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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova 
el Compte general de la Generalitat corresponent al 2016
257-00001/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 3, 29.04.2021, DSPC-P 4

El Ple del Parlament, en la sessió del dia 29 d’abril de 2021, ha debatut el Dicta-
men de la Comissió de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe sobre el Comp-
te general de la Generalitat corresponent al 2016 (tram. 257-00001/12).

Finalment, en virtut del que estableix l’article 185.5 del Reglament, ha adoptat 
la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova: 
a) El Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2016.
b) L’Informe 1/2019 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de la 

Generalitat de Catalunya corresponent al 2016.
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, 29 d’abril de 2021
La secretaria segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Resolució 2/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova 
el Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
257-00002/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 3, 29.04.2021, DSPC-P 4

El Ple del Parlament, en la sessió del dia 29 d’abril de 2021, ha debatut el Dicta-
men de la Comissió de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe sobre el Comp-
te general de la Generalitat corresponent al 2017 (tram. 257-00002/12).

Finalment, en virtut del que estableix l’article 185.5 del Reglament, ha adoptat 
la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova: 
a) El Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2017.
b) L’Informe 11/2019 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 

la Generalitat de Catalunya corresponent al 2017.
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, 29 d’abril de 2021
La secretaria segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Creació, composició i funcions del Grup de Treball en Equitat 
de Gènere
395-00040/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 44)

RECTIFICACIÓ DE LA DATA DE L’ACORD I RECTIFICACIÓ DEL TEXT

Mesa del Parlament, 25.05.2021

Rectificació de la data de l’acord: Mesa del Parlament, 25.05.2021

Rectificació del text
S’aproven les normes de funcionament del Grup de Treball en Equitat de Gènere 

(CGTE), en els termes proposats a la Mesa a la reunió del 18 d’aquest mes però amb la 
modificació de l’apartat d del punt 2 que queda redactat de la manera següent: 

«2. El Grup de Treball en Equitat de Gènere està format pels següents membres:
»d) Un lletrat o lletrada en representació de l’administració parlamentària desig-

nat per la Secretaria General.»

I del punt 12, en els termes següents:
«12. Els acords del Grup de Treball en Equitat de Gènere amb relació al desple-

gament de les accions del Pla d’igualtat, dins l’àmbit de les seves funcions i sens 
perjudici de les que corresponguin a altres òrgans del Parlament, poden ser execu-
tius, llevat que els Serveis Jurídics considerin, en informe previ, que es tracta de 
propostes que cal elevar als òrgans parlamentaris per ser aprovades, perquè reque-
reixen l’aprovació prèvia d’una modificació del Reglament del Parlament, del Codi 
de conducta de la cambra o dels Estatuts del règim i del govern interiors o afecta a 
competència atribuïdes a la Mesa o a l’Administració parlamentària.»

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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