
CSC 
Comissió de la Sindicatura de Comptes 
Parlament de Catalunya 

Sessió 3. Dijous, 16 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 
2018. Tram. 257-00003/12. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya Tramitació de l'informe sobre el Compte General de la Generalitat de 
Catalunya. (Compte General: BOPC 782, 3). 

2. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació 
de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 
2018. Tram. 256-00051/12. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya. Debat de l'informe (informe: BOPC 705, 39). 

3. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2020, sobre l'Oficina Anti-
frau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la 
Resolució 214/XII del Parlament. Tram. 256-00053/12. Síndic Major, del Sindi-
catura de Comptes de Catalunya. Debat de l'informe (informe: BOPC 724, 47). 

4. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2020, sobre l'Institut 
d'Assistència Sanitària, corresponent a l'exercici 2017. Tram. 256-00054/12. 
Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l'informe (in-
forme: BOPC 731, 79). 

5. Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de 
fiscalització relatiu a la gestió dels Fons Covid-19 de la Generalitat, els seus or-
ganismes dependents i les entitats de dret públic durant la pandèmia. Tram. 
253-00001/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 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 gestió dels Fons Co-
vid-19 de la Generalitat, els seus organismes dependents i 
les entitats de dret públic durant la pandèmia 

253-00001/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 8462 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT 

Reg. 9821 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe específic sobre la 
gestió dels Fons Covid-19 de la Generalitat, els seus organismes dependents i 
les entitats de dret públic durant la pandèmia, per tal que sigui substanciada 
davant la Sindicatura de Comptes, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Per fer front a la pandèmia de COVID‐19 i a l'emergència sanitària, econòmica 
i social, el Govern d'Espanya va crear el juny de 2020 el Fons COVID‐19 dotat 
de 16.000 M€ per donar suport a les comunitats autònomes en la prestació de 
serveis públics bàsics. 

En total, el Govern de la Generalitat ha rebut del Govern d'Espanya 
3.165,55M€, dels quals 1.721,03 M€ s'han destinat a la sanitat pública, segons 
el propi Govern de la Generalitat. En aquest sentit, Catalunya ha estat una de 
les principals receptores del Fons COVID‐19. 

Tanmateix, en els informes d'execució que la conselleria d'economia va rea-
litzant no es pot observar tot el detall del destí de tots els recursos transmesos. 
Comptem amb xifres globals que no ens permeten tenir un anàlisis acurat. Fins 
i tot, en alguna ocasió, en seu parlamentària, membres d'òrgans públics de la 
Generalitat de Catalunya han reconegut dedicar recursos provinents del Fons 
Covid-19 per despesa no relativa a salut, educació o activitat econòmica. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar pre-
senta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a realitzar un in-
forme complementari al que es va demanar sobre la despesa generada en base 
a decrets d’emergència recollits a les Resolucions 962/XII i 963/XII del Par-
lament de Catalunya, per tal de realitzar una fiscalització específica i com-
plerta sobre la gestió per part de la Generalitat de Catalunya, els seus organis-
mes dependents i les seves entitats de dret públic de les despeses realitzades 
per part de la Generalitat de Catalunya dels Fons Covid-19 (RDL 22/2020). 

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units 
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