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Sessió 5, dimarts 27 de novembre de 2018

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana de Certificació 
CatCert. Tram. 250-00345/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 143, 34).

2. Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels treballadors pú-
blics. Tram. 250-00365/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 158, 28; esmenes: BOPC 194, 15).

3. Proposta de resolució sobre la devolució de la paga extraordinària dels treballa-
dors de la Generalitat dels anys 2012 i 2013. Tram. 250-00371/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans, juntament amb 2 altres diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 166, 7; esmenes: BOPC 202, 11).

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 la reunió 
amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública. Tram. 354-00042/12. Dimas 
Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els 
motius i la justificació de la proposta de retorn de les pagues del 2013 i el 2014 i de la 
resta de drets suspesos als treballadors públics. Tram. 354-00047/12. Alícia Romero 
Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol-
licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els retorn 
de les pagues extres als treballadors públics. Tram. 354-00048/12. Lucas Silvano Fer-
ro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana  
de Certificació CatCert
250-00345/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las 
funciones de la entidad CatCert, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polí-
tiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Un certificado digital es un identificador único dentro de la red que permite a su 

poseedor ser identificado como tal, dentro de la misma; posibilitando la autenticidad 
a múltiples trámites telemáticos (firma de documentos, acceso a sitios restringidos, 
identificación frente a una administración, etc.).

Un certificado digital garantiza tanto la integridad de la información transmitida, 
como la autenticidad del emisor, cerrándose el proceso mediante una tercera parte 
(la autoridad de confianza, la entidad emisora del certificado) que es quien garantiza 
que cada identificación es de quien dice ser.

Existen diversas entidades calificadas de autoridad de certificación (FNMT, Sil-
com, CatCert, (etc.) que emiten, renuevan y garantizan la fehaciencia y la seguridad 
mediante los estándares de certificación basados en la criptografía asimétrica.

La complejidad y constante evolución de los certificados, así como el reconoci-
miento por parte de terceros, deriva en un trabajo con importantes costes asociados 
que según el último informe presentado por CatCert en 2011, lo cuantifican en más 
de 4 millones de euros anuales para la emisión, validación y mantenimiento de los 
certificados.

La certificación digital en nuestra sociedad tecnológica deviene como un ele-
mento imprescindible, por ello la FNMT, en calidad de entidad certificadora incor-
pora desde hace años su certificado al DNI, que todos los ciudadanos españoles tie-
nen el derecho y el deber de poseer y por ello está otorgando a todos los ciudadanos 
también la identidad digital que posibilita la identificación y validación por parte de 
la entidad de confianza para las personas físicas existiendo igualmente un amplio 
catálogo de certificados y formatos para personas jurídicas, administraciones, dis-
positivos, etc.

En la última versión 3.0 del DNI incluso se ha incorporado la tecnología contact-
less que permite su uso con facilidad tanto en los dispositivos móviles, como desde 
el hardware tradicional.

Hay que facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración y ahorrar recur-
sos económicos mientras evolucionamos hacia una única identidad nacional como 
digital europea y evaluar los costes derivados y la funcionalidad del CatCert.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Que se informe a los usuarios una vez hayan caducado los actuales certifica-

dos emitidos por la citada entidad emisora, permitiendo el ahorro de una cuantía 
importante de recursos económicos, que en la actualidad son una duplicidad costosa 
y sin valor añadido.
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2. Que el ahorro generado se destine a otros proyectos tecnológicos más nece-
sarios.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels 
treballadors públics
250-00365/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 16699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
devolució de les pagues extres dels treballadors i treballadores públics, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’aprovació i publicació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 ac-

tiva el «II Acord 2018-2020: Millora de l’ocupació Pública i les condicions laborals», 
signat el passat mes de març per sindicats i Ministeri d’Hisenda. L’acord esmentat 
contemplava un increment per al 2018 de l’1,75% més un 0,20% negociable en l’àm-
bit local i autonòmic. La publicació dels PGE implicava que totes les treballadores i 
treballadors de l’Administració General de l’Estat cobrin al juliol els endarreriments 
de 2018 i que es regularitzin les seves nòmines a la nòmina d’agost.

En aquest context, és imprescindible que el Govern de la Generalitat prengui les 
mesures oportunes per aplicar de manera immediata i directa l’acord citat i fer efec-
tiu l’increment salarial de l’1,95% (1,75%+0,20%) i el pagament dels endarreriments 
de 2018 a totes les treballadores i treballadors públics de la Generalitat de Catalu-
nya, que havien de fer-se el mes de juliol.

De la mateixa manera, encara queda tractar la calendarització de la devolució 
de les pagues extres de 2013 i 2014 que encara es deuen, així com la resta de drets 
que cal retornar.

El Conseller ha refusat participar de la convocatòria de la Mesa General de Ne-
gociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya el 
dimarts 18 de setembre adduint raons d’agenda.

El Conseller es va comprometre amb els sindicats de la MEPAGC, el passat 20 
de juliol, a seguir negociant durant el mes de setembre i que durant aquest període 
el Govern de la Generalitat iniciaria les converses amb el Govern de l’Estat per fle-
xibilitzar els criteris de càlcul de la regla de despesa, cosa que el Conseller ha posat 
com a condició per complir amb el que la seva predecessora, la consellera Borràs, 
va acordar en el si de la MEPAGC: el retorn de com a mínim el 10% de la paga ex-
tra de 2013 durant l’any 2018.

El Conseller responsable de la funció pública de la Generalitat ha d’informar als 
representants dels treballadors i treballadores al respecte de quines són les línies so-
bre les quals s’està treballant per elaborar el pressupostos del Govern per l’any 2019 
per tal de complir amb els Acords de la MEPAGC i poder fer front a la inversió pú-
blica i de millora de condicions laborals, com el retorn de les pagues extres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
– Desenvolupar els acords als quals ja s’ha arribat a la Mesa General de Nego-

ciació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la 
Mesa de Negociación de la Administración General del Estado.

– Establir un calendari de devolució de les pagues extres de 2013 i 2014, així 
com la resta de drets que han de retornar.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 30.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 20063)

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

1. Desenvolupar els acords als quals ja s’ha arribat a la Mesa General de Nego-
ciació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la 
Mesa de Negociación de la Administración General del Estado.



CPDAP 5
27 de novembre de 2018

Dossier 6

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la devolució de la paga extraordinària 
dels treballadors de la Generalitat dels anys 2012 i 2013
250-00371/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 16982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat, Dimas Gra-

gera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la devolució de la part corresponent a la paga extraordinària dels 
servidors públics de l’administració de la Generalitat de Catalunya dels anys 2013 i 
2014, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els servidors públics en els últims anys han patit les retallades en les seves re-

tribucions i drets laborals i, en general, en les seves condicions de treball, així com 
les retallades progressives de mitjans materials i personals amb què treballen per tal 
d’oferir el millor servei als ciutadans.

En aquest sentit, s’han aprovat diverses iniciatives al Parlament de Catalunya i cal 
fer efectiu el compliment del mandat democràtic establert per la moció 121/XI del 
Parlament de Catalunya, pel que fa al retorn de la totalitat de les pagues extraordi-
nàries del 2013 i 2014, i també pel que fa a la resta d’acords aprovats, així com donar 
compliment a la moció 143/XI, de 27 de juny de 2017, que requeria al Govern fer 
efectiu el pagament d’aquestes pagues extraordinàries que els successius Governs de 
la Generalitat no havien abonat des del 2012, provocant una intolerable discrimina-
ció amb els servidors públics d’altres administracions.

Cal fixar un calendari concret de devolució als funcionaris i servidors públics de 
les pagues extraordinàries de 2013 i 2014, i presentar-lo en el termini de tres mesos 
des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que es compro-

meti, en el si de la Mesa de la Funció Pública i en el termini de tres mesos, a un ca-
lendari de recuperació de les pagues extraordinàries que no es van abonar el 2013 
i 2014, en base al criteri de recuperació de la paga del 2013 el 2019 i de la paga del 
2014 el 2020. La recuperació d’aquestes pagues no s’ha d’allargar en cap cas més 
enllà de l’últim trimestre del 2020.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, Dimas Gragera Ve-

laz, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 21243 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 14.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21243)

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

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a que es comprometi, en el marc 
de diàleg i concertació de la Mesa General dels Empleats de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (MEPAGC), a establir un calendari de devolució de les 
pagues extres de 2013 i 2014, així com per a la resta de drets que s’han de retornar.
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