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1. Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes. Tram. 412-00005/12.

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 
del Reglament del Parlament).

3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’iniciatives 
per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013. Tram. 256-00027/11. Síndic Ma-
jor, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució 
(Informe: BOPC 372, 42).

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comp-
tes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
als exercicis del 2014 i el 2015. Tram. 256-00028/11. Síndic Major, del Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució (Informe: BOPC 372, 42).

6. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic 
Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015. Tram. 256-00029/11. Síndic 
Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de reso-
lució (Informe: BOPC 384, 55).

7. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015. Tram. 
257-00003/11. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya . Nomenament 
de la Ponència. (Compte General: BOPC 552, 3).

8. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de Fi-
nances, corresponent al 2011. Tram. 256-00031/11. Síndic Major, del Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 427, 18).

9. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, corresponent al 2014. Tram. 256-00032/11. Síndic Major, del 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 432, 21).

10. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del 
Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013. Tram. 256-00033/11. Síndic Major, 
del Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 452, 20).

11. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendi-
ment Esportiu, corresponent al 2015. Tram. 256-00034/11. Jaume Amat i Reyero, del 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 459, 35).

12. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels comp-
tes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 
2014. Tram. 256-00035/11. Síndic Major, del Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Debat de l’informe (informe: BOPC 483, 20).
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Punt 4 | Votació de les propostes de resolució 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre 
d’iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013
256-00027/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 4119; 4131; 4168; 4171; 4175 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 04.06.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 4119)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, diputat 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’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’ini-
ciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 256-00027/11).

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, correspo-
nent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11).

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci 
Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 256-
00029/11).

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 31/2016, sobre el 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici 2013 (tram. 256-
00027/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 35/2016, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vincula-
des, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 2/2017, sobre el 
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 
256-00029/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 4131)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Maialen Fernández Cabezas, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre 
el Centre d’iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 
256-00027/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el 

Centre d’iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 
256-00027/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Maialen Fernández Cabezas, 

diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 4168)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, 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 següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre 
el Centre d’iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 
256-00027/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el 

Centre d’iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 
256-00027/11) i insta el Govern a seguir la recomanació del dit informe i a posar 
remei a les observacions, en especial a les número 1, 2, 5, 6, 7 i 11.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 4171)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Òscar Peris i Ròdenas, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten 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 31/2016, sobre el Centre d’ini-
ciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 256-00027/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Cen-

tre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 i insta el Go-
vern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Òscar Peris i Ròdenas, diputat, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 4175)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Proce-
diment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’iniciatives per 
a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 256-00027/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el 

Centre d’iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 
256-00027/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada,  

GP CatECP
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Punt 5 | Votació de les propostes de resolució 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i 
fundacions vinculades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015
256-00028/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 4119; 4132; 4170; 4172; 4177 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 04.06.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 4119)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, diputat 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’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’ini-
ciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 256-00027/11).

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, correspo-
nent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11).

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci 
Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 256-
00029/11).

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 31/2016, sobre el 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici 2013 (tram. 256-
00027/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 35/2016, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vincula-
des, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 2/2017, sobre el 
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 
256-00029/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 4132)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Maialen Fernández Cabezas, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre 
el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vincu-
lades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el re-

timent de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
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corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Maialen Fernández Cabezas, 

diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 4170)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, 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 següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre 
el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vincu-
lades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el re-

timent de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 4172)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Òscar Peris i Ròdenas, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten 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 35/2016, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, correspo-
nent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11)

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 35/2016, sobre el retiment de 

comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, correspo-
nent als exercicis del 2014-2015 (tram 256-000028/11) i insta el Govern a seguir les 
recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya recomana a les formacions polítiques catalanes a 
continuar presentant puntualment la seva comptabilitat a la sindicatura de Comptes, 
tal com estableix l’article 4.2 de la Llei 18/2010 de la Sindicatura de Comptes, i a 
mantenir l’elevat grau de compliment en el retiment de comptes observat als exer-
cicis 2014-2015.

3. El Parlament de Catalunya recomana a les formacions polítiques catalanes a con-
tinuar presentant puntualment la comptabilitat de les associacions i fundacions vincu-
lades, tal com estableix l’article 4.2 de la Llei 18/2010 de la Sindicatura de Comptes,  
i a millorar les mancances en el compliment del retiment de comptes de associacions i 
fundacions vinculades observat als exercicis 2014-2015.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Òscar Peris i Ròdenas, diputat, GP ERC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 4177)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del proce-
diment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, correspo-
nent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1) Aprova l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels 

partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent als exer-
cicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

2) Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions oportunes davant del Go-
vern de l’Estat per tal de modificar en el seu articulat la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal, de la següent manera: 

Article 1. De modificació de la lletra a, de l’apartat dos, de l’article 4 de la Llei 
Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i que passa 
a tenir el següent redactat: 

«Dos. Donaciones privadas a partidos políticos.
»a) Los partidos políticos podrán recibir donaciones no finalistas, nominativas, 

en dinero o en especie, procedentes de personas físicas, dentro de los límites y de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta ley.

Las donaciones recibidas conforme a lo dispuesto en esta ley, que tendrán carác-
ter irrevocable, deberán destinarse a la realización de las actividades propias de la 
entidad donataria.

Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, do-
naciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profe-
sional, hayan sido, en los cuatro años anteriores, o sean parte de un contrato vigente 
de los previstos en la legislación de contratos del sector público.»

Article 2. De modificació de l’apartat Dos, de l’article 5 de la Llei Orgànica 
8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i que passa a tenir el 
següent redactat: 

«Dos. Todas las donaciones superiores a 5.000 euros y en todo caso, las dona-
ciones de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuen-
tas por el partido político dentro del ejercicio fiscal en el que se hayan producido.»

Article 3. De modificació de l’apartat Quatre de la Disposició Addicional setena 
de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i 
que passa a tenir el següent redactat: 

«Cuatro. En el caso de las donaciones, estarán sometidas a los límites y requisi-
tos previstos en el capítulo segundo del título II.» 

Article 4. De modificació de l’apartat cinquè de la Disposició Addicional setena 
de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i 
que passa a tenir el següent redactat: 

«Cinco. No tendrán la consideración de donaciones, a los solos efectos de esta 
disposición adicional, las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por 
una persona física o jurídica pública para financiar una actividad o un proyecto con-
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creto de la fundación o entidad, en cuanto tal actividad o proyecto se realice como 
consecuencia de un interés común personal o derivado de las actividades propias del 
objeto societario o estatutario de ambas entidades.

Las entregas realizadas al amparo de lo previsto en este apartado deberán, en 
todo caso, formalizarse en documento público, comunicarse al Tribunal de Cuentas 
dentro del ejercicio fiscal de su aceptación y hacerse públicas a través de la página 
web de la fundación o entidad vinculada.»

Article 5. De modificació de l’apartat 1, de l’article 304 bis de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que passa a tenir el següent redactat: 

«Artículo 304 bis 
»1. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el 

que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, 
coalición o agrupación de electores o a fundaciones y entidades vinculadas o depen-
dientes de ellos con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgá-
nica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.»

Article 6. De modificació de la lletra a), de l’apartat 2, de l’article 304 bis de la 
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que passa a tenir el 
següent redactat: 

«Artículo 304 bis 
2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses 

a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando: 
a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, letras a) o c) de la Ley 

Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de im-
porte superior a 100.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra 
b) del aquel precepto, cuando sea ésta el infringido.»

Article 7. De modificació de l’apartat 4, de l’article 304 bis de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que passa a tenir el següent redactat: 

«Artículo 304 bis
»4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare 

donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o 
agrupación de electores o a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de 
ellos, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números 
anteriores.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada,  

GP CatECP
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Punt 6 | Votació de les propostes de resolució 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el 
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent 
al 2015
256-00029/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 4119; 4133; 4169; 4173; 4176 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 04.06.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 4119)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, diputat 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’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’ini-
ciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 256-00027/11).

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, correspo-
nent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11).

– Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci 
Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 256-
00029/11).

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 31/2016, sobre el 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici 2013 (tram. 256-
00027/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 35/2016, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vincula-
des, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 2/2017, sobre el 
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 
256-00029/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 4133)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Maialen Fernández Cabezas, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el 
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 
256-00029/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el 

Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 
256-00029/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Maialen Fernández Cabezas, 

diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 4169)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, 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 següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el 
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 
256-00029/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal 

Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 256-00029/11).
2. Insta el Govern a: 
a. Ratificar la dissolució i liquidació del Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - 

Illa de Blanes.
b. Promoure una reunió del Consell Directiu del consorci per tal de reclamar a la 

Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva la part proporcional dels deu-
tes a la data de la seva separació del Consorci, tal com estableixen els seus Estatuts.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 4173)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Òscar Peris i Ròdenas, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten 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 2/2017, sobre el Consorci Urba-
nístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 256-00029/11)

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 2/2017, sobre el Consorci Urba-

nístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent a l’exercici 2015 (tram 256-
000029/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions de dit informe.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Òscar Peris i Ròdenas, diputat, GP ERC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 4176)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, 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 2/2017, sobre el Consorci Urbanís-
tic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 256-00029/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el 

Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 
256-00029/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe, i a com-
plir les al·legacions que va presentar el Departament de la Presidència al dit informe 
l’any 2016.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada,  

GP CatECP
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