
CiU i PP impedeixen la renovació de la 

Sindicatura de Comptes 
• El mandat de quatre dels set membres de l’ens va expirar el mes de 

febrer 

• El PSC acusa la federació d’esperar una relació de forces que li sigui 

favorable 
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El mandat de quatre dels set components de la Sindicatura de Comptes, 

l’organisme independent que fiscalitza les institucions públiques 

catalanes, va expirar al febrer. Tot i això, aquests membres es 

mantindran en el càrrec fins a la pròxima legislatura perquè CiU i el PPC 

han decidit bloquejar la seva renovació. Convergents i conservadors van 

fer ahir el primer pas al no presentar candidats per ocupar els càrrecs 

amb l’argument que actualment s’està debatent una nova llei de l’ens i 

que per això seria millor portar a terme el relleu amb la nova norma ja 

aprovada. 

 

Pels grups del tripartit, amb el PSC al capdavant, aquesta explicació és 

una simple excusa per demorar la renovació fins passades les eleccions 

autonòmiques, en què CiU dóna per fet que obtindrà una representació 

parlamentària més gran que l’actual, cosa que li permetrà també canviar 

la majoria a la Sindicatura de Comptes i situar en el càrrec de síndic 

major, per exemple, una persona més afí. 

 

MAJORIA DE TRES CINQUENS / Els membres de l’organisme fiscalitzador 

són elegits per un període de sis anys i no es renoven tots a la vegada. 



Amb la llei vigent es necessita una majoria de tres cinquens del 

Parlament per a la seva elecció, és a dir, 81 vots (el tripartit només en 

suma 70). Aquest aspecte no varia en el projecte que s’està tramitant. 

El que sí que canviarà, o almenys així ho esperen tant CiU com el PPC, és 

l’equilibri parlamentari d’aquí uns mesos. 

 

Els quatre membres pendents de relleu i que al seu moment van ser 

elegits per unanimitat són el síndic major, Joan Colom (presentat pel 

PSC); Agustí Colom (per ICV); Alexandre Pedrós (pel PPC) i Ernest Sena 

(per CiU). PSC i ICV han proposat dins de termini la renovació dels dos 

Colom, però ni CiU ni PPC han presentat candidats. 

 

COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT / Es dóna la circumstància afegida que 

Sena (proposat pels nacionalistes) possiblement haurà de comparèixer al 

Parlament per explicar la seva gestió quan era director general de 

l’Institut Català de Finances (ICF) i la seva intervenció en la concessió el 

2003 d’un crèdit de gairebé un milió d’euros al Grup IMS el 2003. Aquest 

hòlding està considerat l’eix d’una presumpta trama de finançament 

il·legal d’Unió Democràtica que investiga la fiscalia de Barcelona. El grup 

socialista té previst reclamar també la compareixença del que llavors era 

conseller delegat de l’ICF, Josep Molins. 

 

Tenint en compte aquests fets, era molt difícil que els grups del tripartit 

recolzessin aquesta vegada una hipotètica candidatura de Sena. A més 

tampoc és clar que CiU vulgui mantenir-l’hi, ja que no s’ha expressat mai 

en aquest sentit. 

 


