
CPDAP 
Comissió de Polítiques Digitals  
i Administració Pública  
Parlament de Catalunya 

Sessió 25. Dimarts, 24 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre l'arribada de la fibra òptica a petits municipis. 
Tram. 250-01541/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 700, 36; esmenes: BOPC 734, 4). 

2. Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adquisitiu dels emple-
ats públics en temps de crisi econòmica per la Covid-19. Tram. 250-01547/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 700, 
43; esmenes: BOPC 734, 5). 

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública sobre la gestió dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10 de novem-
bre de 2020. Tram. 354-00415/12. Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública sobre el col·lapse informàtic del web d'accés als formularis de les 
sol·licituds d'ajuts per als autònoms. Tram. 354-00419/12. David Cid Colo-
mer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la sol·licitud de sessió informativa. 

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública sobre el nomenament del director del Centre Blockchain de Catalu-
nya. Tram. 354-00428/12. Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

6. Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els 
presumptes casos d'assetjament sexual que hi hauria hagut al Departament 
d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu man-
dat com a cap de gabinet del conseller. Tram. 356-00857/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença. 
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7. Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè infor-
mi sobre els protocols vigents per a casos d'assetjament sexual, d'assetjament 
psicològic o d'altres discriminacions en l'àmbit de la funció pública. Tram. 356-
00858/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

8. Sol·licitud de compareixença de Quirze Salomó González, director del 
Centre Blockchain de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública perquè informi sobre els objectius del Centre 
Blockchain de Catalunya. Tram. 356-00927/12. Pol Gibert Horcas, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença. 

9. Compareixença del secretari de Polítiques Digitals davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar el pla d'actuacions 
del Pacte nacional per a una societat digital. Tram. 357-00395/12. Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública. Compareixença. 

10. Compareixença de Marta Felip Torres, directora de l'Escola d'Administra-
ció Pública de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública per a explicar el pla d'actuació de l'Escola d'Administració Pú-
blica de Catalunya. Tram. 357-00959/12. Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública Compareixença. 

11. Compareixença de la directora de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
per a informar sobre el pla d'actuacions immediates de l'Escola d'Administra-
ció Pública de Catalunya. Tram. 357-00963/12. Comissió de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública. Compareixença. 
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'arribada de la fibra òptica a pe-
tits municipis 

250-01541/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 78276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'a-
cord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució per fer arribar la fibra òptica a petits 
municipis, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, amb el text següent:  

Exposició de motius 

En els darrers plens de la Diputació de Lleida s'han aprovat diferents decla-
racions i mocions en la línia d'apostar seriosament per treballar per aturar el 
despoblament de les comarques de Lleida, d'ajudar a revertir la situació que 
es produeix en molts dels municipis del territori i fer-ho fent palès de la situ-
ació a altres administracions, ja que s'actua de manera conjunta per fer pos-
sible que els serveis i les infraestructures s'adeqüin de manera correcta per 
fer la vida en aquests municipis suficientment atractiva. 

Ens trobem, a hores d'ara, en situacions que desmenteixen aquestes bones 
voluntats i que, un cop més, deixen als petits municipis de les nostres co-
marques en una situació d'evident inferioritat respecte a altres per poder 
atraure empreses, talent  i turisme tot i les moltes campanyes que es fan. 

Aquest és el cas del problema que existeix en el municipi d'Espot, una po-
blació amb una gran potencialitat econòmica, amb l'entrada del Parc Nacio-
nal d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i l'estació d'esquí. El poble 
compta també amb sis hotels, un alberg, cases d'allotjament rural i cinc càm-
pings. És incomprensible doncs que el Govern no contempli, ara que s'està 
fent el desplegament de la fibra òptica entre Sort i Vielha, que aquesta arribi 
fins la població i es deixi a 7 quilòmetres d'aquesta. 

Igualment, considerem que cal fer un estudi acurat dels municipis que es 
troben en aquesta mateixa situació i que els hi fan molt difícil que els petits 
negocis, el turisme i l'augment de la població prosperin si en lloc de priorit-
zar aquests municipis, fem tot el contrari. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Impulsar un conveni entre el Departament de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública i la Diputació de Lleida per tal de fer arribar la fibra òptica 
al municipi d'Espot durant el 2020. 
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2. Incloure el desplegament d'aquests 7 quilòmetres de fibra òptica fins a 
Espot en l'actuació prevista entre Sort i Vielha que està portant a terme el 
Govern de la Generalitat. 

3. Efectuar un estudi, en col·laboració amb la Diputació de Lleida, que permeti 
conèixer quins municipis es troben en una situació semblant a la d'Espot. 

4. Fer arribar aquest acord a tots els actors implicats, com ara el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà, l'Ajuntament d'Espot i el Patronat del Parc Na-
cional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, 
diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 85642 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 16.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 85642) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De supressió i addició al punt 1 

1. Impulsar un conveni entre el Departament de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública i la Diputació de Lleida per tal de fer arribar la fibra òptica 
al municipi d'Espot durant el 2020. al conjunt de municipis de les comarques 
de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De supressió i addició al punt 2 

2. Incloure el desplegament d'aquests 7 quilòmetres de fibra òptica fins a 
Espot en l'actuació prevista entre Sort i Vielha que està portant a terme el 
Govern de la Generalitat. les actuacions previstes a curt termini. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3) 
De supressió del punt 3 

3. Efectuar un estudi, en col·laboració amb la Diputació de Lleida, que permeti 
conèixer quins municipis es troben en una situació semblant a la d'Espot. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4) 
De supressió del punt 4 

4. Fer arribar aquest acord a tots els actors implicats, com ara el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà, l'Ajuntament d'Espot i el Patronat del Parc Na-
cional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adqui-
sitiu dels empleats públics en temps de crisi econòmica per 
la Covid-19 

250-01547/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 78380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Alejandro Fernández Álvarez, representante, Esperanza García González, 
diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para garantizar el poder 
adquisitivo de los empleados públicos en tiempos de crisis económica deri-
vada de la Covid-19, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

En tiempo de crisis económica las retribuciones y los derechos laborales de 
los empleados públicos son el instrumento que muchos gobiernos se ven 
obligados a utilizar para hacer frente a medidas de contención del gasto pú-
blicos. 

Así pasó en la última crisis económica y financiera, en la que los empleados 
públicos vieron reducidas sus retribuciones un cinco por ciento y más tarde 
retenidas las pagas extraordinarias y congeladas sus retribuciones durante 
varios ejercicios. Afortunadamente, la recuperación de esa crisis económica 
ha permitido que los trabajadores públicos hayan ido recuperando parte de 
las retribuciones retenidas, así como ciertos derechos laborales. 

Aquí en Cataluña los trabajadores públicos de la Generalitat todavía no han 
recuperado todo lo perdido por decisiones del Govern. Todavía resta pen-
diente el pago de una parte de la extra de 2013 y está pendiente la integridad 
del pago de la extra de 2014. 

Ahora que la Covdi-19 está generado no sólo una crisis sanitaria sino tam-
bién económica, hay voces que apuntan a un recorte en el ámbito público. En 
este sentido se ha manifestado el gobierno de España. Ante esto se debe 
adoptar el compromiso de no afectar al buen funcionamiento de la adminis-
tración pública y de sus servicios. 

Por todo ello, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Exigir al Gobierno del Estado que garantice el poder adquisitivo de los 
empleados públicos y, en este sentido, no adopte ninguna medida que su-
ponga la congelación y/o reducción salarial o un recorte de derechos labora-
les para el año 2021. 
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2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar en el 2021 el abono del 
cincuenta y cinco por ciento de la paga extra de 2014 y el cincuenta por cien-
to del complemento de productividad de acuerdo con el acuerdo ratificado 
por la Mesa General de Negociación del Empleados Públicos de diciembre 
de 2018. 

3. Garantizar la recuperación del resto de los derechos laborales y económi-
cos de los empleados públicos de la administración de la Generalitat suspen-
didos desde el año 2012 por los recortes del Gobierno. 

Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, 
diputada, SP PPC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 85643 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 16.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 85643) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De supressió i addició al punt 3 

3. Garantir Continuar la negociació amb els agents socials sobre la recupe-
ració de  la resta dels drets laborals i econòmics dels empleats públics de 
l'administració de la Generalitat suspesos des de l'any 2012 per les retallades 
del Govern. 
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