
CSC 
Comissió de la Sindicatura de Comptes  
Parlament de Catalunya 

Sessió 19. Divendres, 18 de desembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe 
de fiscalització relatiu a la creació i l'adjudicació de subvencions i ajuts per la 
Generalitat durant la pandèmia de la Covid-19. Tram. 253-00022/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

2. 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 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat (In-
forme: BOPC 762). 

3. 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 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat (In-
forme: BOPC 762). 

4. 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 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat (Informe: BOPC 
762). 

5. 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 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les pro-
postes de resolució subsegüents al debat (Informe: BOPC 762). 
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Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d'un informe de fiscalització relatiu a la creació i l'adjudicació 
de subvencions i ajuts per la Generalitat durant la pandèmia 
de la Covid-19 

253-00022/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 86282 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes: Mesa del Parlament, 17.11.2020 

Procediment: l'establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Dimas 
Gragera Velaz, diputado, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 190.2 
del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta de resolución de 
fiscalización y auditoria de la elaboración y adjudicación de subvenciones y 
ayudas por la Generalitat durante la situación de pandemia sanitaria del CO-
VID-19 siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes. 

Exposición de motivos 

La crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 ha comportado la 
adopción de medidas gubernamentales restrictivas e incluso prohibitivas del 
desarrollo de muchas actividades económicas, culturales y deportivas. De 
esta manera, muchos ciudadanos que trabajan habitualmente como feriantes, 
comerciantes, restauradores, baristas, hosteleros, profesionales de la estética, 
artistas, músicos u otros profesionales de la cultura, deportistas o, en general, 
autónomos o emprendedores llevan mucho tiempo padeciendo bien medidas 
restrictivas bien el cese de sus respectivas actividades. 

El Govern, tras haber transcurrido semanas desde el cese total de muchas 
actividades económicas con las que estos trabajadores y autónomos afecta-
dos se ganan la vida, improvisó una ayuda extraordinaria. 

Esta ayuda iba destinada a personas dadas de alta al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o por cuenta propia de la Seguridad Social (RE-
TA), o bien, a una mutualidad como sistema alternativo al RETA, que ejer-
ciesen habitualmente la actividad económica como persona física, estable-
ciendo un importe de esta ayuda puntual y extraordinaria en forma de 
prestación económica de pago único por un importe fijo de 2.000 euros por 
beneficiario, que el Govern concedería en atención al orden de presentación 
de las solicitudes. 

El Govern abrió el plazo de presentación de dichas ayudas a las 9h, y debía 
terminar a las 15h del 20 de noviembre de 2020, o hasta agotar la dotación 
presupuestaria. Lamentablemente, dicha tramitación fue una auténtica cha-
puza puesto que el canal telemático elegido se colapsó y dejó de funcionar 
tanto el día inicial como el siguiente, impidiendo una ordenada y transparen-
te tramitación. El Govern de la Generalitat comunicó que el sitio web se 
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había saturado desde el inicio de la tramitación y que la misma perduró du-
rante los dos días debido a la avalancha de solicitudes, habiéndose agotado la 
ayuda sin que la casi totalidad de las 406.000 solicitudes recibidas pudiesen 
obtener la misma. 

Es evidente que el diseño e implementación de estas ayudas fue tardío y 
nefasto pues lo sucedido en su tramitación habla por sí solo y es aún más 
intolerable cuando son ayudas que se adoptan después de haber decretado el 
cese total de muchas de las actividades que desarrollan habitualmente los 
potenciales beneficiarios. 

Cabe tener en cuenta que el diseño inicial del plan, que corría a cargo de la 
conseller de Treball, Afers socials i Famílies ya había recibido críticas debi-
do a esta consignación de 20 millones de euros para este programa, cantidad 
que llega a cubrir las necesidades de 20.000 autónomos catalanes, y que los 
propios agentes sociales tildaron la iniciativa de «juegos del hambre» tanto 
por el importe adjudicado como el sistema de adjudicación de la subvención 
que utilizó un criterio de orden cronológico que ha creado una situación no 
solo confusa sino estresante e indigna. 

Asimismo, la modalidad, los procedimientos elegidos y la implementación 
de la ayuda por el Govern ha sido nefasta, algo inconcebible cuando el 
CTTI, organismo autonómico de la Generalitat encargado de la prestación de 
los mismos, tiene una dotación presupuestaria de más de 530 millones de 
euros anuales. 

Este tipo de lamentables situaciones generan desconfianza en los ciudadanos 
afectados y en los diputados del Parlament de Cataluña, cuya labor de fisca-
lización del gasto público que decide el Govern de la Generalitat debe garan-
tizar que detrás de estas chapuzas no se escondan otras posibles irregularida-
des como injustificados favoritismos o amiguismos.  

Es necesario un control por parte de los poderes públicos al Govern de la 
Generalitat para que se investiguen este tipo de incidencias técnicas y el 
medio elegido pueden ser objeto de malas y arbitrarias prácticas de discrimi-
nación si se tiene en cuenta el criterio empleado para la adjudicación que no 
es otro que el de orden de realización de la solicitud. 

Por todo lo expuesto, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña a 
fiscalizar la elaboración y adjudicación de subvenciones y ayudas por la 
Generalitat durante la situación de pandemia sanitaria del COVID-19 que 
venimos sufriendo desde, al menos, el pasado mes de febrero del año 2020 y, 
en especial, la ejecución de todas aquellas ayudas que han empleado el crite-
rio de otorgamiento en virtud del orden en que se haya realizado la solicitud. 

Palacio del Parlamento, 11 de noviembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, Dimas Gragera 
Velaz, Maialen Fernández Cabezas, diputados, GP Cs 
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Punt 2 | Debat i votació 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 
corresponent a l’exercici 2017 

256-00047/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 88493; 88696; 88825; 88837; 88842 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CSC, 15.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88493) 

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 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del 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). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la 
Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88696) 

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 9/2020 sobre la Fundació 
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12) 

Proposta de resolució 

El Parlament aprova l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació 
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12) 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88825) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-
tado, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, 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 9/2020 sobre la Fundació 
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00047/12) 

Propuesta de resolución 

1. El Parlament de Catalunya insta a aprovar l’Informe de fiscalització 
9/2020 sobre la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 
corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12) i insta el Govern a se-
guir les recomanacions del dit informe. 

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, Ma-
ialen Fernández Cabezas, diputados, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88837) 

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’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00047/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre la 
Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88842) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes:  

– 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) 

– 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) 

– 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) 

– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. (Tram. 256-00050/12) 

Proposta de resolució 

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent 
a l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a 
l’exercici 2017 (Tram. 256-00048/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova 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), i insta a seguir les recomanacions de la Sindica-
tura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (Tram. 
256-00050/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat 
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Punt 3 | Debat i votació 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, 
corresponent a l’exercici 2017 

256-00048/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 88494; 88697; 88824; 88839; 88842 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CSC, 15.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88494) 

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 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Funda-
ció Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00048/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la 
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00048/12) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88697) 

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 10/2020 sobre la Fundació 
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00048/12) 

Proposta de resolució 

El Parlament aprova l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació 
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 
2017 (tram. 256-00048/12) 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88824) 

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:  

– 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) 

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña aprueba Informe de fiscalización 10/2020, 
sobre el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología correspondiente 
al ejercicio 2017 (tram. 256-00048/1). 

2. El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Catalán de Nanociencia y 
Nanotecnología a atender todas las observaciones y recomendaciones seña-
ladas en el informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Cuentas. 

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88839) 

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’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Institut Català de Nano-
ciència i Nanotecnologia, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-
00048/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre la 
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00048/12) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88842) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes:  

– 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) 

– 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) 

– 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) 

– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. (Tram. 256-00050/12) 

Proposta de resolució 

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent 
a l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a 
l’exercici 2017 (Tram. 256-00048/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova 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), i insta a seguir les recomanacions de la Sindica-
tura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (Tram. 
256-00050/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat 
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Punt 4 | Debat i votació 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre 
el Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, correspo-
nent a l’exercici 2017 

256-00049/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 88495; 88698; 88822; 88840; 88842 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CSC, 15.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88495) 

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 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consor-
ci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 
(tram. 256-00049/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova 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) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe. 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88698) 

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 12/2020 sobre el Consorci 
de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00049/12) 

Proposta de resolució 

El Parlament aprova 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) 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88822) 

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 12/2020 sobre el Consorci de 
l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 
256-00049/12) 

Propuesta de resolución 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2020, 
sobre el Consorci de l’Institut de Física i d’Altes Energies (tram. 256-
00049/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe. 

2. El Parlament de Catalunya insta al Consorci de l’institut de Física i Altes 
Energies (IFAE) a que formalitzi en un temps prudencial però breu un con-
tracte de programa que reguli les relacions IFAE-Generalitat i estableixi els 
objectius i la financiació, així com un Pla Estratègic. 

3. El Parlament de Catalunya insta al Consorci de l’Institut de Física i Altes 
Energies (IFAE) a que reguli i examini més exhaustivament la contractació 
per tal de que no es cometin irregularitats repetides de fraccionaments inde-
guts de contractes. 

4. El Parlament de Catalunya insta a la Generalitat i a la UAB a que faci un 
anàlisis exhaustiu i rigorós d’aquesta i altres entitats per adoptar mesures 
organitzatives, econòmiques i realitzar reestructuracions necessàries per tal 
que siguin útils a la societat catalana i millorin la seva eficàcia i eficiència. 

5. El Parlament de Catalunya insta al Consorci de l’Institut de Física i Altes 
Energies (IFAE) a que complir les recomanacions donades per la Sindicatura 
de Comptes a l’informe substanciat i també a l’informe 20/2019 relatiu a la 
UAB i entitats participades del mateix exercici 2017. 

6. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a fer el segui-
ment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprova-
des pel Parlament derivades de l’informe emès i dels anteriors. 

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88840) 

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’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). 
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova 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) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88842) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes:  

– 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) 

– 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) 

– 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) 

– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. (Tram. 256-00050/12) 

Proposta de resolució 

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent 
a l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a 
l’exercici 2017 (Tram. 256-00048/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova 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), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (Tram. 
256-00050/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat 
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Punt 5 | Debat i votació 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, so-
bre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent 
al 2017 

256-00050/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 88496; 88699; 88823; 88841; 88842 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CSC, 15.12.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 88496) 

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 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Con-
sorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-
00050/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-
00050/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 88699) 

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 14/2020, sobre el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12) 

Proposta de resolució 

El Parlament aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12). 

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 88823) 

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 14/2020, sobre el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12) 

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña, aprueba el informe de Fiscalización 14/2020, 
relativo al Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) correspondiente 
al ejercicio 2017 (tram. 256-00050/12) e insta al Gobierno a seguir las reco-
mendaciones de dicho informe. 

2. El Parlamento de Cataluña insta al Consorci Centre de Recerca Matemàti-
ca (CRM) a elaborar y formalizar un Contrato Programa con la Generalitat. 

3. El Parlamento de Cataluña insta al Corsorci Centre de Recerca Matemàti-
ca (CRM) para que establezca un Convenio propio que defina: las categorías 
profesionales, tablas salariales, complementos, personal adscrito y demás 
elementos que hayan de regir, para el buen funcionamiento en materia labo-
ral y de Recursos Humanos de dicho Ente. 

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2020 

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

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 88841) 

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’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Centre de Recerca Ma-
temàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-00050/12). 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (tram. 256-
00050/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 88842) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes:  

– 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) 

– 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) 

– 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) 

– Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci 
Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017. (Tram. 256-00050/12) 

Proposta de resolució 

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent 
a l’exercici 2017 (tram. 256-00047/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a 
l’exercici 2017 (Tram. 256-00048/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura. 

– El Parlament de Catalunya aprova 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), i insta a seguir les recomanacions de la Sindica-
tura. 

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre 
el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (Tram. 
256-00050/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura. 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat 
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