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1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2017, sobre les indemnitzacions 
derivades de les obres de la carretera local LV-9042 de l’Ajuntament de les Avella-
nes i Santa Linya, corresponent al 2015
258-00001/12
Coneixement de l’Informe 5

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2017, sobre l’endeutament de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp corresponent a l’exercici 2015
258-00002/12
Coneixement de l’Informe 5

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2018, sobre l’Ajuntament del Mas-
nou, corresponent a l’exercici del 2014
258-00003/12
Coneixement de l’Informe 5

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2018, sobre la comptabilització 
d’ingressos per transferències de l’Ajuntament de Mollet del Vallès corresponent a 
l’exercici 2015
258-00004/12
Coneixement de l’Informe 5

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2018, sobre l’estabilitat pressupos-
tària i la sostenibilitat financera de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, correspo-
nent a l’exercici 2014
258-00005/12
Coneixement de l’Informe 5

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2017, sobre el romanent de tre-
soreria de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, corresponent a l’exercici del 2015
258-00028/11
Coneixement de l’Informe 6

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2017, sobre Mercados de Abaste-
cimientos de Barcelona, SA (Mercabarna), corresponent a l’exercici del 2014
258-00029/11
Coneixement de l’Informe 6

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat
202-00007/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes en la tramitació en lectura única 7
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

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 7

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
256-00028/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 9

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 13

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/12
Renúncia a la secretaria quarta 16

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar 
compte de l’estructura i la composició del Govern
350-00001/12
Anunci 16

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya perquè informi sobre el compliment dels valors constitucionals 
i estatutaris als mitjans de comunicació públics
358-00002/12
Acord sobre la sol·licitud 17

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’entrevista que es va fer a Josean 
Fernández en el programa de TV3 Preguntes freqüents
356-00049/12
Rebuig de la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart, vicepresident de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’entrevista que es va fer a 
Josean Fernández a TV3
356-00055/12
Rebuig de la sol·licitud 17

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre el compliment dels valors constitucionals i estatutaris als mitjans de 
comunicació públics
359-00004/12
Acord de tenir la sessió informativa 18
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Renúncia a la secretaria quarta
Presentació 18

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Nomenament del vicepresident del Govern i dels consellers titulars dels departaments
330-00001/12
Presentació: president de la Generalitat 18
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2017, sobre les 
indemnitzacions derivades de les obres de la carretera local LV-9042 
de l’Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya, corresponent al 2015
258-00001/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2017, sobre 
l’endeutament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp corresponent 
a l’exercici 2015
258-00002/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2018, sobre 
l’Ajuntament del Masnou, corresponent a l’exercici del 2014
258-00003/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2018, sobre la 
comptabilització d’ingressos per transferències de l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès corresponent a l’exercici 2015
258-00004/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2018, sobre 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, corresponent a l’exercici 2014
258-00005/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2017, sobre el 
romanent de tresoreria de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 
corresponent a l’exercici del 2015
258-00028/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2017, sobre 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna), 
corresponent a l’exercici del 2014
258-00029/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat
202-00007/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES EN LA TRAMITACIÓ 

EN LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 4220).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.06.2018; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

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.
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– 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).

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)
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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 i insta el 
Govern 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).

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

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).
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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 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, 
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
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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 
continuar presentant puntualment la comptabilitat de les associacions i fundacions 
vinculades, 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

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: 
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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 profesi-
onal, 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 donaci-
ones 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-
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: 
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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

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 Urba-
nístic 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



BOPC 94
6 de juny de 2018

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 14

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).

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 Bra-

va - 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)
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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

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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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/12

RENÚNCIA A LA SECRETARIA QUARTA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2018, ha pres nota 

de la renúncia d’Alba Vergés i Bosch al càrrec de secretària de la Mesa. 
El president li expressa el seu agraïment personal per la feina feta des de l’ini-

ci de la legislatura i per la lleialtat institucional demostrada en l’exercici del càrrec 
i, finalment, en nom de tots els membres de la Mesa, li desitja molts encerts en les 
seves noves responsabilitats polítiques com a membre del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix a la secció 4.67.

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament 
per a donar compte de l’estructura i la composició del Govern
350-00001/12

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 4253).
Coneixement: Mesa del Parlament, 05.06.2018.
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè informi 
sobre el compliment dels valors constitucionals i estatutaris als 
mitjans de comunicació públics
358-00002/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 2, tinguda 
l’1.06.2018, DSPC-C 28.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del vicepresident de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre l’entrevista que es va fer a Josean Fernández en el 
programa de TV3 Preguntes freqüents
356-00049/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 2, tinguda l’1.06.2018, DSPC-C 28.

Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart, vicepresident de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de 
Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre l’entrevista que es va fer a Josean Fernández a TV3
356-00055/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 2, tinguda l’1.06.2018, DSPC-C 28.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el compliment dels valors 
constitucionals i estatutaris als mitjans de comunicació públics
359-00004/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, en la sessió 2, tinguda l’1.06.2018, DSPC-C 28.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la secretaria quarta

PRESENTACIÓ

Reg. 4236

Al president del Parlament
Alba Vergés i Bosch, diputada d’aquest Parlament i Secretària Quarta de la 

Mesa, davant d’aquesta Presidència compareix i diu: 
He estat nomenada Consellera de Salut del Govern de la Generalitat i per aquest 

motiu presento la renúncia a la meva responsabilitat com a Secretària Quarta de la 
Mesa del Parlament.

Per tot això,
Comunico, la renúncia en la data i efectes que es demanen.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Alba Vergés i Bosch, diputada del GP ERC

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Nomenament del vicepresident del Govern i dels consellers titulars 
dels departaments
330-00001/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 4252 / Coneixement: 05.06.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
dels decrets següents: 
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– Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àm-
bit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

– Decret 26/2018, de 2 de juny, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, 
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

– Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern 
i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Ben cordialment,

Joaquim Torra i Pla
Barcelona, 4 de juny de 2018

N. de la r.: El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determina-
ció de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, és publicat al DOGC 7623, del 21 de maig de 2018).

El Decret 26/2018, de 2 de juny, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, 
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, és publicat al DOGC 7634, del 4 de 
juny de 2018.

El Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i 
els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya, és publi-
cat al DOGC 7632, de l’1 de juny de 2018.
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