
CSC 
Comissió de la Sindicatura de Comptes  
Parlament de Catalunya 

Sessió 18. Dijous, 10 de desembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos 
propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018. Tram. 
256-00044/12. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació 
de les propostes de resolució subsegüents al debat (Informe: BOPC 662, 87). 

2. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017. Tram. 256-
00045/12. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de 
les propostes de resolució subsegüents al debat (Informe: BOPC 671, 103). 

3. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital 
Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Cata-
lunya. Tram. 256-00046/12. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat (In-
forme: BOPC 671, 104). 

4. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació 
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l'exercici 2017. 
Tram. 256-00047/12. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Debat de l'informe (informe: BOPC 671, 104). 

5. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació 
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l'exercici 2017. 
Tram. 256-00048/12. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Debat de l'informe (informe: BOPC 671, 105). 

6. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci 
de l'Institut de Física d'Altes Energies, corresponent a l'exercici 2017. Tram. 
256-00049/12. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. De-
bat de l'informe (informe: BOPC 683, 39). 

7. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. Tram. 256-00050/12. 
Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l'informe 
(informe: BOPC 688, 28). 
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Punt 1 | Votació de les propostes de resolució 

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre 
els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, correspo-
nent a l'exercici 2018 

256-00044/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 86675; 86680; 87121; 87157; 87184; 87188 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CSC, 27.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86675) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l'Infor-
me de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (tram. 256-00044/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 
2018 (tram. 256-00044/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86680) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del 
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos 
propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (tram. 
256-00044/12). 
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 
2018 (tram. 256-00044/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe. 

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bru-
guera Batalla, diputats, GP PSC-Units 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 87121) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el 
que estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a 
l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (tram. 256-00044/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 
2018 (tram. 256-00044/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe. 

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, 
SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 87157) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d'acord 
amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l'informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:  

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos 
propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (tram. 
256-00044/12) 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 
2018 (tram. 256-00044/12) 

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87184) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de 
resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo al informe de 
fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes:  

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos 
propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (tram. 
256-00044/12) 

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña, aprueba el informe de Fiscalización 6/2020, 
relativo a los Impuestos propios de la Generalitat de Cataluña para el ejerci-
cio 2018 (Tram. 256-00044/12) e insta al Gobierno a seguir las recomenda-
ciones de dicho informe. 

2. El Parlamento de Cataluña, insta a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) 
a establecer mecanismos digitalizados de control y seguimiento de todos los 
impuestos que recauda. 

3. El Parlamento de Cataluña, insta a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) 
a establecer un Plan de requerimiento automático para aquellos sujetos que 
no presenten declaración estando obligados a ello, así como, para ajustar las 
declaraciones al ejercicio correspondiente sin retrasos en las mismas. 

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 87188) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l'informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:  

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos 
propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (tram. 
256-00044/12) 

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017. Tram. 256-
00045/12 

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital 
Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Ca-
talunya. Tram. 256-00046/12 

Proposta de resolució 

– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 
(tram. 256-00044/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 
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– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017, 
(Tram. 256-00045/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parla-
ment de Catalunya, (Tram. 256-00046/12), i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat 
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Punt 2 | Votació de les propostes de resolució 

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a 
l'exercici 2017 

256-00045/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 86676; 86681; 87122; 87158; 87185; 87188 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CSC, 27.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86676) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l'Infor-
me de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu-
nya, corresponent a l'exercici 2017 (tram. 256-00045/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 
(tram. 256-00045/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86681) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del 
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 (tram. 256-
00045/12). 
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 
(tram. 256-00045/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe. 

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bru-
guera Batalla, diputats, GP PSC-Units 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 87122) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el 
que estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a 
l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 (tram. 256-00045/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 
(tram. 256-00045/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe. 

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, 
SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 87158) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d'acord 
amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l'informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:  

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 (tram. 256-
00045/12) 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 
(tram. 256-00045/12) 

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87185) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado, Maialen 
Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del 
procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindica-
tura de Comptes:  

– Procedimento relativo al informe de fiscalización 7/2020, sobre el Instituto 
Cartográfico y Geológico de Cataluña correspondiente al ejercicio 2017 
(Tram. 256-00045/12). 

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña aprueba Informe de fiscalización 7/2020, sobre 
el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) correspondiente al 
ejercicio 2017 (Tram. 256-00045/12). 

2. El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Cartográfico y Geológica 
(ICGC) a atender todas las observaciones y recomendaciones señaladas en el 
informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Cuentas. 

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández 
Cabezas, diputados, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 87188) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l'informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:  

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos 
propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (tram. 
256-00044/12) 

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017. Tram. 256-
00045/12 

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital 
Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Ca-
talunya. Tram. 256-00046/12 

Proposta de resolució 

– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 
(tram. 256-00044/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017, 
(Tram. 256-00045/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 
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– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parla-
ment de Catalunya, (Tram. 256-00046/12), i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat 
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Punt 3 | Votació de les propostes de resolució 

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 
747/XI del Parlament de Catalunya 

256-00046/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 86677; 86682; 87123; 87159; 87187; 87188 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CSC, 27.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 86677) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l'Infor-
me de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb 
la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-00046/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parla-
ment de Catalunya (tram. 256-00046/12) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 86682) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel 
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del 
Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital Clí-
nic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalu-
nya (tram. 256-00046/12). 
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parla-
ment de Catalunya (tram. 256-00046/12) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bru-
guera Batalla, diputats, GP PSC-Units 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 87123) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el 
que estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a 
l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital Clínic de Barcelona, d'a-
cord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (tram. 256-
00046/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parla-
ment de Catalunya (tram. 256-00046/12) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, 
SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 87159) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d'acord 
amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l'informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:  

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital 
Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Ca-
talunya (tram. 256-00046/12) 

Proposta de resolució 

El Parlament aprova l'informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital Clínic 
de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya 
(tram. 256-00046/12) 

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 87187) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada, 
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate 
del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la 
Sindicatura de Comptes:  

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital 
Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Ca-
talunya (tram. 256-00046/12) 

Propuesta de resolución 

1. El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 8/2020, sobre 
Hospital Clínic de Barcelona (HCPB) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe. 

2. El Parlament de Catalunya insta a l'HCPB, a que presenti els comptes 
anuals en el termini establert. 

3. El Parlament de Catalunya insta a l'HCPB a que es registrin els actius en 
la forma recomanada per la Sindicatura de Comptes, de manera que es pugui 
conèixer el valor dels mateixos. 

4. El Parlament de Catalunya insta a l'HCPB a que realitzi un estudi porme-
noritzat per a buscar les millors alternatives en la gestió dels immobles pro-
pietat de l'HCB que generin la màxima rentabilitat. 

5. El Parlament de Catalunya insta a l'HCPB a que es rectifiquin les irregula-
ritats relatives a fraccionaments de contractes i que es formalitzin els con-
tractes atenent al procediment que correspongui segons la normativa vigent. 

6. El Parlament de Catalunya insta a l'HCPB a que es respecti la normativa 
en relació a que tan sols formin part de la Mesa de contractació de licitacions 
persones que hagin estat nombrades per l'òrgan de contractació. 

7. El Parlament de Catalunya insta a que els convenis de col·laboració con-
cretin els drets i compromisos assumits per les parts 

8. El Parlament de Catalunya insta a l'HCPB a que complir les recomanaci-
ons donades per la Sindicatura de Comptes als informes anteriors a aquest, 
tant l'informe 29/16 i 17/12 que encara no s'hagin observat. 

9. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a fer el se-
guiment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions apro-
vades pel Parlament derivades de l'informe emès i dels anteriors. 

Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Maialen 
Fernández Cabezas, diputados, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 87188) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 186.5 del Reglament del 
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Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l'informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:  

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos 
propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (tram. 
256-00044/12) 

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017. Tram. 256-
00045/12 

– Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital 
Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Ca-
talunya. Tram. 256-00046/12 

Proposta de resolució 

– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 
(tram. 256-00044/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017, 
(Tram. 256-00045/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parla-
ment de Catalunya, (Tram. 256-00046/12), i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta GP JxCat 
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