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Comissió de la Sindicatura de Comptes

ORDRE DEL D IA

1. Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió.

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013. Tram. 256-00039/11. Síndic Major, 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució.

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015. 
Tram. 256-00036/11. Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Vota-
ció de les propostes de resolució (Informe: BOPC 512, 20).

4. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català d’On-
cologia, corresponent als exercicis 2011-2014. Tram. 256-00037/11. Síndic Major, de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes de resolució.

5. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Fer-
roviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014. Tram. 256-00038/11. 
Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Votació de les propostes 
de resolució.

6. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015. Tram. 
257-00003/11. Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i vo-
tació de les propostes de resolució. (Compte General: BOPC 552, 3).

7. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2017, sobre el Compte general 
de les corporacions locals, corresponent al 2015. Tram. 258-00027/11. Síndic Major, 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment (Informe: 
BOPC 538, 15).

8. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2018, sobre el Compte general 
de les corporacions locals, corresponent a l’exercici 2016. Tram. 258-00010/12. Sín-
dic Major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.
(Informe: BOPC 130, 60).

9. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015. Tram. 256-
00001/12. Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’infor-
me (informe: BOPC 4, 4).

10. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions 
i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015. Tram. 256-
00002/12. Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’infor-
me (informe: BOPC 4, 4).

11. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l’Ins-
titut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015. Tram. 256-00003/12. Síndic Major, de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat de l’informe (informe: BOPC 12, 6).
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Punt 2 | Votació de les propostes de resolució

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013
256-00039/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11486; 12422; 17264; 17552; 17700; 17703 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11486)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 21/2017, sobre l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/1).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/1) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12422)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix 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 
21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 
(tram. 256-00039/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17264)

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 21/2017, sobre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu 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 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 17700)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, 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 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17703)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, 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 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC
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Punt 3 | Votació de les propostes de resolució

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
corresponent als exercicis 2014 i 2015
256-00036/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11487; 12423; 13770; 17262; 17552; 17706 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11487)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 13/2017, sobre el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 
2014 i 2015 (tram. 256-00036/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12423)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix 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 
13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
corresponent als exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 13770)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Re-
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glament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 13/2017 sobre el Centre d’Atenció i Gestió 

de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015 (tram. 
256-00036/11) i insta al Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. Insta a la Sindicatura de Comptes a fer el seguiment i donar compte del grau 
de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades de l’infor-
me emès.

3. Insta al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya a que 
realitzi un control financer sota la direcció de la Intervenció General de la Generali-
tat de Catalunya (IGGC) amb una auditoria externa dels exercicis 2014, 2015 i 2016.

4. Donat que l’organisme fiscalitzat, Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya, porta a terme unes funcions d’atenció als ciutadans molt im-
portants i s’ha comprovat l’existència d’irregularitats en la contractació per les quals 
es va obrir expedient sancionador a dos responsables del dit organisme, es fa neces-
sària una fiscalització més continuada i, per tant, sol·licita a la Sindicatura, segons 
allò establert als articles 186.1 y 5 y 190.1 y 2 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya a que emeti, en els mateixos termes i contingut de l’informe 13/2017, un nou 
informe fiscalitzador d’aquest organisme (CAT 112) que corresponguin als exercicis 
2016 i 2017.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17262)

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 13/2017, sobre 
el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu 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 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17706)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, 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 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015 
(tram. 256-00036/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
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exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó; diputat, GP ERC
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Punt 4 | Votació de les propostes de resolució

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre 
l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014
256-00037/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11488; 12424; 16714; 17263; 17552; 17705 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11488)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 16/2017, sobre l’Insti-
tut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12424)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix 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 
16/2017, sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 
(tram. 256-00037/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 16714)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, 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, sub-
siguiente al debate del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, so-
bre l’Institut Català d’Oncologia (ICO), correspondiente a los ejercicios 2011-2014 
(tram. 256-00037/11).
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Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalización 16/2017, so-

bre l’Institut Català d’Oncologia, correspondiente a los ejercicios 2011-2014 (tram. 
256-00037/11) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a llevar a cabo las dieciocho recomen-
daciones que todavía están pendientes, relativas al anterior informe 12/2014 emitido 
por la Sindicatura, correspondiente a los ejercicios 2009-2010.

3. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a establecer un procedimiento inter-
no de control, que permita evaluar anualmente un control del gasto y seguimiento 
presupuestario del mismo.

4. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a que la selección de las empresas 
colaboradoras se realice mediante el procedimiento de concurrencia y publicidad.

5. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a cumplir la obligatoriedad de tener 
los contratos en vigor respecto sus proveedores, sin posibilidad de realizar prórrogas 
no previstas en el acuerdo inicial, ajustándose así al artículo 182 de la Ley 30/2007 
de Contratos del Sector Público.

6. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a publicar en los diarios oficiales la 
formalización de los contratos, según establece el art. 154 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

7. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a aplicar las sanciones establecidas en 
los pliegos de condiciones, cuando los contratos objeto de las mismas así lo requie-
ran por incumplimiento de requisitos.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17263)

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’arti-
cle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, so-
bre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00037/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu 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 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17705)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Josep M. Jové 

i Lladó, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, so-
bre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00037/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC
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Punt 5 | Votació de les propostes de resolució

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2011-2014
256-00038/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11489; 12425; 17265; 17305; 17552; 17704 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11489)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-

estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12425)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix 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 
18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 
2011-2014 (tram. 256-00038/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-

estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17265)

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’arti-
cle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, so-
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bre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 
(tram. 256-00038/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-

estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 17305)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 
2011-2014 (tram. 256-00038/11).

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 18/2017, so-

bre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 
(tram. 256-00038/11) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho in-
forme.

2. El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de Comptes a realizar un 
informe de análisis de la totalidad de la obra de la Línea 9 de metro de Barcelona, 
dedicado exclusivamente a la misma, que comprenda desde la adjudicación hasta la 
actualidad.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu 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 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17704)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, 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 18/2017, sobre Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00038/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-

estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC
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Punt 6 | Debat i votació de les propostes de resolució

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2015
257-00003/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11824; 12426; 17266; 17552; 17707 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11824)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 185.4 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent 
al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Procedi-
ment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 257-
00003/11) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de relatiu al Compte General de la Generalitat de Catalunya, 

corresponent al 2015.
2. Aprova el Compte General de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 

2015.
3. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12426)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes 
sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 
2015 (tram. 257-00003/11) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe sobre el Procediment relatiu al 

Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2015 (tram. 257-
00003/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17266)

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’arti-
cle 185.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el 
Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 
257-00003/11) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’Informe de fiscalització 17/2017, relatiu al Compte general de la Ge-

neralitat de Catalunya, exercici 2015.
2. Insta el Govern a adreçar aquells aspectes a què fan referència les observa-

cions de l’Informe de fiscalització 17/2017, relatiu al Compte general de la Genera-
litat de Catalunya, exercici 2015, en especial: 

a. Establir un procediment sistemàtic de conciliació dels saldos comptables de 
l’AGGC i els de la resta del sector públic, com s’apunta a l’observació 2.

b. Seguir els criteris establerts pel SEC a les inversions finançades pels mètodes 
d’abonament total del preu o mètode alemany, concessions, drets de superfície i ar-
rendaments financers, com s’apunta a l’observació 6.

c. Ajustar el pressupost del Departament de Salut a la despesa real-ment previs-
ta i a comptabilitzar les despeses en l’exercici en què s’incorren i no postergar-la a 
l’exercici posterior, com s’apunta a l’observació 11.

d. Modificar l’Estat de romanent de tresoreria per tal que es distingeixi entre el 
Romanent afectat i el no afectat, com s’apunta a l’observació 15.

e. Homogeneïtzar els criteris utilitzats per l’IGGC i la Direcció General de Po-
lítica Financera a l’hora de calcular l’Estat dels compromisos de despeses amb càr-
rec a exercicis futurs i el càlcul d’estimació de la càrrega financera, respectivament, 
com s’apunta a l’observació 16.

f. Incloure una Memòria justificativa dels costos i els rendiments dels serveis pú-
blics i del grau de compliment dels objectius programats de cara a exercicis futurs 
tal com s’estableix en l’article 81.8 del TRLFPC, com s’apunta a l’observació 18.

g. Millorar els inventaris del CatSalut, adequar-los i actualitzar-los de forma que 
coincideixin amb els registres comptables, com s’apunta a l’observació 20.

h. Reclassificar la part a curt termini del compte Altres inversions i crèdits a llarg 
termini de l’epígraf Inversions financeres del Balanç a què fa referència el punt 21.

i. Estimar quina part de les aportacions que han de realitzar les administracions 
per tal d’eixugar el dèficit del sistema de transport públic correspon a l’AGGC i 
comptabilitzar-la, com s’apunta a l’observació 24.

3. Fa seu el vot particular del síndic Sr. Jordi Pons i Novell de l’Informe de fisca-
lització 17/2017, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 
2015, i encarrega a la Sindicatura de Comptes de Catalunya l’elaboració d’un infor-
me d’anàlisi de l’estat de compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis 
futurs en el que es diferenciarà, com a mínim i per cada un dels compromisos, qui-
na part correspon al principal, quina als interessos i quina a compensació de serveis 
contractats.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu 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 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17707)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 185.4 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat de l’infor-
me presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 257-00003/11) per tal que la 
Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova:
a. El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2015.



CSC 4
18 d’octubre de 2018

Dossier 18

b. L’Informe 17/2017, de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 
la Generalitat corresponent al 2015.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i 
dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC
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