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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23912 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23912)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició

2) Posar en marxa un pla estratègic territorial per a l’eliminació de l’amiant a 
Catalunya, complint amb un calendari que tingui com a data límit finals de 2030. 
Complint així amb els objectius que s’han marcat les directives europees per eradi-
car l’amiant a territori europeu en 2032. El Pla es desenvoluparà de forma coordina-
da per part dels Departaments amb competència en aquesta temàtica.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2.1) El Pla inclourà indicacions en relació amb la substitució de l’amiant per 
productes i materials segurs.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De refosa dels punts 2.2, 2.5 i 2.8 en un nou punt 2.2 

2.2) Identificar la presència d’amiant en els procediments relatius a la inspecció 
tècnica dels edificis i a la certificació energètica dels mateixos, amb especial priori-
tat a les escoles bressol, hospitals, col·legis i edificis públics concorreguts.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació

2.3) Continuar amb els grups de treball existents al Departament de Salut i al 
Departament de Treball i Afers Socials, per debatre i estendre coneixements de la 
problemàtica, tant a nivell general com a nivell de serveis sanitaris.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació

2.4) Realitzar campanyes informatives orientades al correcte desmuntatge i ges-
tió de l’amiant.
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Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23785 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23785)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió del punt 1

1. Solicitar la adhesión de las administraciones catalanas al sistema de facturas 
electrónicas desarrollado y proporcionado por el Gobierno de España denominado 
FACe y la asignación de códigos DIR3 para cada una de ellas.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió del punt 2

2. Eliminar el actual sistema del Consorci AOC eFAC por resultar una herrami-
enta innecesaria, duplicada, de elevados costes y comparativamente de baja calidad.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la 
bretxa salarial
250-00427/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23911 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23911)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Incrementar els recursos tècnics i humans de la Inspecció de Treball per con-
tinuar amb la seva tasca de vigilància i control de la normativa laboral, inclosa la 
igualtat en el treball.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació 

2. Reforçar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en detectar 
i identificar discriminacions laborals per raó de sexe.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació 

5. Ampliar el sistema integral a Catalunya, reforçant la xarxa existent segons el 
model de la Llei 5/2008 amb els recursos i serveis locals i comarcals, de protecció i 
seguiment a les dones que pateixen violència masclista en qualsevol àmbit, per aten-
dre també els casos en que no es cursin denúncies.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia 
autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre 
aquesta malaltia
250-00428/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23879 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23879)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició 

1) Seguir treballant de forma conjunta entre els Departaments de Salut i Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Família, en col·laboració amb sindicats, col·legi de 
metges, col·legi d’educadors socials, col·legi de treballadors socials, el tercer sector 
social i ens locals en la millora de l’atenció a les persones amb Alzheimer i altres 
demències.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) Seguir participant en tots aquells plans i estratègies estatals enfocats a millo-
rar l’abordatge de l’Alzheimer.

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 26/2017, sobre els 
capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014
256-00004/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 21820; 24378; 24438; 24457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21820)

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 26/2017, sobre els capí-
tols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
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2. Sol·licitar al Departament d’Economia que designi una persona per assistir a 
totes les comissions de la Sindicatura de Comptes i que s’encarregui de traslladar 
les deficiències o irregularitats detectades als responsables del mateix departament.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 24378)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’agricultura, 
Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 
256-00004/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24438)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, 

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 se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’agri-
cultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 
2014 (tram. 256-00004/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, Maia-

len Fernández Cabezas, diputats, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24457)

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: 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 
de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015. 
(tram.256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00006/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correponent als exercicis de 2015 i 
2016. (tram. 256-00008/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00009/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vincu-
lades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al curs 2015-2016. (tram. 256-00010/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de 
Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-
00012/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256/00005/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials a les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici 
finalitzat el 31 d’agost de 2015
256-00005/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 21821; 24388; 24440; 24457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21821)

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 2/2018, sobre la Fun-
dació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 
2015 (tram. 256-00005/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 

Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256-00005/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24388)

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 2/2018, so-
bre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 
d’agost de 2015 (tram. 256-00005/12).

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 

Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256-00005/12) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de 
dicho informe.

El Parlamento de Cataluña insta a la Fundació del Gran Teatre del Liceu a: 
2) Establecer y aprobar, por la Comisión Ejecutiva, un marco incluido en los es-

tatutos, relativo a la contratación y despido del personal, así como a la negociación 
y adopción de acuerdos sobre sus retribuciones.

3) Fijar un procedimiento, escrito y autorizado por la Comisión Ejecutiva, para 
la concesión de anticipos al personal.

4) Realizar los pagos en efectivo de los patrocinadores dentro del ejercicio con-
table para el cual se han establecido.

5) Incluir las tablas salariales en el Convenio Colectivo para el personal de asis-
tencias técnicas y artísticas, así como asegurar que quedan aprobadas por la Comi-
sión Ejecutiva para su aplicación.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 24440)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exer-
cici finalitzat el 31 d’agost de 2015 (tram. 256-00005/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 

Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256-00005/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24457)

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 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 
de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015. 
(tram.256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00006/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correponent als exercicis de 2015 i 
2016. (tram. 256-00008/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00009/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vincu-
lades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al curs 2015-2016. (tram. 256-00010/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de 
Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-
00012/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256/00005/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
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El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials a les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015
256-00006/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 21822; 24379; 24390; 24457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21822)

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 5/2018, sobre l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00006/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre 

l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00006/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. Demanar a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un informe de fiscalitza-
ció de l’Oficina Antifrau de Catalunya dels anys 2010 a 2016.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 24379)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2015 (tram. 256-00006/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-

cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24390)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, 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 si-
guiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, correspo-
nent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00006/12).

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 5/2018, so-

bre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00006/12) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho informe.

2) El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de Comptes a realizar un 
nuevo informe de fiscalización de la Oficina Antifrau de Catalunya, correspondi-
ente al periodo del nuevo mandato, con el objetivo de verificar que las deficiencias 
observadas han sido corregidas y que la honorabilidad del organismo ha sido plena-
mente restablecida.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
3) Condenar la situación vivida en el seno de la Oficina Antifrau de Catalunya 

durante el anterior mandato al no haber realizado el necesario control de la activi-
dad de este organismo de la administración catalana.

4) Implantar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir com-
portamientos similares y analizar los que se hayan producido en el seno de los or-
ganismos dependientes de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24457)

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: 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 
de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015. 
(tram.256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00006/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correponent als exercicis de 2015 i 
2016. (tram. 256-00008/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00009/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vincu-
lades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al curs 2015-2016. (tram. 256-00010/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de 
Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-
00012/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256/00005/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials a les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat



BOPC 229
20 de desembre de 2018

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 13 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a 
les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 
corresponent als exercicis de 2015 i 2016
256-00008/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 23358; 24380; 24393; 24457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23358)

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 7/2018, relatiu a les sub-
vencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis 
de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 

subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 24380)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 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 7/2018, relatiu a les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
 Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 

subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24393)

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 7/2018, rela-
tiu a les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als 
exercicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12).
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Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 7/2018, relatiu 

a les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als 
exercicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) e insta al Gobierno a seguir les reco-
mendaciones de dicho informe.

2) El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de Comptes a elaborar un nu-
evo informe de fiscalización de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), 
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018.

3) El Parlamento de Cataluña insta al OSIC a elaborar, en el plazo máximo de 
3 meses, un informe que recoja el grado de cumplimiento de las recomendaciones 
realizadas por la Sindicatura y remitirlo a este Parlament para su posterior análisis.

4) El Parlamento de Cataluña insta al OSIC a cumplir con el artículo 8 de la Ley 
38/2003, general de subvenciones, y elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones 
que establezca los objetivos, fije los plazos de consecución, costes previsibles y fuen-
tes de financiación, con sujeción a los objetivos de estabilidad presupuestaria.

5) El Parlamento de Cataluña insta al OSIC a cumplir con la normativa vigente 
en materia de subvenciones y remita la información sobre las convocatorias y reso-
luciones de concesión de las mismas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS).

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24457)

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 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 
de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015. 
(tram.256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00006/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correponent als exercicis de 2015 i 
2016. (tram. 256-00008/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00009/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vincu-
lades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al curs 2015-2016. (tram. 256-00010/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de 
Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-
00012/12)
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256/00005/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials a les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015
256-00009/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 23360; 24381; 24387; 24457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23360)

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 9/2018, sobre l’Agència 
de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00009/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 

l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 24381)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 9/2018, sobre l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici 
del 2015 (tram. 256-00009/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 

l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24387)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, 

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 se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2015 (tram. 256-00009/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 

l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, Maia-

len Fernández Cabezas, diputats, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24457)

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 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 
de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015. 
(tram.256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00006/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correponent als exercicis de 2015 i 
2016. (tram. 256-00008/12)
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00009/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vincu-
lades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al curs 2015-2016. (tram. 256-00010/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de 
Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-
00012/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256/00005/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials a les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre 
les places vinculades docents i assistencials de les universitats 
públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016
256-00010/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 23359; 24392; 24457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23359)

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 11/2018, sobre les places 
vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corres-
ponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 

places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta el Govern a seguir les 
recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24392)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado, 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 si-
guiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials 
de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016 (tram. 
256-00010/12).

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 11/2018, sobre 

les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Cata-
lunya, corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) e insta al Gobierno a 
seguir les recomendaciones de dicho informe.

2) El Parlamento de Cataluña insta a los departamentos de la Generalitat com-
petentes en Salud y Universidades a tomar las medidas necesarias para poner fin al 
incumplimiento reiterado de la normativa sobre plazas vinculadas para que, además 
de ser consideradas plazas únicas, se establezca una única nómina, compensen a las 
universidades para la retribución de la actividad asistencial y sean vigilantes en el 
control de las incompatibilidades.

3) El Parlamento de Cataluña insta al Servei Català de la Salut, las Universidades 
y las Instituciones Sanitarias a que revisen y actualicen los conciertos que regulan 
las plazas vinculadas y las de asociado asistencial.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24457)

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 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 
de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015. 
(tram.256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00006/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correponent als exercicis de 2015 i 
2016. (tram. 256-00008/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00009/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vincu-
lades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al curs 2015-2016. (tram. 256-00010/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de 
Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-
00012/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256/00005/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials a les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
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El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el 
Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2016
256-00011/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 23361; 24382; 24391; 24457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23361)

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 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-

boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 24382)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2016 (tram. 256-00011/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-

boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24391)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat, 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 pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2016 (tram. 256-00011/12).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre 

el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 
256-00011/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2) Insta el Laboratori de Referencia de Catalunya (LRC) a donar una explicació 
més detallada del per què es va realitzar la internalització del desenvolupament i 
manteniment del sistema informàtic del LRC.

3) Insta el LRC a justificar adequadament el cost d’internalització del desenvolu-
pament i manteniment dels sistema informàtic, que va suposar pagar una penalitza-
ció a la empresa T-Systems Iberia, SAU de 508.997 €, a més de despeses addicionals 
per 236.237 €, el que fa un total de 745.234 €.

4) Insta el LRC a justificar finalment l’estalvi que realment s’ha produït a l’haver 
internalitzat el desenvolupament i manteniment del sistema informàtic, estalvi que 
l’empresa va quantificar a l’Acta del Consell d’Administració en el que es va pren-
dre la decisió en «més de 1.000.000 €», que en la Memòria dels Comptes Anuals 
presentada a 31 de desembre de 2016 es redueix a 643.000 € i que la mateixa Sin-
dicatura insisteix en la necessitat de la seva justificació donada l’elevada quantia 
del cost de resolució del contracte i les insuficients raons donades a les al·legacions 
presentades.

5) Insta el Govern de la Generalitat a regularitzar la situació administrativa del 
LRC, integrant-lo en el pressupost de la Generalitat, ja que en aquest organisme té 
una participació majoritària.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández 

Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24457)

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 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 
de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015. 
(tram.256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00006/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correponent als exercicis de 2015 i 
2016. (tram. 256-00008/12)
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00009/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vincu-
lades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al curs 2015-2016. (tram. 256-00010/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de 
Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-
00012/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256/00005/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials a les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2016
256-00012/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 23362; 24383; 24389; 24457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23362)

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 16/2018, sobre l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 
256-00012/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-

titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 24383)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 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 16/2018, sobre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, cor-
responent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00012/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-

titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24389)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, 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 si-
guiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00012/12).
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Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 16/2018, so-

bre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2016 (tram. 256-00012/12) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dic-
ho informe.

2) El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar cuantos 
procesos legales y administrativos sean necesarios para la incorporación del INEFC 
a la una de las universidades públicas de Cataluña.

3) El Parlamento de Cataluña insta al INEFC a cumplir con la obligatoriedad 
de presentación de todas las facturas de proveedores en formato de factura electró-
nica (.XML), registrándose en los portales Efac o Face, sin limitación mínima de 
importe.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24457)

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 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 
de despeses del Departament d’agricultura, Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015. 
(tram.256-00005/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00006/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correponent als exercicis de 2015 i 
2016. (tram. 256-00008/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015. (tram. 256-00009/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vincu-
lades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent 
al curs 2015-2016. (tram. 256-00010/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de 
Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-00011/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016. (tram. 256-
00012/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014 (tram. 256-00004/12) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256/00005/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
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El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2015 (tram. 256-00006/12) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis de 2015 i 2016 (tram. 256-00008/12) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials a les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12) i insta a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el La-
boratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-
00011/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Ins-
titut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00012/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
els motius pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la 
representació de les comunitats autònomes als consells de ministres 
de la Unió Europea en el primer semestre del 2019
354-00076/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat 
del GP CatECP (reg. 24580).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.12.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els motius 
pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la representació 
de les comunitats autònomes als consells de ministres de la Unió 
Europea en el primer semestre del 2019
354-00077/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CatECP (reg. 24581).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 14.12.2018.

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

Sol·licitud de compareixença del director del Zoo de Barcelona 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre els nous models de zoològics
356-00275/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23128).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.12.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la candidatura 
Priorat-Montsant-Siurana a la Llista de patrimoni mundial de la 
UNESCO davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el paisatge agrícola de la muntanya mediterrània del 
Priorat, el Montsant i Siurana
356-00276/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.12.2018.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Cultura 
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions 
previstes per a resoldre les irregularitats detectades en l’Informe 
de fiscalització 7/2018, relatiu a l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural
356-00282/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 23725).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.12.2018.

Sol·licitud de compareixença de Norma Falconi Fabara davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la 
tancada d’immigrants i llurs reivindicacions
356-00292/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24298).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
17.12.2018.

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

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00060/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 24770/ Coneixement: 18.12.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
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compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència, els dies 14 i 15 de 
desembre, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 13 de desembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 267/2018, de 13 de desembre, d’encàrrec del despatx de la 
consellera de la Presidència al conseller d’Interior, els dies 14 i 15 de desembre, és pu-
blicat al DOGC 7768A, del 14 de desembre de 2018.

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera de la 
Presidència
330-00061/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 24771/ Coneixement: 18.12.2018

Al president del Parlament
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Interior, el dia 17 de desembre de 2018, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 11 de desembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 266/2018, d’11 de desembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller d’Interior a la consellera de la Presidència, el dia 17 de desembre, és publicat al 
DOGC 7769, del 17 de desembre de 2018.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació de 14 de desembre de 2018 sobre 
els serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya 
per a garantir els serveis essencials durant la vaga general 
convocada de 12:30h a 14:30h per al dia 21 de desembre.

ACORD

La Taula de Negociació, integrada per Josep Costa i Rosselló, vicepresident pri-
mer de la Mesa; Xavier Muro Bas, secretari general; Begoña Benguría Calera, cap 
del Departament de Recursos Humans, i, en representació del Consell de Personal, 
Marta Perxacs, Pascual del Puerto, Víctor Bachiller, Joan Francesc López, Eugeni 
Bruguera, Joan García i Noemí Hernández, reunida al Palau del Parlament el 14 de 
desembre de 2018, 
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Vista la convocatòria de vaga general formulada per la Intersindical-CSC i atès 
el que disposen l’article 170.1.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 10.2 
del Reial decret llei 17/1997, del 4 de març,

Acorda: 
1. La vaga general convocada de 12:30 h a 14:30 h per la Intersindical-CSC, per 

el proper dia 21 de desembre, que afectarà el personal de l’Administració parlamen-
tària, s’entén que queda condicionada, durant el temps que duri, al manteniment 
dels serveis essencials que s’han de garantir, amb els serveis mínims corresponents.

Oficina Administrativa del Gabinet  
de Presidència: 1 secretari/ària del Gabinet de Presidència

Secretaria General  
Serveis Jurídics: 1 lletrat/da

Direcció de Govern Interior  
Departament de Recursos Humans: La cap del Departament

2 uixers majordoms (1 en horari de matí  
i 1 en horari de tarda)
2 uixers en horari de matí (1 a Presidència 
i 1 a la planta noble)
2 uixers en horari de tarda  
(1 a Presidència i 1 a la planta noble)

Direcció d’Estudis Parlamentaris: 1 tècnic/a per a l’atenció de l’Oficina de 
Consultes i Atenció als Usuaris

Departament d’Informàtica: La cap del Departament o un funcionari 
en l’àmbit de Sistemes

Oïdoria de Comptes: L’oïdora de comptes
La tresorera

Departament de Relacions Institucionals: 1 tècnic

Departament de Comunicació: 1 periodista a l’Àrea de Premsa
1 tècnic de l’Audiovisual

Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat: 

La coordinadora dels serveis  
del Departament
2 uixers d’Identificació en horari de matí 

2 uixers d’Identificació en horari de tarda 

1 xofer 

Direcció de Gestió Parlamentària: La directora del Departament
1 funcionari/ària durant l’horari de 
Registre de l’Àrea de Registre i Distribució 
de Documents

Departament d’Edicions: Ningú

Departament d’Assessorament Lingüístic: 1 assessor/a lingüístic/a

2. Ha de prestar els serveis mínims, preferentment, si n’hi ha, el personal que no 
exerceixi el dret de vaga.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Josep Costa i Rosselló, Xavier Muro i Bas, Begoña Benguria Calera, Marta Per-

xacs i Motgé, Víctor Bachiller Batanero, Pascual del Puerto Galindo, Noemí Her-
nàndez Blasco, Joan F. López Alcázar, Eugeni Bruguera Ferrés, Joan Garcia Parera


	3. Tramitacions en curs
	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
	250-00401/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
	250-00415/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial
	250-00427/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre aquesta malaltia
	250-00428/12
	Esmenes presentades


	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 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014
	256-00004/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015
	256-00005/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015
	256-00006/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016
	256-00008/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015
	256-00009/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016
	256-00010/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016
	256-00011/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016
	256-00012/12
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els motius pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la representació de les comunitats autònomes als consells de
	354-00076/12
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els motius pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la r
	354-00077/12
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença del director del Zoo de Barcelona davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els nous models de zoològics
	356-00275/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a la Llista de patrimoni mundial de la UNESCO davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el paisatge agrícola de la muntanya mediterr
	356-00276/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats detectades en l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a l’Oficina de Suport a la
	356-00282/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Norma Falconi Fabara davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tancada d’immigrants i llurs reivindicacions
	356-00292/12
	Sol·licitud


	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
	Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
	330-00060/12
	Presentació: president de la Generalitat

	Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera de la Presidència
	330-00061/12
	Presentació: president de la Generalitat


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Acord de la Taula de Negociació de 14 de desembre de 2018 sobre els serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a garantir els serveis essencials durant la vaga general convocada de 12:30h a 14:30h per al dia 21 de desembre.
	Acord






