els costos que ha suposat la construcció 
de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues des de l’any 2003 a l’any 2014. 
A data d’avui no es té constància que aquesta auditoria estigui realitzada.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
Que aquesta Comissió encomani a la Sindicatura de Comptes un informe de 

fiscalització sobre la despesa pública de la Generalitat de Catalunya en relació a la 
construcció del Canal Segarra-Garrigues.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la construcció de la línia 9 del metro
253-00002/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 47321 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.01.2017

Procediment: l’establert als articles 164 i 165 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 187.1 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes.

Exposició de motius
El cost global de la línia 9 del metro s’ha multiplicat per set (un 574%) des de 

l’aprovació del projecte inicial l’any 2002. Així s’ha passat dels 2.464 milions de 
pressupost inicial a una estimació de 16.619 milions de cost final.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
Que aquesta Comissió encomani a la Sindicatura de Comptes un informe de 

fiscalització sobre la despesa pública de la Generalitat de Catalunya en relació a la 
construcció de la Línia 9 del Metro de Barcelona.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 
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