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3. El debat de l’informe en el Ple s’ajusta al procediment següent:
el síndic o síndica de greuges exposa oralment un resum general de
l’informe; tot seguit, pot intervenir un representant o una representant de cadascun dels grups parlamentaris, per fixar la posició global del grup respecte a l’informe i les recomanacions del Síndic de
Greuges, per un temps màxim de quinze minuts. La presidència, a
sol·licitud del síndic o síndica o d’un grup parlamentari, pot obrir un
nou torn d’una durada màxima de deu minuts. Amb motiu d’aquest
debat no es poden presentar propostes de resolució.
4. Els informes extraordinaris que el Síndic de Greuges tramet al
Parlament són tramitats d’acord amb el procediment establert pels
apartats 1 i 2 exclusivament en la Comissió del Síndic de Greuges, o
en la que la Mesa determini, considerada la naturalesa de l’informe i
escoltada la Junta de Portaveus.
Article 160. Compareixences del Síndic de Greuges
1. El síndic o síndica de greuges, a petició pròpia, pot compa
rèixer davant la Comissió del Síndic de Greuges en una sessió informativa. A aquest mateix objecte, la Comissió també en pot acordar
la compareixença. La Mesa de la Comissió ha d’acordar convocar
una sessió informativa si la demanen una tercera part dels membres
de la Comissió o tres grups parlamentaris. En tot cas, el tema objecte de la sessió informativa ha d’ésser inclòs prèviament en l’ordre
del dia.
2. Aquestes sessions es regeixen pel que disposa l’article 151 sobre
les sessions informatives.
3. El síndic o síndica de greuges, en tota compareixença davant
una comissió, pot fer-se acompanyar dels adjunts i dels assessors i
sol·licitar-los que hi intervinguin.
CAPÍTOL VII
Les relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes
Article 161. Programa anual d’activitats de la Sindicatura
de Comptes
1. La Sindicatura de Comptes ha de presentar cada any al Parlament, abans de l’1 de desembre, el seu programa anual d’activitats
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per a l’exercici següent. El programa ha d’incorporar la previsió dels
informes que s’han de fer durant l’exercici, entre els quals s’hi ha
d’incloure tots els informes encomanats pel Parlament l’elaboració
dels quals no s’hagi pogut completar en l’exercici en curs.
2. La Mesa del Parlament, un cop rebut el programa, ha d’ordenar
que se’n distribueixi una còpia als grups parlamentaris.
3. El programa anual d’activitats es pot revisar en els casos que, no
essent-hi previst, el Parlament encomana un nou informe o quan, en
casos de necessitat extraordinària i urgent, la Sindicatura de Comptes
considera pertinent elaborar un informe o una memòria d’acord amb
les funcions que li atribueix la llei.
Article 162. Memòria anual de fiscalització
1. La Sindicatura de Comptes ha de presentar anualment al Parlament una memòria de fiscalització en què necessàriament s’ha d’incloure l’informe sobre el Compte general de la Generalitat, que en
constitueix la part bàsica.
2. Addicionalment, la Sindicatura pot incloure en la seva memòria
de fiscalització anual els documents següents:
a) Els informes sobre les universitats públiques.
b) Els informes sobre les empreses i les entitats que, d’acord amb les
normes reguladores del sistema europeu de comptes, es considera que
són part del sector de les administracions públiques, en els casos
que la llei n’estableixi la fiscalització anual.
c) Els altres informes de fiscalització sobre el sector públic de la
Generalitat que la llei encomana de fer amb caràcter anual a la Sindicatura de Comptes.
3. La Sindicatura de Comptes ha de facilitar als membres de la
Comissió de la Sindicatura de Comptes que ho sol·licitin l’accés a
l’expedient i a la liquidació dels pressupostos i dels comptes que li han
estat tramesos perquè en faci la fiscalització.
4. Els informes sobre les universitats públiques s’han de tramitar
de conformitat amb el que estableix l’article 166. Els altres informes a
què es refereix l’apartat 2.b i c s’han de tramitar de conformitat amb
el procediment establert per l’article 164.
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Article 163. Compte general de la Generalitat
1. La Mesa del Parlament, un cop rebut l’informe sobre el Compte
general de la Generalitat, ordena que es publiqui i el tramet a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè n’elabori el dictamen.
2. La Comissió ha de constituir una ponència de caràcter informatiu, integrada per representants de tots els grups parlamentaris per a
estudiar l’informe i el Compte. La ponència pot demanar l’assessorament de la Sindicatura i de la Intervenció General de la Generalitat.
Des del seu nomenament, la ponència disposa d’un termini màxim
d’un mes per a fer els seus treballs.
3. El debat en la Comissió s’inicia amb la presentació de l’informe
sobre el Compte general de la Generalitat pel síndic o síndica major
de la Sindicatura de Comptes o pel membre que el Ple d’aquesta
hagi designat per a informar el Parlament. Tot seguit, pot fer ús de la
paraula, per un temps màxim de quinze minuts, un representant o
una representant de cada grup parlamentari. Tots els diputats que han
intervingut en el debat tenen dret a un torn de rèplica, no superior
a deu minuts.
4. Finit aquest debat, el president o presidenta ha de demanar a
la Comissió si considera que l’informe presentat per la Sindicatura
de Comptes és suficient perquè el Parlament es pronunciï sobre el
Compte general de la Generalitat. Si la Comissió manifesta que no, cal
comunicar-ho a la Sindicatura de Comptes perquè presenti un nou
informe. Altrament, la Mesa de la Comissió ha de fixar un termini
perquè els grups parlamentaris presentin propostes de resolució sobre
l’aprovació del Compte i sobre les observacions i les recomanacions
contingudes en l’informe de la Sindicatura. El debat i la votació de les
propostes de resolució es fan d’acord amb el procediment establert
per l’article 133 per a les propostes subsegüents als debats generals.
Les propostes que comporten el rebuig del Compte general s’han de
votar en primer lloc.
5. La tramitació davant el Ple s’inicia amb la presentació de l’informe sobre el Compte general de la Generalitat pel síndic o síndica
major de la Sindicatura de Comptes. El dictamen de la Comissió, amb
les propostes de resolució aprovades, és sotmès al Ple del Parlament,
que en fa un debat de totalitat, amb un torn a favor i un torn en contra
de vint minuts cada un. Els grups parlamentaris que no hi han inter104
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vingut disposen d’un torn cada un, no superior a quinze minuts, per
a fixar la posició respectiva.
6. L’acord del Ple del Parlament ha d’ésser publicat en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya i s’ha de trametre al Govern perquè
en disposi la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 164. Informes de fiscalització del sector públic
de la Generalitat
1. Els informes de fiscalització sobre els òrgans, els ens i les entitats del sector públic de la Generalitat que emeti la Sindicatura de
Comptes, d’acord amb el seu programa d’activitats, i també a petició
del Parlament o quan, en casos de necessitat extraordinària i urgent,
la Sindicatura ho consideri pertinent, com també els informes a què
es refereix l’article 162.2.b i c en els casos que no s’hagin tramès amb
la memòria anual de fiscalització, han d’ésser tramesos al Parlament
un cop el Ple de la Sindicatura els ha aprovat.
2. La Mesa del Parlament, un cop rebut cada informe, ordena que
es publiqui i el tramet a la Comissió de la Sindicatura de Comptes
perquè el tramiti.
3. El debat en la Comissió de la Sindicatura de Comptes s’inicia
amb la presentació de l’informe pel síndic o síndica major de la Sindicatura de Comptes o pel membre que el Ple d’aquesta ha designat
per a informar el Parlament.
4. Pot intervenir després, per un temps màxim de deu minuts, un
representant o una representant de cada grup parlamentari, i hi pot
haver un torn de rèplica de cinc minuts.
5. Els grups parlamentaris, en el termini que fixi la Mesa de la
Comissió, poden presentar propostes de resolució congruents amb
l’informe objecte del debat, tant si van adreçades a la Sindicatura de
Comptes com si van adreçades a qualsevol de les institucions o els
ens que la Sindicatura, d’acord amb les lleis, ha de fiscalitzar. Per a
qualificar la congruència de les propostes, la Mesa atén exclusivament
el que reflecteix o manifesta directament el text de l’informe, però
no les referències incidentals ni tampoc les fetes en la presentació de
l’informe a la Comissió.
6. El debat i la votació de les propostes de resolució es fan d’acord
amb el procediment establert per l’article 133 per a les propostes sub105
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següents als debats generals. Les propostes que comporten el rebuig
total de l’informe s’han de votar en primer lloc.
7. Les resolucions de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
s’han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
i s’han de trametre al Govern perquè en disposi la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
8. Si la Comissió ho acorda, en la mateixa sessió han de comparèixer els responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats
perquè, un cop feta la presentació de l’informe, puguin respondre a
les preguntes que els formulin els diputats relatives als fets, les situacions o les informacions continguts en l’informe objecte del debat.
A aquest efecte, els grups parlamentaris tenen un termini de deu
dies d’ençà de la publicació de l’informe per a formular propostes de
compareixença. Aquest tràmit, si escau, substitueix les intervencions
a què es refereix l’apartat 4.
Article 165. Fiscalització de la comptabilitat dels processos electorals
1. La Sindicatura de Comptes ha de trametre al Parlament un informe, dins el termini i amb el contingut establerts per la legislació
electoral, del resultat de la fiscalització sobre la regularitat de les comptabilitats electorals justificades per cada partit, federació, coalició, associació o agrupació d’electors, en relació amb els processos electorals
l’àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya.
2. La Mesa del Parlament, un cop rebut l’informe, ordena que
es publiqui i el tramet a la Comissió de la Sindicatura de Comptes
perquè el tramiti de conformitat amb l’article 164.3, 4, 5, 6 i 7. La
tramitació de l’informe té prioritat en relació amb els altres treballs
de la Comissió.
3. La resolució adoptada s’ha de trametre també al Govern perquè
adopti les resolucions i faci les actuacions que calgui d’acord amb la
legislació electoral.
Article 166. Compte general de les corporacions locals
i informes de fiscalització del sector públic local
i de les universitats públiques
1. La Mesa del Parlament, un cop ha rebut de la Sindicatura de
Comptes el Compte general de les corporacions locals, ordena que
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sigui distribuït als grups parlamentaris i posat a disposició dels membres del Parlament perquè pugui ésser consultat.
2. La Comissió de la Sindicatura de Comptes coneix el Compte
general de les corporacions locals pel procediment que estableix l’article 164.3 i 4.
3. La Mesa del Parlament, un cop rebuts de la Sindicatura de
Comptes els informes de fiscalització dels òrgans, els ens, les entitats
del sector públic local i les universitats públiques, ordena que siguin
distribuïts als grups parlamentaris i posats a disposició dels membres del Parlament perquè els puguin consultar, i obre un termini de
quinze dies, durant el qual els grups parlamentaris poden demanar
la presentació de l’informe que considerin pertinent.
4. Si en el termini establert per l’apartat 3 cap grup no demana la
presentació de l’informe, s’entén que el Parlament n’ha tingut coneixement suficient. Altrament, la Comissió de la Sindicatura de Comptes
el tramita pel procediment que estableix l’article 164.3 i 4.
5. Els grups parlamentaris poden sol·licitar a la Mesa de la Comissió d’obrir un termini per a presentar propostes de resolució, exclusivament en relació amb les competències que la Generalitat ha d’exercir
en matèria de tutela financera dels ens locals, quan la Sindicatura de
Comptes adreça expressament recomanacions al Govern o a l’Administració de la Generalitat. El debat i la votació d’aquestes propostes
es fan d’acord amb el procediment establert per l’article 133 per a les
propostes subsegüents als debats generals. No es pot admetre a tràmit
cap proposta de resolució relativa a competències exclusives dels ens
locals o dels organismes o les empreses que en depenen. Les resolu
cions aprovades han d’ésser trameses també a les universitats públiques o als ens locals afectats, perquè en tinguin coneixement.
Article 167. Memòria anual d’activitats i compte
de la Sindicatura de Comptes
1. La Sindicatura de Comptes ha de trametre al Parlament, abans
del 30 d’abril de cada any, la memòria anual d’activitats i de gestió
corresponent a l’exercici anterior, en què ha de justificar el grau
de compliment del programa d’activitats. Com a annex de la memòria
anual, la Sindicatura ha d’incloure la liquidació del seu pressupost i
els seus comptes anuals perquè puguin ésser examinats pel Parlament.
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2. La Mesa del Parlament, un cop rebuda la memòria anual d’activitats i el compte de la Sindicatura de Comptes, ordena que siguin
distribuïts als grups parlamentaris i posats a disposició dels membres del Parlament perquè els puguin consultar, i obre un termini de
quinze dies, durant el qual els grups parlamentaris poden demanar
la compareixença del síndic o síndica major i dels altres membres
de la Sindicatura perquè presentin la memòria i el Compte davant
la Comissió, que, si escau, els tramita pel procediment que estableix
l’article 164.3 i 4.
Article 168. Encàrrecs d’informes
1. Les propostes de resolució que tenen per objecte encomanar un
informe a la Sindicatura de Comptes, llevat de les subsegüents al debat
d’un informe en què proposen d’ampliar-lo o de completar-ne determinats aspectes, són tramitades per la Comissió de la Sindicatura de
Comptes pel procediment que estableixen els articles 145 i 146.
2. Les propostes de resolució que tenen per objecte encomanar
un informe a la Sindicatura de Comptes en relació amb els comptes
dels ens locals o dels organismes i les empreses que en depenen han
d’ésser subscrites per dos grups parlamentaris o per la desena part dels
membres. Les propostes han de determinar l’abast material i temporal
del control que sol·liciten i justificar la concurrència d’interessos amb
la Generalitat. No es pot admetre a tràmit cap proposta de resolució
relativa a competències exclusives dels ens locals, o dels organismes o
les empreses que en depenen.
CAPÍTOL VIII
La relació del Parlament amb el sector audiovisual
i els mitjans de comunicació públics
SECCIÓ PRIMERA

La relació del Parlament amb el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya

Article 169. Informe anual
La Mesa del Parlament, un cop rebut l’informe anual que el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya ha de presentar al Parlament sobre la
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