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TÍTOL IV
Del personal de la Sindicatura
Article 48
Normativa aplicable
1. El personal de la Sindicatura de Comptes es regeix per les disposicions contingudes en els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya,
i amb les especificitats contingudes en aquesta llei i les que s’estableixin per acord
del Ple de la Sindicatura.
2. Pel que fa al personal de la Sindicatura de Comptes, les competències que,
amb relació als funcionaris del Parlament, els Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya confereixen a la Mesa, al president o presidenta i al
secretari o secretària general del Parlament, correspon d’exercir-les, respectivament,
a la Comissió de Govern, al síndic o síndica major i al secretari o secretària general
de la Sindicatura.
Article 49
Principis rectors especials de la funció pública de la Sindicatura
1. El personal de la Sindicatura de Comptes ha d’actuar amb submissió a l’ordenament jurídic, amb dependència dels òrgans competents de la Sindicatura i amb
WRWDOLQGHSHQGqQFLDUHVSHFWHGHOVzUJDQVLHOVHQVS~EOLFVTXHHVWDQVXEMHFWHVDOD
ILVFDOLW]DFLyGHOD6LQGLFDWXUD
 (OSHUVRQDOTXHSUHVWDVHUYHLVDOD6LQGLFDWXUDGH&RPSWHVWpHOGHXUHGHPDQtenir en secret tota la informació obtinguda en virtut de la tasca que hi fa, sempre
que no hagi estat publicada de manera oficial.
3. La Sindicatura de Comptes i, per mitjà d’aquesta, el Parlament han de protegir
el personal de la Sindicatura en l’exercici de les seves funcions.
4. En tot allò que no regula la normativa a què fa referència l’article 48, s’aplica
VXSOHWzULDPHQWODQRUPDWLYDHQPDWqULDGHIXQFLyS~EOLFDDSOLFDEOHDO¶$GPLQLVWUDFLy
de la Generalitat.
Article 50
Incompatibilitats
Al personal al servei de la Sindicatura de Comptes se li aplica el règim d’incompatibilitats establert pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya i la normativa de la Generalitat que li sigui aplicable. En concret, a
O¶RwGRURRwGRUDGHFRPSWHVLDOVPHPEUHVGHO¶$VVHVVRULD-XUtGLFDHOVpVDSOLFDEOHOD
normativa sobre incompatibilitats establerta per als membres del Cos d’Intervenció
i del Cos dels Advocats de la Generalitat, respectivament.
Article 51
Agrupació de funcionaris de carrera
1. Els funcionaris de carrera de la Sindicatura de Comptes s’agrupen en cossos
generals i cossos especials.
 (OVFRVVRVJHQHUDOVG¶DGPLQLVWUDFLyFRQVWLWXHL[HQHOVJUXSVVHJHQWV
D  *UXS$WLWXODWVVXSHULRUV
E  *UXS%WLWXODWVPLWMDQV
F  *UXS&DGPLQLVWUDWLXV
G  *UXS'DX[LOLDUV
H  $JUXSDFLRQVSURIHVVLRQDOVVXEDOWHUQV
3. Correspon al personal dels cossos generals de la Sindicatura de Comptes el
FRPSOLPHQWGHIXQFLRQVDGPLQLVWUDWLYHVJHQHUDOVLWDPEpHOFRPSOLPHQWGHIXQFLRQV
FRPXQHVHQO¶H[HUFLFLGHO¶DFWLYLWDWDGPLQLVWUDWLYDTXHSRGHQpVVHUG¶H[HFXFLyGH
control, de gestió, d’inspecció, de tramitació o de suport i assistència als serveis
de cadascuna de les àrees d’auditoria i, en general, de les tasques encomanades als
serveis generals de la Sindicatura.
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 (OVFRVVRVHVSHFLDOVFRQVWLWXHL[HQHOVJUXSVVHJHQWV
D  *UXS$DXGLWRUV
E  *UXS%DMXGDQWVG¶DXGLWRULD
 (OVDXGLWRUVKDQG¶pVVHU titulats superiors que acreditin coneixements en els
àmbits d’actuació de la Sindicatura de Comptes. Els auditors tenen les funcions
VHJHQWV
a) Controlar, per mitjà de l’anàlisi i l’examen de la documentació tramesa, els
comptes i la gestió econòmica de les entitats sotmeses al control de la Sindicatura,
d’acord amb els criteris que determinin el Ple o els síndics de què depenen.
E  /OLXUDUDOVtQGLFRVtQGLFDGHTXqGHSHQHQHOUHVXOWDWGHODIXQFLyILVFDOLW]DGRUD
efectuada, juntament amb les propostes que considerin convenients.
c) Portar a terme qualsevol altra funció que els sigui assignada en l’àmbit d’actuació de la Sindicatura establert per l’article 2.
 (OVDMXGDQWVG¶DXGLWRULDKDQG¶pVVHUWLWXODWVPLWMDQVTXHDFUHGLWLQFRQHL[HPHQWV
en els àmbits d’actuació de la Sindicatura de Comptes. Els ajudants d’auditoria
WHQHQOHVIXQFLRQVVHJHQWV
a) Donar suport als auditors en el desenvolupament dels treballs de control dels
FRPSWHVLODJHVWLyHFRQzPLFDGHOVHFWRUS~EOLFSHUPLWMjGHOHVDFWXDFLRQVG¶DQjOLVL
i proposta dels expedients sotmesos a aquest control.
b) Fer propostes i prestar suport en la planificació i els treballs de les auditories.
c) Portar a terme qualsevol altra funció que els sigui assignada pels auditors.
Article 52
Representació del personal i negociació col·lectiva
(OVzUJDQVLHOVLVWHPDGHUHSUHVHQWDFLyLQHJRFLDFLyFROÂOHFWLYDGHOSHUVRQDOGHOD
6LQGLFDWXUDGH&RPSWHVLWDPEpHO&RQVHOOGH3HUVRQDOGHOD6LQGLFDWXUDTXHH[HUFHL[ODUHSUHVHQWDFLyFROÂOHFWLYDGHOSHUVRQDOGHOD6LQGLFDWXUDHVUHJHL[HQSHOTXH
disposen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.
TÍTOL V
Del règim pressupostari de la Sindicatura
Article 53
Avantprojecte de pressupost
1. La Sindicatura de Comptes elabora el seu avantprojecte de pressupost, que
ha de contenir el conjunt d’ingressos i despeses que es preveu de gestionar durant
l’exercici corresponent.
2. El síndic o síndica major ha d’elaborar l’avantprojecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes i l’ha de trametre al Ple perquè el debati i l’aprovi, juntament
DPEO¶LQIRUPHGHO¶LQWHUYHQWRURLQWHUYHQWRUDLODGRFXPHQWDFLyVHJHQW
a) Una memòria explicativa.
b) Una memòria sobre l’adequació de la plantilla pressupostària a la relació de
OORFVGHWUHEDOOYLJHQWLVREUHODSROtWLFDGHFRQWUDFWDFLyGHSHUVRQDOTXHpVSUHYLVW
d’aplicar.
c) La liquidació del pressupost de l’any anterior i un estat d’execució del pressupost vigent.
d) Un informe econòmic i financer.
3. El Ple, un cop aprovat el projecte de pressupost, l’ha de trametre al Parlament
perquè el prengui en consideració i el tramiti juntament amb el seu pressupost.
Article 54
La Intervenció
 /¶RwGRURRwGRUDGHFRPSWHVGHO3DUODPHQWWpODFRQGLFLyG¶LQWHUYHQWRURLQWHUventora de la Sindicatura de Comptes. Li correspon el control intern, pressupostari
i financer d’aquesta institució.
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