DIARI DE SESSIONS
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · sèrie C · número 482

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Sessió 19, dilluns 27 d’abril de 2020

Presidència de l’I. Sr. Raúl Moreno Montaña

TAU L A D E C O N T I N G U T
Sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la
Covid-19
355-00138/12

4

Pregunta al Govern sobre l’afectació de la crisi de la Covid-19 al desenvolupament
digital
311-01753/12

40

Pregunta al Govern sobre les raons per les quals les unitats administratives no faciliten els ordinadors necessaris havent signat un acord de teletreball
311-01765/12

42

Pregunta al Govern sobre el nombre de reunions del conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb els representants dels treballadors públics des de l’inici
de l’estat d’alarma
311-01760/12

43

Pregunta al Govern sobre la fallada del sistema informàtic de les farmàcies per a la
recepta electrònica
311-01761/12

45

Pregunta al Govern sobre la bretxa digital
311-01751/12

47

Pregunta al Govern sobre les mesures previstes per a garantir les condicions laborals
dels treballadors públics
311-01752/12

49

Pregunta al Govern sobre les reunions amb les representacions dels treballadors públics durant la crisi de la Covid-19
311-01754/12

51

Pregunta al Govern sobre el paper de les polítiques i eines digitals en la creació d’estratègies per a replantejar models com el del turisme i el lleure
311-01755/12

52

Pregunta al Govern sobre les opcions de reactivació econòmica i de relocalització de
les empreses
311-01756/12

53

Pregunta al Govern sobre les mesures per a desplegar i ampliar el teletreball
311-01762/12

Dos fascicles, fascicle primer

55

DSPC-C 482
27 d’abril de 2020

Pregunta al Govern sobre els plans per a fer arribar la xarxa de fibra òptica a tot el
territori
311-01763/12

57

Pregunta al Govern sobre el paper de la tecnologia, l’administració digital, el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya en la gestió de la crisi de la Covid-19
311-01764/12

59

Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades per a assegurar la protecció, el
reconeixement de les tasques i el garantiment dels drets laborals dels treballadors
públics
311-01757/12

61

Pregunta al Govern sobre la reformulació del pressupost del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per a adaptar-lo a la crisi de la Covid-19
311-01758/12

62

Pregunta al Govern sobre les prioritats per a atendre les necessitats d’impuls del teletreball i digitalització de l’Administració, i del sector productiu
311-01759/12

64

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització
del paper reciclat en el Parlament
i en els departaments de la
Generalitat, adoptada el 30 d’abril
de 1990.
El Diari de Sessions del Parlament
de Catalunya (DSPC) reprodueix
només les intervencions orals
fetes durant la sessió. La resta de
documentació que acompanya
la intervenció es pot consultar a
l’expedient de la comissió.
Transcripció i correcció: CPSL
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7976 (general)
0213-7992 (sèrie C)
DL: B-3.468-1982
www.parlament.cat

Taula de contingut

2

DSPC-C 482
27 d’abril de 2020

Sessió 19 de la CPDAP
La sessió de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP), tinguda
per videoconferència, s’obre a les deu del matí. Presideix Raúl Moreno Montaña, acompanyat del vicepresident, Alfonso Sánchez Fisac, i de la secretària, Anna Geli i España. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García.
Hi són presents els diputats Munia Fernández-Jordán Celorio, Dimas Gragera Velaz,
Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas Escamilla i Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, pel G. P. de Ciutadans; Elena Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, Gemma Geis i
Carreras i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Aurora Carbonell i Abella, M. Assumpció Laïlla i Jou, Eduardo Reyes i Pino i J. Lluís Salvadó
i Tenesa, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar;
David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel
S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González,
pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.
Assisteix a aquesta sessió el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública,
Jordi Puigneró i Ferrer.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les mesures adoptades per
a fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 (tram. 355-00138/12). Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Sessió informativa.
2. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:
2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de la crisi
de la Covid-19 al desenvolupament digital (tram. 311-01753/12). Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals
les unitats administratives no faciliten els ordinadors necessaris havent signat un acord de
teletreball (tram. 311-01765/12). Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els representants dels treballadors públics des de l’inici de l’estat d’alarma (tram. 311-01760/12). David Cid Colomer,
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fallada del sistema
informàtic de les farmàcies per a la recepta electrònica (tram. 311-01761/12). David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la bretxa digital (tram.
311-01751/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Substanciació.
2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes
per a garantir les condicions laborals dels treballadors públics (tram. 311-01752/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb les
representacions dels treballadors públics durant la crisi de la Covid-19 (tram. 311-01754/12).
Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de les polítiques i eines digitals en la creació d’estratègies per a replantejar models com el del turisme i el lleure (tram. 311-01755/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà.
Substanciació.
2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les opcions de reactivació econòmica i de relocalització de les empreses (tram. 311-01756/12). Anna Caula i
Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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2.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a
desplegar i ampliar el teletreball (tram. 311-01762/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
2.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans per a fer
arribar la xarxa de fibra òptica a tot el territori (tram. 311-01763/12). Eduard Pujol i Bonell,
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
2.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de la tecnologia, l’administració digital, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en la gestió de la crisi de la Covid-19 (tram. 31101764/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
2.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a assegurar la protecció, el reconeixement de les tasques i el garantiment dels
drets laborals dels treballadors públics (tram. 311-01757/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
2.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reformulació del
pressupost del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per a adaptar-lo
a la crisi de la Covid-19 (tram. 311-01758/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari
de Ciutadans. Substanciació.
2.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats per a
atendre les necessitats d’impuls del teletreball i digitalització de l’Administració, i del sector
productiu (tram. 311-01759/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació.

El president

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció del president.)

Sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi provocada
per la pandèmia de la Covid-19
355-00138/12

...informativa del conseller, el senyor Jordi Puigneró, per tal d’informar sobre les
mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària provocada per la pandèmia del
coronavirus Covid-19, que se substanciarà de conformitat amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament de Catalunya.
En primer lloc, tindrà la paraula el conseller, per un temps màxim de seixanta
minuts. A continuació, farem, com saben vostès, una parada tècnica de dos minuts
per comprovar la connectivitat de tots els intervinents, i després, doncs, intervindran
els grups en proporció amb el temps emprat pel conseller. Tot seguit, d’acord amb
l’article 173.2 del Reglament del Parlament, la presidència obrirà un torn per formular les preguntes i aclariments. I tanmateix, atès que a continuació de la present sessió informativa tindrem una sessió de preguntes, els anuncio que aquesta presidència
no en farà ús, previsiblement, d’aquesta possibilitat.
Per tant, doncs, per donar inici, té la paraula el senyor Jordi Puigneró.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública (Jordi Puigneró
i Ferrer)

Sí; doncs gràcies, president. Bon dia a tots els diputats i diputades, i també al personal del Parlament, que fan possible que avui fem aquesta compareixença telemàtica. També vull saludar els mitjans de comunicació i la ciutadania que estigui seguint
aquesta comissió.
Sessió 19 de la CPDAP
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Vull començar la meva intervenció expressant, evidentment, doncs, el meu condol a aquelles persones que han perdut un familiar o un amic, així com expressar els
meus desitjos d’una ràpida recuperació a les persones que ara mateix estan lluitant
contra aquesta crisi, contra aquesta cruel..., i aquesta crisi sanitària, diguéssim, que
estem patint. També vull tenir, doncs, un record molt especial en aquests moments
per als treballadors i treballadores públics, en el seu conjunt, que estan fent front a
aquesta greu crisi i que estan donant el millor d’ells mateixos per tal que puguem
superar-la; a tots aquells que estan bolcant tota la seva professionalitat i esma per
frenar i vèncer el virus, des dels que estan a primera línia d’atenció –personal sanitari, personal d’emergències, personal de serveis a les persones vulnerables– i els
que donen suport en segona línia perquè la feina de primera línia es pugui fer amb
les màximes garanties. Parlo del personal tècnic i administratiu de la Generalitat.
I deixeu-me fer també, doncs, una menció especial als treballadors del Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública, que han treballat de forma enèrgica,
constant, entregada i incansable per garantir que els sistemes i les eines digitals, el
teletreball, i que els treballadors públics puguin seguir garantint el correcte funcionament de l’Administració durant el confinament. En definitiva, un agraïment a la
globalitat dels treballadors públics d’aquest país.
Mireu, avui és dilluns, però no és un dilluns qualsevol; avui és l’endemà, eh?,
molt important, d’un dia molt important per tots els nens i nenes de Catalunya, perquè per fi, doncs, han pogut començar a sortir de casa. L’agraïment del Govern també per a ells i les famílies que han complert amb el confinament. No és una etapa
fàcil ni senzilla, però del tot necessària. Acabar bé el confinament ens garanteix un
millor desconfinament. Aquest confinament, causat per la gran crisi sanitària de la
Covid-19, ens ha digitalitzat per força i ha permès emergir l’estat de digitalització
del país; una digitalització en la qual el Govern de Catalunya hi porta treballant, sovint, a vegades, una mica sols, eh?, i amb el vent en contra, des de fa alguns anys,
desplegant infraestructures digitals de país, capacitant digitalment la ciutadania i els
treballadors i les treballadores d’aquest país, empenyent la innovació, sobretot en el
sector productiu, protegint les xarxes de ciberamenaces... En definitiva, fent de Catalunya un país digitalment avançat.
Deixeu-me parlar, doncs, de les mesures que hem posat en marxa des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per donar resposta a la crisi de
la Covid-19, i que giren al voltant de dos grans objectius. El primer d’ells, que no es
pari el país, i el segon, que no es pari l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
O sigui, que ningú es quedi sense internet i que s’habiliti el teletreball a tota velocitat.
Començo, doncs, per la connectivitat, per les infraestructures. Era vital que les
infraestructures de telecomunicacions aguantessin per tal que les empreses essencials poguessin continuar treballant i les persones confinades a casa poguessin teletreballar, realitzar tràmits administratius, formar-se de forma online i accedir
també, doncs, a l’oci digital. Els primers dies vàrem veure que el consum d’internet
va arribar a pics d’increment de fins al 80 per cent en moments puntuals, i amb una
mitjana de creixement del consum del 50 per cent. En aquest sentit, els operadors
han patit un augment de la demanda exponencial, però les xarxes han aguantat, i he
de dir que aguantaran en els dies que ens queden.
Que internet hagi aguantat, evidentment, és gràcies a la feina que han fet els
operadors durant tots aquests anys, però també a la feina que hem estat fent des
del Govern de Catalunya. Molt possiblement deveu recordar aquest conseller per
la insistència en la necessitat de dotar-nos dels recursos necessaris per accelerar i
maximitzar el desplegament d’aquesta xarxa de fibra òptica de país que dona suport
sobretot als operadors petits del territori per garantir que els ciutadans i les empreses tinguin un servei essencial del segle xxi, o sigui, que tinguin connectivitat. I que
la tinguin amb independència de la distància o d’aquella població que hi hagi en
un municipi. I per això és important el desplegament de la xarxa de fibra òptica de
5

DSPC-C 482
27 d’abril de 2020

Sessió 19 de la CPDAP

la Generalitat, i de la que n’hem parlat sovint en el Parlament de Catalunya durant
aquesta legislatura.
La necessitat i la demanda d’aquest servei és palesa, i el compromís del Govern
per garantir el dret d’accés a internet és tal que aquest departament va treballar un
decret llei per classificar en obres d’emergència les obres de desplegament de fibra
òptica a les capitals de comarca que ens falten per connectar. Els sectors productius
requerien fibra òptica; els ciutadans també. I per això el Govern està invertint 16,5
milions d’euros per connectar les tretze capitals de comarca que ens queden per
connectar. I ara, tot això que havia de passar aquest 2020, sobretot a partir del segon
semestre, ho hem accelerat. Aquesta crisi ha demanat i ha demandat connectivitat.
Si la societat d’aquests dies, doncs, vol continuar sent societat i pot continuar sent
societat és perquè la societat és digital. Així mateix, el Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública ha ampliat sense cost la capacitat de la xarxa de
fibra òptica de la Generalitat perquè els operadors locals hagin pogut garantir a la
ciutadania una amplada de banda que suporti l’augment de la demanda que en algunes zones de Catalunya ha superat en determinats moments el 300 per cent.
La preocupació també era que cap ciutadà es quedés sense accés a internet per
haver consumit el seu paquet de dades. Per això, ens vàrem posar en contacte de bon
principi amb les operadores i vàrem acordar amb elles que si això passava, si algú
consumia la totalitat de les dades, tingués disponible de manera automàtica i gratuïta
l’ampliació d’aquestes a una velocitat que permetés una navegació de qualitat.
El departament manté una interlocució diària i continuada amb els principals
operadors de Catalunya per conèixer i analitzar les possibles incidències de telecomunicacions arreu del territori i per establir mesures de reforç per garantir la connectivitat al país davant l’augment de la demanda generada per la crisi de la Covid-19.
Així mateix, per exemple, durant el confinament de la conca d’Òdena es va definir i
aplicar un protocol amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el Cecat,
per habilitar operaris que poguessin accedir a la zona confinada a l’Anoia en cas d’incidència en els serveis de telecomunicacions.
Pel que fa a la prohibició de les portabilitats, el canvi de companyia operadora de
números de telefonia fixa i mòbil mentre durés l’estat d’alarma que establia el Real
decreto ley de l’Estat 8/2020, vàrem denunciar aquesta limitació injustificada de la
competència. Posteriorment, el Govern espanyol va adoptar un canvi d’enfocament
i va aclarir que la suspensió de la portabilitat només afectava les operacions en les
que existís necessitat que els usuaris s’haguessin de desplaçar físicament a botigues
o calgués una intervenció física al seu domicili, amb excepció dels casos de força
major. Celebrem aquesta rectificació.
La segona preocupació ha estat la ciberseguretat. Durant aquesta crisi s’ha produït
un increment de la ciberdelinqüència. Les estafes i enganys a través de WhatsApp o
del correu electrònic s’han duplicat al mes de març passat. També han aparegut una
sèrie de males pràctiques a la xarxa, com falsos SMS informant d’un ERTO en els
que es demanaven les dades bancàries dels treballadors, o com ofertes de feina inexistents que requerien el pagament de materials per endavant, entre altres.
Hem pogut detectar aquests fets ràpidament, casos de la feina que es fa des de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que va entrar en funcionament, en ple
funcionament, com saben, el passat mes de gener. Aquesta agència ha de permetre,
i de fet ja ho està fent, fer més segura la xarxa. En el compliment d’aquest objectiu,
l’agència ha fet una feina extensiva analitzant les principals amenaces i elements de
seguretat que afecten elements troncals en la situació actual, com, per exemple, les
apps per donar suport a la ciutadania o les formes de teletreball que s’han activat a
la Generalitat de Catalunya.
A data d’avui, s’ha donat suport a onze solucions o aplicacions desplegades per
la Generalitat de Catalunya per donar suport als serveis públics i/o a la ciutadania en la
gestió de la present situació, incloent-hi aplicacions com ConfinApp, Stop Covid19.cat,
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061 Respon o el servei de suport al núvol per al 012. Així mateix, s’han analitzat els riscos de seguretat i s’han desplegat mesures per a mitigar-los, per a vint-i-una iniciatives
diferents de teletreball, incloent-hi eines ofimàtiques com Office 365, eines de videoconferència com Teams, Zoom o Jitsi, entre altres propostes. S’han elaborat i publicat
normes per a garantir un teletreball segur i es realitzen comunicacions periòdiques per
a garantir un adequat reconeixement, en aquest sentit, per tot el tema d’estafa i enganys a
través de WhatsApp o el correu electrònic.
També han aparegut una sèrie de males pràctiques a la xarxa, com falsos SMS
informant, com he dit, d’ERTOs... –disculpeu, que m’ha saltat la pàgina. Deia que
per realitzar comunicacions periòdiques per a garantir un adequat de les recomanacions de seguretat per part dels treballadors.
En l’àmbit de l’operació de la seguretat de la Generalitat de Catalunya, cal destacar que durant la situació actual s’ha detectat un increment d’aproximadament el
20 per cent del volum de correus amb codi maliciós rebuts, un augment del 476 per
cent en el volum de credencials compromeses i un increment del 75 per cent en l’intent d’explotació de les vulnerabilitats que es troben als sistemes d’informació de la
Generalitat de Catalunya. Gràcies a les actuacions i solucions desplegades, aquests
atacs no han materialitzat un augment rellevant pel que fa als incidents produïts.
En el marc de la comunicació i la conscienciació, s’han produït diferents continguts –butlletins, infografies i comunicats– per tal d’informar, tant en l’àmbit de la
Generalitat de Catalunya com de la ciutadania, de l’estat actual de ciberseguretat i
les principals amenaces. Hem llançat una campanya sobre ciberseguretat adreçada
a les empreses i al teixit productiu de Catalunya sobre els riscos, amenaces i vulnerabilitats a què es troben subjectes les empreses, especialment les pimes. S’han detectat increments d’amenaces de més del 150 per cent respecte al primer trimestre
de l’any anterior en coaccions o obstruccions, com ara atacs de ransomware, fraus
econòmics o atacs deliberats.
Així, en aquest context la campanya vol promoure una cultura de ciberseguretat
en l’àmbit empresarial i en tots els processos de negoci mitjançant recomanacions,
consells i eines. L’increment massiu del teletreball i de l’ús dels dispositius electrònics s’ha convertit en una finestra d’oportunitat per als ciberdelinqüents, que han vist
la possibilitat d’obtenir dades de caràcter empresarial. Des del govern considerem
que les ciberamenaces són un autèntic risc per a l’economia, la societat digital i per
a la ciutadania, i, per tant, els poders públics tenim el deure i l’obligació d’actuar.
Aquest país, sense una estructura com és l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya,
tindria menys eines per afrontar amb seguretat i garantia el desplegament de la digitalització. Pren sentit, més encara, tot l’esforç fet en anys anteriors i tota la feina
perquè aquest Parlament donés llum verda a tenir una llei que creés aquesta eina.
Lluny dels fantasmes dels que s’entesten en ser més processistes que ningú com a
excusa per frenar el desenvolupament i el progrés de Catalunya, també el progrés
que ens donen les eines digitals.
El tercer tema que voldria destacar ha estat l’àmbit de l’administració digital.
Ja s’havia començat a parlar en aquest Parlament del teletreball a l’Administració
pública, i ja hi estàvem treballant des de fa un any. L’Administració de la Generalitat no s’ha aturat malgrat el confinament, i aquest fet ha estat possible gràcies a les
eines de treball i a les mesures organitzatives que hem impulsat per fer-ho possible.
En aquest sentit, la crisi del coronavirus ha accelerat i ha fet més palesa la necessitat,
però alhora les virtuts, que aporta el teletreball. És evident que hem estès el teletreball de forma sobrevinguda per un factor extern, i que el paradigma del teletreball
no és el que portem fent aquestes darreres cinc setmanes, però és un pas de gegant
el que hem fet, i aquest pas de gegant no és fruit de la improvisació. Algú s’imagina que de la nit al dia una administració pública amb més de 200.000 treballadors
pot d’estar en disposició de treballar? La resposta és evident: no. No, no si no s’han
fet els deures, i nosaltres els havíem fet, i si més no, parcialment. I ha estat possible
7
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gràcies a un treball previ de fa mesos que s’ha fet des del departament: mesures organitzatives, mesures tecnològiques, formació i conscienciació és la feina feta que
ens ha permès arribar fins aquí.
Vam assolir una primera fita el passat mes de gener quan vam aprovar un acord
de govern que aplicava el teletreball a aquells treballadors que s’han desplaçat i es
desplacen a un nou districte administratiu de la Generalitat. Estem parlant d’un col·
lectiu de tres mil persones, aproximadament. La nostra voluntat i l’objectiu sempre
ha estat el d’oferir el teletreball a totes les treballadores i treballadors públics de la
Generalitat. És per això que, en paral·lel, més d’un any enrere, ja estàvem treballant
un decret que regula i desplega el teletreball a tota l’Administració. La crisi del coronavirus ha posat de manifest que aquest decret ha de continuar el seu tràmit i
aprovar-se amb celeritat, perquè hem de seguir en aquesta línia, hem de seguir en
aquest camí, no ens podem aturar aquí. Aquest decret ha de garantir les opcions i
eines de treball que ja estem oferint però alhora ha de garantir nous àmbits: el dret a
la desconnexió digital, la ciberprotecció i també, especialment, ha de garantir posar
en marxa les mesures de protecció adequades a aquesta nova manera de treballar.
Aquestes mesures les treballarem i les definirem en el marc dels espais de prevenció
de riscos que validarem des de la funció pública.
La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 ha obligat a
adoptar mesures específiques per als centres de treball de la Generalitat i els seus
organismes autònoms, amb l’objectiu de preservar al màxim la salut dels empleats
públics i contribuir decididament a corregir el risc de contagi. El Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública va emetre el mateix 13 de març, el primer
dia de confinament, la Instrucció 13/2020 sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, amb motiu de la Covid-19. Tots els departaments de la Generalitat han
elaborat un pla de contingència per fer front a la pandèmia. Molts treballadors de la
Generalitat estan prestant, com els deia, els seus serveis en la modalitat de teletreball. També n’hi ha que no teletreballen i s’han acollit al permís per a la realització
de deures inexcusables de caràcter públic.
Dels servidors públics de la Generalitat, actualment aproximadament el 45 per
cent estan desenvolupant serveis bàsics o estratègics. Cal tenir en compte que dins
d’aquest col·lectiu tenim agents rurals, bombers, serveis socials, penitenciaris, etcètera. El 59 per cent treballen de manera presencial, mentre que el 41 per cent restant teletreballen. Pel que fa al 55 per cent dels treballadors públics de serveis que
es consideren no bàsics o estratègics per aquesta situació, no n’hi ha cap treballant
de manera presencial, mentre que el 35 per cent teletreballen i el 65 per cent restant
gaudeixen d’un permís per deure inexcusable. Aquest teletreball, i en especial les
eines posades a l’abast dels departaments i dels treballadors, ha permès garantir serveis públics i mantenir l’activitat de l’Administració.
Per posar alguns exemples, l’eina que estem fent servir, en aquest cas, de teletreball, Microsoft Teams –la utilitzem a la Generalitat–, doncs, ha augmentat en aquest
cas el seu ús un 2.447 per cent, eh?, respecte a la primera setmana de confinament.
Les reunions virtuals han augmentat un 419 per cent; portem més de cinquanta mil
reunions virtuals des de l’inici de la crisi. Això representa, perquè us en feu una
idea, al voltant de 2.500 reunions al dia. La formació online de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’ha incrementat en un 1.666 per cent, i ha arribat a més
de 23.000 formacions online. Tota aquesta activitat interna és la resposta, en part, a
la demanda continuada de serveis i tràmits per part dels ciutadans.
Amb les oficines d’atenció al ciutadà tancades l’activitat s’ha traslladat a l’àmbit
digital, i l’increment de tràmits del mes de març respecte al febrer ha estat del 165
per cent, i ha arribat a un total de més de 170.000 tràmits digitals. Sens dubte, les
eines digitals i l’aposta d’aquest departament ara fa quasi dos anys han permès que
aquesta ingent activitat garanteixi els serveis públics. I la resta d’administracions pú8
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bliques de Catalunya també han traspassat l’activitat operativa i de gestió ciutadana
a l’àmbit digital. És per això que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya,
l’AOC, s’ha centrat aquestes setmanes en donar resposta a les necessitats reals i urgents del personal de l’Administració local i de la ciutadania arran del confinament
decretat per la pandèmia. Les solucions i serveis que ofereix el Consorci AOC, que
permeten que les administracions públiques catalanes ofereixin serveis, digitals estan i han estat disponibles.
Durant aquestes setmanes s’ha apreciat un increment significatiu en l’intercanvi
d’informació entre administracions públiques, que ha passat de les 135.000 diàries
a més de 230.000, pràcticament el doble. Això ha estat degut a l’augment de sol·licituds i d’ajuts i prestacions per part de la ciutadania a causa de la crisi de la Covid-19.
El teletreball també ha estat aplicat per part de les emissores públiques, i l’AOC ha
compartit i acompanyat en el seu desplegament. Però especialment ha estat el trasllat de l’activitat dels plens a l’àmbit digital, i ha estat aquí on l’AOC ha acompanyat
especialment els ens municipals a adoptar mesures per celebrar aquests plens de
forma telemàtica.
D’altra banda, hem realitzat actuacions i donat suport per potenciar l’ús del canal telemàtic a totes les emissions públiques i per fomentar l’accés segur de la ciutadania als tràmits digitals mitjançant Idcat Mòbil. En aquest sentit, hem constatat
que la major part de les entitats de registre Idcat no estan operatives, i, per tant, no
es poden lliurar els certificats Idcat de forma presencial. Com a alternativa, hem fomentat la demanda i l’ús de l’Idcat Mòbil. Aquest sistema d’identificació digital és
ràpid i senzill de forma remota. No obstant, no està reconegut ni acceptat en tràmits
amb l’Administració general de l’Estat. Per aquest motiu, estem impulsant mesures
que permetin resoldre de forma excepcional i temporal aquesta problemàtica. Entre
elles, hem proposat a l’AGE, l’Administració general de l’Estat, l’aplicació de diverses mesures alternatives. Primera, permetre l’emissió de certificats digitals mitjançant videoconferència. L’Estat ho va recollir i aprovar en la disposició addicional
undécima del Real decret llei 11/2020, del 31 de març. En aquest sentit ho celebrem.
Permetre també la renovació de certificats digitals caducats així com les segones renovacions –ara només en permet una–, mesura que també ha estat acceptada durant
el temps que duri l’estat d’alarma. I, finalment, acceptar l’Idcat Mòbil com a servei
d’identificació fiscal vàlid per fer tràmits amb l’AGE de forma similar al Cl@ve PIN.
Aquesta encara no ha estat recollida. Des de l’inici del confinament s’han demanat
més de 38.000 Idcat mòbils, un 50 per cent més dels que es van demanar el 2019 en
el mateix termini.
En el camp de la funció pública també vàrem fer una acció concreta, que va ser
obrir una borsa de treball per tal que els treballadors públics que així ho volguessin poguessin donar suport, mitjançant el teletreball, als departaments de Salut que
estaven més desbordats pel que fa a personal, eh?, com ara, doncs, l’àmbit de salut.
S’ha de dir que la resposta va ser molt bona. Més de sis-cents empleats públics havien sol·licitat, a data 31 de març, formar part de la borsa. Va ser una gran demostració de solidaritat i de vocació de servei públic.
Al marge de les actuacions que he destacat en matèria de protegir de l’Administració pública, des del nostre departament ens hem ocupat també, en aquesta crisi,
de donar suport a d’altres departaments, sobretot pel que fa al desenvolupament
d’aplicacions com el certificat de desplaçaments. El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública va posar en marxa un formulari perquè la ciutadania,
de manera senzilla, pogués generar en línia el certificat per al corresponsable, de
manera que es pugui dur al mòbil o al dispositiu electrònic sense necessitat d’imprimir-lo. Amb tres senzilles passes es pot generar el certificat en línia on es declara de
forma responsable que l’activitat que està fent en l’espai públic és una de les autoritzades per la declaració de l’estat d’alarma. Amb aquest objectiu de facilitar la feina
a la ciutadania, vam crear l’app ConfinApp, disponible des del 3 d’abril i concebuda
9
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com a mecanisme de suport a les persones i a les empreses en aquesta etapa de confinament, i sobretot en l’etapa de desconfinament que estem iniciant, un desconfinament gradual en el qual la tecnologia serà molt important per facilitar un procés
més segur, més ordenat i més ràpid. Aquesta eina conté el certificat de mobilitat,
permet conèixer quins desplaçaments estan permesos, resol dubtes sobre qüestions
laborals, sobre el curs escolar, i permet consultar la velocitat d’internet que cadascú
té a casa seva. L’aplicació compta amb un assistent virtual, un bot, que intenta facilitar la vida al ciutadà.
Aquesta crisi està demostrant com n’és d’important l’ús de la tecnologia per tal
de prestar uns serveis públics de qualitat a la nostra ciutadania i també a les nostres
empreses. El Govern de la Generalitat ja desenvolupa una potent agenda digital, tal
com he tingut ocasió d’explicar en seu parlamentària en nombroses ocasions. De fet,
el pressupost del Departament Polítiques Digitals i Administració Pública està plenament enfocat a l’assoliment d’un major grau de digitalització al nostre país, a través de l’apoderament de la ciutadania, d’un territori cohesionat amb infraestructures
digitals i ciutats intel·ligents, d’un govern i una administració del segle xxi i d’una
aposta per la ciberseguretat i per la innovació digital com a motor d’una nova economia. El sector públic del Departament de Polítiques Digitals té un fort component
transversal, donat que dona servei directe a d’altres departaments de la Generalitat
per tal que puguin funcionar, a la ciutadania, a les administracions locals i d’altres
institucions, i també a les empreses de Catalunya.
En tot aquest procés ha estat molt important la tasca del CTTI, la seva funció
de suport a totes les activitats de la Generalitat, i que ha ajudat l’Administració a no
aturar-se. En aquest sentit, la tasca del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació, CTTI, ha estat singularment rellevant. Gràcies a l’entitat s’han
realitzat més de 350 actuacions que han donat suport a la lluita contra la Covid-19 i
que han garantit la continuïtat dels serveis TIC a la Generalitat. L’àmbit d’aquestes
actuacions compren des de la proporció de les eines tan necessàries per exercir el teletreball i que facilitin les tramitacions dels ciutadans, els esforços realitzats perquè
els nens i les nenes puguin continuar el seu aprenentatge des de casa, o el suport al
desenvolupament d’aplicacions mòbils específiques per a la situació, entre moltes altres iniciatives. Hem garantit la continuïtat dels serveis, hem gestionat els increments
de la demanda de serveis digitals gràcies al reforçament de les infraestructures en
telecomunicacions, com l’ampliació de les plataformes dels sistemes d’informació
que permeten la tramitació ciutadana, i hem creat nous serveis digitals en el marc
de la Covid-19.
La feina invisible que gestionen els professionals del CTTI, de l’Agència de Ciber
seguretat, de la Direcció General d’Administració Digital, de les nostres empreses
col·laboradores ha permès que s’hagi donat suport al desplegament de les infraestructures de salut i emergències, amb el desplegament tècnic i d’infraestructura dels hospitals de campanya a través de diferents actuacions que permeten i que han permès
donar continuïtat als serveis sanitaris.
Hem donat suport a l’entorn educatiu digital per garantir l’equitat digital i, en
definitiva, garantir la continuïtat de l’activitat lectiva. Hem ofert suport digital a
l’Administració de justícia per fer-la més flexible que l’actual, permetent les declaracions de presos des de diferents ubicacions, entre altres actuacions. I aquest suport
i transformació digital també l’hem impulsat en el si de l’organització i desenvolupament del Govern.
Allò que deien que era impossible, i que fins i tot en feien certa befa des d’alguns
grups d’aquesta cambra, ja és una realitat. I en aquesta cambra també ho és, com ho
estem veient avui mateix. Portem ja prop de deu sessions telemàtiques del Consell
Executiu, sense cap problema, funcionant amb plena normalitat. No només ho hem
fet, sinó que hem investit telemàticament un conseller. Allò que estava prohibit, que
era impossible i que sales i passadissos d’aquest Parlament han hagut d’escoltar du10
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rant dos anys que aquest era un fet que no es podia permetre, i que amenaçaven de
fer saltar la legalitat, ara resulta que no hem tingut cap inconvenient en fer-ho.
Fa tres dies aquest Parlament va celebrar un ple, podríem dir que híbrid, compaginant el sistema telemàtic i el sistema presencial. Sens dubte, aquest és un pas que
s’ha de valorar, però encara ens queda camp per recórrer com a país i apostar definitivament per un model de política i de participació política digitalitzat. I jo us he de
dir que ho celebro. Però no ens podem quedar aquí. El Govern... No es tracta d’introduir, en aquest sentit, només tecnologia i mantenir els mateixos procediments, sinó
que es tracta de repensar les coses, de convertir el model, d’evolucionar-lo i fer-lo
més àgil, proper, participatiu i segur. Per tant, tot plegat no es tracta d’una dificultat
tècnica, sinó que es tracta d’una voluntat política. I, en aquest sentit, el Govern la té,
i esperem que el Parlament també.
Tot això demostra que des del departament i el Govern estàvem treballant en aquest
sentit, i ho crec honestament, en la bona línia. Fa dos anys que treballem i ens preparem per a la governança digital. El projecte conegut com a «república digital», que
estem tirant endavant i que el senyor Pedro Sánchez s’entesta en voler aturar, fins i tot
via decret, és un accelerador de progrés i de drets i llibertats en un segle que serà digital i ciutadà; és un model de país que apodera el ciutadà, que el capacita digitalment,
que li dona eines per protegir-se dels abusos digitals que empreses i estats, sovint com
l’espanyol, volen exercir sobre ells. I sobretot és un país amb un govern que no només
governa per als ciutadans, sinó que governa amb els ciutadans. Un país que funciona en xarxa, com internet. En definitiva, Catalunya vol utilitzar la tecnologia per ser
un país més ben gestionat, més sostenible, més emprenedor, i, per tant, que doni més
oportunitats econòmiques als ciutadans, i sobretot més democràtic.
Pensant ja en què podem fer per pal·liar la crisi econòmica que ens ve a sobre, crec
que hem de fer actuacions conjuntament amb el sector tecnològic i les empreses. I a
hores d’ara ja és clar que totes aquelles empreses que s’havien transformat digitalment han pogut encarar millor la situació de crisi, així com constatar, d’altra banda,
que moltes empreses no disposen encara avui de plans de transformació digital, i, per
tant, aquests negocis tenen més dificultats per afrontar la paralització de l’activitat
econòmica que ha comportat l’esforç per frenar l’expansió del coronavirus.
Per això, em vaig reunir telemàticament amb les patronals i associacions empresarials de Catalunya –Foment del Treball, Pimec, Femcat, Cercle d’Economia,
Cecot, Cepyme i Consell de Cambres– per avaluar de quina manera les empreses
poden aprofitar millor les eines digitals per minimitzar l’impacte de la crisi de la
Covid-19 en el teixit productiu. Durant la reunió es van abordar tres temes cabdals
per al futur del país, com són el procés de digitalització de l’economia catalana,
l’acceleració del desplegament d’infraestructures de la comunicació a Catalunya,
com a eina imprescindible per al creixement empresarial, i, per últim, la ciberseguretat com a element essencial d’aquesta nova economia i societat digital. En el marc
d’aquesta reunió, el Govern ens vàrem comprometre a impulsar plans de digitalització per ajudar les empreses a afrontar aquesta nova situació, no només per fer front
a l’aturada de l’activitat per la crisi de la Covid-19, sinó com a garantia de futur per a
la nova economia digital.
Així mateix, també vàrem celebrar els Hackovids, una mena de concurs d’aplicacions innovadores destinades a trobar solucions als reptes socials del confinament.
El concurs el vàrem impulsar des del departament i la Fundació I2Cat amb el suport
de la Mobile World Capital, i va comptar amb la participació de més de tres-cents
programadors i desenvolupadors TIC. Vàrem rebre seixanta propostes de serveis
web o aplicacions que es posaran a disposició de la ciutadania a través d’un market
o bé integrades com a nous serveis dins de l’app ConfinApp. D’entre les seixanta
solucions presentades, el jurat va destacar-ne les cinc més innovadores i amb més
impacte social, que varen rebre un premi en metàl·lic per un import total en el seu
conjunt de disset mil euros perquè els seus dissenyadors puguin seguir desenvolu11
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pant-les i impulsant la seva implementació. Però no només ens vam quedar aquí,
sinó que perseguint l’esperit de creació del Hackovid, que és el de facilitar la vida
dels ciutadans durant el confinament i el postconfinament, des del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública posarem a disposició de la ciutadania
totes les solucions proposades perquè puguin ser utilitzades.
En paral·lel, hem impulsat un projecte anomenat «Oficina des de casa», que posa a
disposició de la ciutadania, en especial dels autònoms i les pimes, tot un seguit de recursos tecnològics i eines de teletreball ofertes per diferents empreses del sector TIC
per tal que es pugui mantenir l’activitat i productivitat empresarial durant la crisi de
la Covid-19. Com a mostra de la importància de la tecnologia en l’economia del present i del futur, hem fet una enquesta a més de tres-centes empreses tecnològiques, i
la gran majoria d’elles ens diuen que no han patit una gran afectació per aquesta crisi,
ja que tenen la majoria dels seus treballadors teletreballant. I parlo d’un sector, el tecnològic, que cada dia és més important a Catalunya i que avui ja ocupa més gent que
tot el sector de l’automoció junt, i que n’ocuparà molta més en un futur proper.
Hem de ser capaços d’entendre i aprofitar que la digitalització serà clau per revitalitzar l’economia i alhora fer-la més resilient. Des del Govern apostem per la tecnologia i la innovació com a motors d’una nova economia, i així fer que els beneficis
i oportunitats de les tecnologies digitals més avançades arribin a tots els racons i
sectors del nostre territori.
Finalment, vull acabar comentant una notícia de ja fa uns dies, però que em sembla que és una bona manera d’acabar la meva intervenció, amb un toc molt positiu.
El Mobile es queda, i no només es queda, sinó que amplia contracte un any més, fins
al 2024. És una gran notícia per a Catalunya que en un moment com l’actual, en què
s’albiren dificultats en el futur de les economies mundials, l’esdeveniment de negocis més important del món de la tecnologia, més determinant del moment, arribi a
un acord per allargar el seu contracte amb Catalunya.
En definitiva, la tecnologia serà una gran aliada per sortir d’aquesta crisi sanitària; la tecnologia ha de ser una gran impulsora de l’activitat econòmica i productiva
del país; la tecnologia, en definitiva, ha de situar aquest país a l’avantguarda per generar oportunitats, feina, salut i progrés per a tothom.
Moltes gràcies, i molt bon dia.
El president

Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyor conseller. En aquests moments farem una
pausa tècnica, per comprovar que tot funciona correctament, i passarem el torn als
grups parlamentaris.
La sessió se suspèn a dos quarts d’onze del matí i sis minuts i es reprèn a dos quarts d’onze i nou minuts.

El president

Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Dimas Gragera, per un temps
màxim de sis minuts.
Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. Diputados, diputadas, conseller... Un saludo también a los trabajadores del Parlament, que hacen posible esta videoconferencia. Antes de entrar
en el debate, y puesto que creo que la salud es más importante que la política, espero
que todos los que están..., todos sus grupos, los que están atendiendo esta comparecencia, todos sus grupos, se encuentren bien de salud, y también los suyos.
Me gustaría posicionarme en mi intervención sobre lo que ha comentado el conseller y dar la réplica, y fijar posición de Ciudadanos, sobre todo de aquí hacia el
futuro. Pero permítanme que tenga unas palabras, en primer lugar, de condolencia
a las personas que han perdido un ser querido; unas palabras de ánimo y afecto a
los que están luchando por superar la enfermedad, y, sobre todo, unas palabras de
Sessió 19 de la CPDAP
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agradecimiento a todos los que están trabajando desde todos los ámbitos, desde el
voluntariado, desde la función pública o desde otros trabajos para que cuanto antes
podamos recuperar la normalidad.
Y permítanme que me detenga de forma especial en los trabajadores públicos,
dado que esto es la Comisión de Políticas Digitales y Administración Pública. Y de
nuevo, si vemos la comparecencia del conseller, hemos visto que ha hecho poca referencia. Yo, si fuese un trabajador público de la Generalitat, la verdad, hubiese visto
un máster sobre las aplicaciones que se han desarrollado y los concursos que se han
llevado a cabo, pero, de verdad, echamos de menos que se hable de los derechos laborales. Están muy bien los aplausos de las ocho, pero yo creo que debemos acordar
entre todos volver a poner los derechos laborales en el centro del debate. Yo creo...,
conseller, no voy a redundar, es público y notorio, nuestra falta de entendimiento en
este tema, las críticas, que no solo han venido por mi parte, sino por parte de otros
grupos, el cómo se ha gestionado todo lo relativo a los derechos laborales, pero sí
que hemos notado en todo esto falta de liderazgo por su parte. Hemos visto cómo
usted reacciona porque le envían 1.714.000 mascarillas, pero no le hemos visto esa
beligerancia y ese ímpetu para solicitar, por ejemplo, que los trabajadores públicos
de Cataluña tengan la protección necesaria y adecuada.
Le anuncio que desde aquí vamos a solicitar un acto institucional para reconocer
a todos los trabajadores públicos la labor que han realizado durante la pandemia.
Y, como no puede ser de otra forma, les vamos a solicitar también que se impulse un sistema de gratificaciones que vaya más allá del personal sanitario, que bien
merecido lo tiene, y que se pueda extender a otros grupos de trabajadores públicos
que han luchado por la epidemia. Y no es momento de hablar solo de gratificaciones puntuales; ya le hizo extensible nuestra portavoz, Lorena Roldán, que estamos
dispuestos a colaborar en un foro autonómico, o en una mesa de trabajo, para buscar
soluciones y para paliar los efectos de esta pandemia. Y nosotros lo que solicitamos
es que dentro de este foro haya un espacio donde sindicatos, partidos y otros agentes podamos llegar a acuerdos para no volver a la normalidad que teníamos en un
escenario de derechos laborales totalmente recortados.
Sí que hemos visto, debo decirle, acertada la gestión, salvo alguna laguna, del
teletrabajo. Nosotros lo que pedimos es que ahora que usted empieza a hablar ya del
desconfinamiento se pueda permitir el máximo uso del teletrabajo para evitar situaciones de trabajo presencial, siempre que sea posible, y también que esto sea solo
una forma más de trabajo en la Administración.
Sobre los temas digitales, coincidimos en algunas propuestas que ustedes han
lanzado, pero creemos que hay que profundizar más en soluciones para empresarios
y pymes, en soluciones para la población en general, para reducir la brecha digital.
Están muy bien las aplicaciones que ha dicho, pero sigue habiendo alumnos en
Cataluña sin medios telemáticos para poder seguir las clases. O vemos cómo el personal sanitario se queja de que a veces no tiene herramientas digitales para los desplazamientos o incluso los propios pacientes.
Ya le digo, no es momento ahora –lo ha vuelto usted a decir–, yo creo que no es
momento de hablar de repúblicas digitales; creo que es momento de que centremos
los desarrollos digitales en la eficiencia y atención a las personas, y en desarrollos que
todos podamos compartir, y ahí estoy seguro de que nos podemos encontrar.
Nosotros, ya le digo, como ya sabe cuál es nuestra posición, estaremos vigilantes, estaremos viendo qué usos se dan, porque no vamos a permitir que se utilice
esta pandemia para utilizar los recursos digitales para otros fines que no sean los de
atender a la población.
Más allá de la fiscalización que nos corresponde y del intercambio de propuestas,
yo creo que ahora lo siguiente es planificar las siguientes fases y el futuro, y todo
pasa por un cambio de paradigma. Necesitamos más recursos y más implicación por
parte de todos. Y un lugar donde buscar recursos es precisamente el presupuesto de
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esta comisión. Nosotros ya creemos que esta conselleria estaba suprafinanciada, sus
departamentos, y proponemos..., y me ha alarmado que usted se siente totalmente
satisfecho de este presupuesto, y quiero que me aclare después en su réplica si está
dispuesto a modificarlo o no. Porque nosotros proponemos que hay partidas que
ahora mismo..., ya no eran imprescindibles anteriormente, pero es que ahora mismo
no tiene sentido que se mantengan y se podrían destinar a otros aspectos para crear
fondos de lucha contra la Covid o para atender las políticas públicas básicas.
Y le digo también que es momento de implicación de todos, y le pido que dejen
de lado los discursos que no llevan a ningún lado. Le hemos visto utilizar incluso
las cifras de personas fallecidas para reclamar su proyecto de independencia, o a
su Gobierno asegurar que si Cataluña fuese independiente no se habría dado la situación que se ha producido. Yo creo que tenemos que alejarnos de estos discursos,
creo que no aportan absolutamente nada; tengo una valoración sobre ellos pero me
la guardaré para mí mismo. Lo que considero es que, más allá de seguir abonando
estos discursos, tenemos que crear un clima de trabajo. Le pediría que rectificase,
que partamos de la humildad en lugar del enfrentamiento, y yo creo que así será
más fácil llegar a acuerdos.
Señor Puigneró, mire, es público, notorio, que usted y yo tenemos muchísimas
diferencias. Tenemos una ideología diferente, hemos opinado sobre modelos digitales, modelos de gestión de la función pública diferentes, pero yo estoy seguro de que
incluso usted y yo en esta situación podemos ser capaces de buscar soluciones, de
buscar líneas de acuerdo para intentar paliar esta crisis que nos está afectando a todos, independientemente de qué bandera tenga usted o tenga yo colgada en el balcón.
El president

Senyor diputat, hauria d’anar acabant.
Dimas Gragera Velaz

Con la ideología, señor Puigneró, no vamos a llegar a acuerdos. Propongo que
partamos desde la humildad, desde la humanidad, desde la solidaridad, y ahí yo
creo que podemos encontrar los espacios. Me remito a la propuesta que hizo nuestra
portavoz, Lorena Roldán, de crear un espacio de trabajo a nivel autonómico donde
podamos hablar de todos estos temas. Nos ponemos a disposición, si usted impulsa
alguno en el seno de esta comisión.
Y, para finalizar, quería dirigirme a los mismos que me he dirigido al principio, a
los trabajadores públicos, a todos los que han estado luchando frente a la pandemia.
Yo creo que ninguno de nosotros vamos a estar a la altura de lo que han demostrado ellos. Pero creo que lo mínimo que se nos puede exigir es responsabilidad y que
seamos parte de la solución y no de agravar el problema.
Gracias.
El president

Gràcies, diputat. Ara, per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, té la paraula el diputat Pol Gibert.
Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per la seva compareixença d’avui. I, evidentment, començar, com no pot ser d’una altra manera, amb un agraïment als
milers i milers de funcionaris públics que mantenen els serveis públics en funcionament, en un moment molt delicat, i en el qual es demostra que els servidors públics,
doncs, una vegada més, són punta de llança i troncals en aquest país, no?
Vostè, conseller, diguem-ne, no defrauda; vull dir, és previsible en les seves intervencions. Vostè ha tornat a fer avui de conseller de Política Digital molt més que
Funció Pública, això ja és un costum, amb la qual cosa, diguem-ne, no esperàvem
re diferent. Però sí que és veritat que en aquest context la part digital és molt important, i en parlaré després, en la meva intervenció. Però la part, també, de la funció
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pública és vital. Estem afrontant aquesta crisi amb uns treballadors públics que han
patit molt durant molts anys: retallades consecutives de drets laborals, de condicions
diverses, que algunes recuperarien en breu, i que també avui vull preguntar-li sobre
les preocupacions de pagues que estan previstes en el nou pressupost que es va aprovar fa pocs dies, i també com té previst fer l’abonament.
Evidentment, també s’hi sumen temes nous, com són el tema dels EPIs, la protecció, la gestió d’espais físics que ocuparan aquests treballadors quan tornin al
seu lloc de treball presencial quan es pugui tornar, no? I també punts que bé hem
vist: treballadors interins donant-ho tot aquests dies com a servidors públics, també.
I també recordar-li que vostè tenia un pla, que va anunciar, 2017-2018, per incorporar cinc mil treballadors interins, consolidar la seva plaça, i, evidentment, doncs,
que millorarien les seves condicions laborals, i que a dia d’avui aquest pla no hem
vist com està evolucionant. I, per tant, li demano respostes en aquest sentit; mirar
què pensa fer amb aquesta gent que avui encara més ho han donat tot, no?
També una pregunta molt concreta que li volia fer és saber quants servidors públics té vostè, si porta el compte, de baixa, aïllats o afectats pel coronavirus. Jo crec
que és important també saber l’afectació que ha tingut als serveis de la Generalitat
aquest virus, com a molt altres serveis que ha tingut una afectació molt i molt important.
També, aprofitaré la meva pregunta oral després per preguntar-li algun tema més
concret, però passaria també als temes digitals. Vostè ha fet una explicació molt raonada sobre el que s’ha dut a terme aquests dies amb el tema digital. Som conscients
que la digitalització de l’economia del país havia de venir, i això tothom ho diu i tothom ho té en ment, no?, i que solament ho hem fet ara, de cop, ens hem vist obligats
a fer canvis que segurament s’havien de fer en els propers cinc-deu anys, a fer-los
en un any - un any i mig; els hem d’abordar tots plegats, no? Però també som conscients que aquesta digitalització pot deixar gent enrere, i abans fèiem, doncs..., també altres intervencions. I aquí és on tenim un deute com a comissió, i, evidentment,
vostè com a conseller. El nostre grup va fer esmenes al pressupost que es va aprovar
darrerament i que van ser rebutjades, per incrementar la dotació per lluitar contra la
bretxa digital. I avui es fan encara més necessàries que mai aquestes dotacions, que
han de ser molt més importants que les que hi havien anteriorment.
Tenint en compte que tenim un 15 per cent de llars que no té ordinador, són un 15
per cent de gent que no pot accedir a aquesta digitalització; són nens que no poden
educar-se actualment perquè no tenen ordinador, a menys que els hi proveeixi, com
s’està fent des d’ajuntaments o des del mateix Departament d’Educació, amb la qual
cosa aquí tenim un problema molt i molt important. Una bretxa digital que ja existia,
que té el risc de convertir-se immediatament en una bretxa també social. I, per tant,
aquest element per nosaltres és molt important i volem saber com ho vol abordar el
seu Govern, i especialment vostè, que és el responsable dels temes digitals.
No crec que sigui un tema que es pugui deixar que cada conselleria vagi fent el
que pugui en el seu sector, crec que és un tema que s’ha de tractar àmpliament i que
segurament caldria algun fòrum, com pot ser aquesta comissió o altre espai, de com
abordem la digitalització del país en molts aspectes.
També voldríem saber... El seu departament va fer una aplicació a què vostè ha fet
referència en la seva compareixença. Volíem saber quina valoració en fa. I també una
mica conèixer quina valoració fa després d’aquests dies d’ús de l’aplicació.
Vostè també ha fet referència a la posada en marxa del teletreball; vostè ha mencionat que no era un procés que hagi sigut fruit de la improvisació. A nosaltres,
evidentment, ens arriben inputs diferents; els treballadors ens diuen..., no ens diuen
el mateix, ens diuen que ha sigut un procés molt forçat i que hi ha hagut errors pel
camí, i pot ser inclús comprensible, però, evidentment, és un procés que afecta molta gent, i, per tant, doncs, és normal també que hi hagi moments d’improvisació.
Però volem saber també quins problemes ha tractat vostè i com pensen resoldre’ls
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els propers dies, perquè aquest impàs no sembla que sigui només per unes setmanes
concretes, sinó que es pot allargar encara més.
I també, per últim, vostè no ha pogut evitar –això és com l’escorpí, també, que al
final sempre ha de picar– fer referències a «abusos digitals com els de l’Estat espanyol». Vull dir, vostè això no pot evitar dir-ho, ni evitar dir «república digital»... Vull
dir, això..., vostè, al final, pot fer una intervenció amb un to correcte el 95 per cent,
en aquest cas, però sempre té aquest punt en el qual ha de fer el seu tuit, diguem-ne,
no? Perquè també li volia comentar això. A mi em sap greu que vostè, que ara tenia una oportunitat molt bona de treure pit de fer gestió en la funció pública com
en la part digital, i que al final se’l conegui pels seus tuits sobre el nombre de mascaretes que rep Catalunya. I a mi també em sap greu perquè vostè tenia una ocasió
molt bona, i si fas un Google de l’últim mes surt això, bàsicament, de la seva gestió.
I sap greu, també, perquè hi ha un moment en el qual pensàvem que com a conseller, doncs, podria donar molt més de si, no? Amb la qual cosa, també li demano que
amb la feina que tenim per endavant, centrem-nos en el que és competència nostra,
que és molta cosa, que podem fer molt més del que estem fent, i no ens dediquem a
fer tuits que no aporten res ni sumen, en aquest cas.
Moltes gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Ara, per part del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el diputat David Cid.
David Cid Colomer

Bé; bon dia a tots i totes. Bon dia, conseller. També volia utilitzar les meves primeres paraules, doncs, per expressar com a Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem el nostre condol a totes les persones que han perdut un familiar o una persona
estimada, i també per expressar el nostre suport al conjunt de treballadors i treballadores públiques de la Generalitat. Si una cosa demostra aquesta crisi és que probablement hem d’aprendre la lliçó de què és el sector públic en situacions d’emergència,
especialment d’emergència sanitària i també econòmica: és qui ens protegeix, i, per
tant, també, posar-lo en valor, que no sempre ha estat així, fins i tot per diferents governs de la Generalitat, i potser a vegades en concret també passi.
Jo volia començar una mica amb aquesta reflexió, és a dir, jo crec que vostè és
el conseller de Funció Pública i de Polítiques Digitals, i jo tinc la sensació que a vegades la funció pública li costa, no s’ho acaba de creure, no? Perquè és veritat que
vostè ha començat fent un agraïment als treballadors i treballadores públiques; crec
que és de rebut, com feia jo mateix. Però, per exemple, jo aquests dies, parlant amb
els representants, no?, dels treballadors i treballadores públiques, amb els representants sindicals, jo els preguntava quin contacte havia tingut vostè amb ells –i després
jo l’hi preguntaré. I el que em traslladaven és que des de la seva conselleria, i especialment, en aquest cas concret, des de la seva persona, ni oficialment, a través de
la Mesa de Funció Pública, ni tampoc directament amb vostè..., doncs, ha preguntat
quina era la situació, quines eren les condicions, com estava funcionant la Generalitat, i també com estava funcionant el teletreball, que després m’hi referiré.
Jo també li volia traslladar algunes preguntes, algunes relatives al que s’ha fet,
referents també, no?, a les situacions laborals. Vull dir, ens agradaria saber, per
exemple, quin és el nombre de persones, en aquest cas de la Generalitat, treballadors
i treballadores públics de la Generalitat, que han estat afectades pel coronavirus, i
que han hagut d’estar també de baixa; si tenen aquestes dades. I, també, si, malauradament, doncs, hi ha hagut alguna persona, o que és treballador o treballadora de
la Generalitat que, malauradament, en aquest cas, hagi mort. I si es deu, no?, a la
situació del coronavirus o a altres coses. Jo crec que és bo que la Generalitat també
faci públiques aquestes dades també per poder, doncs, afrontar les lliçons necessàries que també se situen, en aquest cas, a través del coronavirus.
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Sobre el tema, també, laboral, jo també li volia preguntar. Parlava vostè, no?, del
salt qualitatiu que segur que ha fet amb el teletreball, i em sembla, si no ho he entès
malament, que deia que el 55 per cent dels treballadors i treballadores de la Generalitat estan treballant a través del teletreball. A mi també m’agradaria saber si hi
ha un inici d’algun tipus de contacte, algun tipus d’enquesta, alguna relació amb els
representants, en aquest cas sindicals, per saber en quines condicions es produeix
aquest teletreball, des del punt de vista de si tenen, en aquest cas, una bona connexió a internet; si tenen també les condicions adients en el seu municipi per poder fer
aquesta situació de teletreball, des del punt de vista, també, no?, de, en aquest cas,
salut laboral. Estem parlant de que moltes vegades no és senzill que en els domicilis hi pugui haver, doncs, un lloc adient per poder fer aquesta situació de teletreball.
Moltes vegades també a nivell, no?, d’espai, en aquest cas de poder realitzar les seves tasques. També, per tant, ens agradaria saber si vostès han iniciat algun tipus de
prospecció sobre aquesta situació.
També, pel que fa a les condicions laborals, i en parlava també ara, una de les
coses que inclou el pressupost que es va aprovar en aquest cas el divendres és el
retorn, en aquest cas del 60 per cent, de la paga doble del 2013. Crec que és una
demanda que va estar a punt de provocar, com vostè sap, una vaga de la funció pública, i que es va tancar amb un acord i que es materialitza, no?, que està inclosa en
el pressupost.
I ens agradaria saber també, perquè així ens ho demanen també els treballadors i
treballadores públiques, quin calendari té previst el Parlament, en aquest cas la Generalitat, no? Sap vostè que hi havia el compromís informal que se’n pogués retornar
una part en el primer trimestre. Crec que és raonable que amb la situació com la que
s’està vivint..., un esforç molt gran per part dels treballadors i treballadores públiques, doncs, també es pugui acordar quin és aquest calendari del retorn de la paga.
El president

Senyor diputat...
David Cid Colomer

Sí?
El president

Senyor Cid, fem una cosa, perquè sembla que tenim algun problema amb la seva
imatge, i, per tant, no surt en directe. Haurem de reiniciar l’ordinador del tècnic de
la comissió per tal que es pugui veure. Bé, ho dic perquè com a mínim hi hagi una
part de la seva intervenció que es pugui veure en directe des del canal del Parlament. Li quedaven dos minuts d’intervenció, eh? Entenc, per tant, que el tècnic farà
aquest reinici.
No sé si la resta hem d’entrar o no hem d’entrar un altre cop a la sessió. Si algú
ens ho pot aclarir...
La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i dotze minuts i es reprèn a les onze i
tres minuts.

El president

Bé, doncs, senyor Cid, tal com havíem quedat, a vostè li resten dos minuts d’intervenció.
Disculpin les molèsties, a totes aquelles persones que ens segueixen des del Canal Parlament, però aquestes coses passen amb la tècnica.
Senyor Cid, endavant, quan vostè vulgui.
David Cid Colomer

Sí; moltes gràcies, president. Intento reprendre la meva intervenció on la deixava,
no? Feia referència a la necessitat d’establir aquest diàleg de manera urgent amb els
representants dels treballadores i treballadores de la Generalitat per donar compliSessió 19 de la CPDAP
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ment, en aquest cas, al que recullen els pressupostos de la Generalitat, que és aquest
retorn del 60 per cent de la paga doble dels treballadors i treballadores públiques que
es va retallar l’any 2013, i que es corregeix en aquest pressupost.
Volia entrar ara, també, per exemple, en la part, en aquest cas digital. Vostè sap
que nosaltres hem discrepat en molts aspectes amb vostè, però sempre li hem reconegut que les mesures que anava prenent en aquest cas la Generalitat pel que fa a
ciberseguretat o en aquest cas també d’avanç digital, nosaltres enteníem que calia
separar aquests dos aspectes. És a dir, una qüestió és la qüestió d’orientació política
de la Generalitat, que nosaltres podem no compartir –i en acabar la meva intervenció també m’hi referiré–, però en tot cas sí que crèiem que havia de seguir impulsant... Jo també vull posar en valor en aquest cas l’aposta per la xarxa pública de
fibra òptica, que també recullen els pressupostos de la Generalitat amb una aportació de 28,5 milions.
També li faré referència a les preguntes, però m’agradaria saber també si ens pot
explicar per què va fallar..., o què ha fallat, en aquest cas, en l’aplicació de la recepta
farmacèutica la darrera setmana quan es va fer la dispensació de les mascaretes, no?
Vull dir, tenim aquesta lògica que el Govern de la Generalitat ho fa tot bé, i en aquest
cas, no?, l’Estat ho fa tot malament. Doncs veure què ha passat, si simplement va ser
un ús intensiu del sistema, o va haver-hi alguna... Si ens ho pot explicar, o ens ho pot...
I finalment, sí que m’agradaria acabar en aquest cas amb una pregunta i una reflexió. M’agradaria saber si vostè comparteix aquestes paraules que feia la consellera de Presidència, que si fóssim un estat independent haguéssim tingut menys morts
i menys infectats de la Covid. Crec que no és el moment de fer aquestes declaracions. Entenc que segur que el que no comparteix en tot cas són les declaracions
que va fer el president de la cambra, no?, que segur que ja eren de creuar la línia
vermella, però m’agradaria saber-ho perquè com que vostè, també, com que és tan
actiu en aquest tipus de coses, doncs també conèixer la seva opinió. I si, en tot cas,
ja ha descobert que el nombre de mascaretes que rebia el Govern de la Generalitat
de Catalunya, doncs, no tenia a veure amb cap tipus de mesura estranya, sinó que
simplement en aquest cas el repartiment..., que es feia en funció del nombre de població per províncies. I també saber quina és la seva opinió al respecte, ja que en va
fer, també, en aquest cas, un element d’opinió a través de les xarxes socials.
Moltes gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, per un temps màxim de tres minuts. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.
Vidal Aragonés Chicharro

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’orador.) Moltíssimes gràcies, president. Nosaltres volíem començar amb un
agraïment a tots els treballadors i treballadores del sector públic català. No ens dona
temps de referir-nos a tots, per tant, tenir molt clar que el que s’està fent a través de
la sanitat pública és una feina heroica, encara que a ells i a elles no els agradi que
parli en aquest sentit... (tall de comunicació) ...pel que signifiquen els serveis socials,
perquè quan la majoria de la societat està donant l’esquena... (tall de comunicació),
pel que significa... (tall de comunicació) ...realitzant una feina... (Tall de comunicació.) Som conscients que ens deixem moltes referències... (tall de comunicació) ...volíem, simplement... (Tall de comunicació.)
I, conseller, miri, nosaltres volíem començar per entrar... (tall de comunicació)
...la significació, o més que la significació... (tall de comunicació) ...del que és la resolució... (tall de comunicació) ...en l’aplicació per a les treballadores... (tall de comunicació) ...consideren bàsic i estratègic realitzar plans de contingència, és situar
el permís retributiu com un dret inexcusable.
Sessió 19 de la CPDAP

18

DSPC-C 482
27 d’abril de 2020

Hem de dir que les dades que vostè ens ha donat i les que nosaltres teníem no ens
acaben de coincidir, i li volem reconèixer que segurament serem nosaltres els que
tenim les dades equivocades, com no pot ser d’una altra manera, perquè no podem tenir un control dia a dia del departament. Però miri, d’acord amb la classificació de
treballadores bàsiques o estratègiques, en les dades que nosaltres tindríem serien al
voltant del 38 per cent, i, per tant, únicament un 62 per cent de treballadores no bàsiques i estratègiques. Vostè ha dit un 55 per cent, tampoc no és gaire la diferència.
Però si ho pogués aclarir, per veure si..., segurament no tenim bé les dades.
I si analitzem... (tall de comunicació) ...la forma que es treballa per... (tall de comunicació) ...per cent situava permís retribuït per deure inexcusable, i un 23 per cent
ho feia de forma presencial. També ens agradaria que ens pogués aclarir això, si hi
ha realment un 23 per cent, o han estat fent... (tall de comunicació) ...que les dades
no ens quadren... (tall de comunicació) ...oportú, una mínima reducció a la mínima
expressió de... (tall de comunicació) ...els treballadors i les treballadores que tenen la
consideració de... (tall de comunicació) ...teletreball.
Després, també li volem provocar una reflexió, que és: vostè suposo que ha sentit o escoltat les crítiques que li han fet els sindicats sobre aquesta classificació. Què
n’opina?
I també ha fet referència a que s’havia reunit amb les patronals catalanes. Ens
pot explicar la seva reunió amb els sindicats del sector públic català, o potser no ha
succeït mai?
I les darreres dues qüestions, per acabar. Quines actuacions està fent el departament per controlar aquelles empreses que gestionen contractes i que estan fent
ERTOs? Li posem un exemple: una empresa que té una gran actuació en l’Estat espanyol, Comsa Service, presenta un ERTO a nivell estatal i hi inclou treballadors
i treballadores que fan manteniment a l’Administració pública catalana. Com està
actuant el departament?
I la darrera qüestió, i per acabar ja. Conseller, surti vostè a garantir les retribucions dels treballadors i les treballadores del sector públic català; doni un missatge,
com a mínim, de tranquil·litat i de seguretat, i sobretot també tingui l’actuació que
vostè no ha... (Tall de comunicació.)
El president

Bé, tenim problemes amb l’àudio del senyor Aragonés. No hem pogut escoltar
aquesta darrera pregunta. Senyor Aragonés, no sé si vostè m’està escoltant ara...
Vidal Aragonés Chicharro

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)
El president

De totes maneres, se li havia esgotat temps. Ara he perdut fins i tot el senyor
Aragonés. (Pausa.) No l’escolteu, no?, tampoc, la resta de diputats, no? (Pausa.) Bé,
doncs, mentre solucionem una mica tècnicament els problemes del senyor Aragonés
–tot i que havia consumit ja el temps de la seva intervenció, però tampoc voldria que
li quedés alguna cosa per dir– passaríem al següent... Senyor Aragonés, ara sí? (Pausa.) Ens escolta? (Pausa.) Sembla que no. Hi ha algun problema de connexió.
Passem, per tant, a la intervenció del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, per un temps màxim de tres minuts. Té la paraula la senyora Esperança
García.
Esperanza García González

Sí; gràcies, president. Bé, en primer terme, donar l’agraïment a tot el funcionariat
públic de Catalunya, que està a l’altura de les circumstàncies d’aquesta crisi durant
aquests dies, i evidentment, reiteratiu, el condol i l’escalf a les persones que han tingut víctimes al seu costat, d’aquesta crisi del coronavirus.
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Bé, conseller, l’hi repetim molt, no?, però és que sembla que la funció pública
sigui la ventafocs del seu departament. Sembla només el conseller de Polítiques Digitals, i creiem des del Partit Popular que és un error, sobretot per això, pel compromís, per l’entrega que han demostrat aquests dies i perquè el sector públic no es pot
aturar, no?, amb aquesta crisi.
Jo li volia preguntar..., donat que el director de l’OMS ens ha dit que aquesta Covid, que aquest virus està per quedar-se, jo sí que li volia preguntar que és el que...
Ja han vist les errades en protecció, en material per al funcionariat públic. És dramàtica la situació dels treballadors públics sense cap mena de protecció i jugant-se
la vida. Però quin pla de futur, quin pla d’entregues d’aquest material o quines mesures, fins i tot, de caràcter físic estan vostès treballant per, bé, iniciar aquesta desescalada i que molts treballadors que ara fan servir el teletreball es puguin o vulguin
reincorporar-se a la seva feina d’una manera més física.
Després, una crítica: què està passant amb els comitès de salut laboral? No s’estan
convocant. Quin calendari té previst per millorar això?, perquè és essencial la comunicació entre els representants dels treballadors i els diferents departaments de la Generalitat. Jo li pregunto pel seu, però és evident que és una queixa comuna.
Després, qüestions que ja li han preguntat –clar, no em vull fer reiterativa i més perquè només tinc tres minuts–: afectació del compliment de l’acord de les pagues extres i
nombre de baixes que tenim dintre del sector del funcionariat públic català.
I respecte de les polítiques digitals, no? Bé, ens ha parlat vostè del ConfinApp, etcètera. És una app que té una utilitat molt limitada i a mi em preocupa. O sigui, el virus
està per quedar se. Quines eines..., o quin conveni de col·laboració s’ha signat, doncs,
amb les plataformes ja existents i que estan ja totalment desenvolupades per tenir el
sector educatiu donant classe de manera virtual, no? Jo d’això li parlo del G Suite for
Education, del Google Classroom, de l’Office 365, que n’ha parlat, però de l’Education.
Perquè això és possible que es torni a reproduir i hem de treballar aquesta via.
Després, també li voldria preguntar si s’han reforçat i en quina mesura tenen preparats els cursos de formació i de capacitació tecnològica dels treballadors públics
de Catalunya, perquè és evident que hi han alguns que ja tenen coneixement, que
cursos en fan tot l’any, però si han reforçat aquesta línia.
I per últim terme... Jo no sé com vaig, president, de temps? Però si... (Remor de
veus.)
El president

Pot fer, diguem-ne, l’última pregunta, senyora...
Esperanza García González

Perfecte.
El president

...diputada.
Esperanza García González

Perfecte. I, en últim terme, vam conèixer que es van adquirir vuit mil ordinadors, no? I es va fer un primer període d’entrega on se’n van, pràcticament, entregar
dos mil. Però jo li volia preguntar si al marge d’aquesta, que es va fer a correcuita, i
que no la critiquem eh?, si n’ha previst de fer-ne una altra i aquesta serà amb convocatòria pública amb lliure concurrència i amb transparència, i si han pensat, també,
d’introduir, doncs, elements de seguretat i adaptacions de VPN als ordinadors de
sobretaula que tenen els treballadors del funcionariat públic, perquè potser és una
mica més econòmic. I ja està.
Gràcies, president.
El president

Gràcies, diputada. Passem al torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula el diputat Jordi Albert.
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Jordi Albert i Caballero

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de
l’orador.) Moltes gràcies, president. Abans de tot, m’alegro molt de veure-us. Estem,
com sabeu, doncs, en una situació del tot anòmala i, per tant, tots estem enviant el
mateix missatge cap a la ciutadania. Estem enviant el missatge de ple suport cap a
totes aquelles famílies que han perdut els seus éssers estimats i, també, un missatge
de suport cap a totes les famílies que ara mateix estan lluitant perquè tenen casos
en el seu entorn familiar de coronavirus, i ple suport a tothom que està confinat i a
tots els treballadors i treballadores públiques i de tots els sectors que fan que nosaltres puguem mantenir aquest confinament des de casa.
Per tant, no em reiteraré més sobre això però és una evidència. És una evidència
que d’aquesta crisi només en sortirem a partir de la consciència social i de la consciència col·lectiva. I, per tant, hem d’apel·lar i interpel·lar tothom per tal que tingui
plena consciència. I, en aquest sentit, doncs, un reconeixement sincer i amb el cor a
la mà a tots aquests professionals i a totes les professionals que fan possible en el dia
a dia que ens en puguem sortir.
Respecte a tots aquests professionals, la gran majoria són treballadors públics,
treballadores públiques. I, per tant, els hem de tenir molt presents. Bona prova d’això és que les diferents mesures que s’han d’anar implementant i que per motius
del coronavirus, doncs, ens hem obligat a accelerar i a implementar de forma més
urgent, també han d’anar acompanyades del compliment dels seus drets laborals.
I, per tant, totes les mesures de teletreball han d’anar acompanyades d’una garantia
respecte als seus drets. I aquí és on, conseller, crec que és molt rellevant que ens hi
posem de forma immediata amb els representants dels treballadors, amb els representants dels treballadors i treballadores públiques, per tal que aquestes mesures de
teletreball –ja que..., quan estan aquí..., i, per tant, jo també crec que han arribat per
quedar-se–, doncs, vagin acompanyades d’aquesta garantia de drets laborals. Cal
aprofundir-hi, ara tenim aquesta gran oportunitat i ara l’hem d’aprofitar.
Ens consta, per cert..., i aquí les dades coincideixen, les que jo tinc, també, amb
les del company Vidal Aragonés, que són una miqueta diferents de les que vostè ha
explicat. En el total de funcionaris i funcionàries públiques el 34 per cent s’han destinat al teletreball, un 27 per cent ha estat en treball presencial i el 39 per cent s’ha
acollit al deure inexcusable. També si ens pot aclarir si aquestes dades són errònies
o, en qualsevol cas..., aquesta diferència entre les dades que vostè ha portat i les que
nosaltres en tenim constància.
I també li faré una pregunta que ja li han fet els altres diputats i altres diputades
com és l’afectació dins de tot el sector públic de la Covid-19, és a dir, l’afectació
en els nostres treballadors i treballadores públics, els nostres treballadors públics,
d’aquest virus. És una dada important i que també nosaltres volem tenir ben referenciada.
Respecte a la digitalització del país, se n’ha fet molta referència en bona part de
la seva intervenció i ja sap que nosaltres ho compartim, nosaltres defensem aquesta
Agència de Ciberseguretat. Nosaltres sempre hem estat defensant el CTTI i la funció tan bàsica i essencial per al nostre país que té el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologia. I, per tant, ho hem de reforçar. I, de fet, en aquests pressupostos ha sortit reforçat. I en un moment com el que estem vivint és on molt més s’ha destacat la
bona feina que estan fent des d’aquests àmbits.
I sí, en efecte, l’Agència de Ciberseguretat ha anat molt bé que ja estigués activa
des del mes de gener i, per tant, doncs, que hagi pogut neutralitzar els atacs informàtics i hagi pogut neutralitzar diversos fakes, missatges fakes que corrien per la xarxa
i que generen una gran inseguretat ciutadana.
És essencial combatre, també, la bretxa digital. I d’això en som plenament conscients i d’aquí la clau, una de les claus, és el desplegament d’aquesta fibra òptica pública. I, per tant, també, bona decisió la de facilitar..., a tots els espais tecnològics,
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facilitar tota l’amplada de banda per tal que hi hagi una millor connectivitat a totes
les cases del nostre país.
I aquesta bretxa digital, que no és només de caràcter social, sinó que també és de
caràcter territorial. Hem d’enfocar molt directament cap als petits pobles i micro
pobles, cap a aquests territoris que estan més allunyats, que estan, doncs, patint,
també, aquests problemes de connectivitat, i, per tant, patint també un aïllament
que, lògicament, en un país que volem cohesionat territorialment no ens podem permetre. Per tant, continuar avançant en aquest sentit i continuar prioritzant aquest
àmbit de combat contra la bretxa digital en l’àmbit social... (tall de comunicació)
...territorial.
I, també, ja per acabar, simplement... (tall de comunicació) ...uns apunts (tall de
comunicació) ...i que qui el nomena... (Tall de comunicació.)
El president

Tenim alguns problemes de connexió amb el seu àudio, també, senyor Albert.
Per tant, si pot concentrar la pregunta... Ho dic perquè, a més a més, ha exhaurit el
seu temps. Sí, és l’última pregunta què estava fent.
Jordi Albert i Caballero

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de
l’orador) ...no em sentiu bé?
El president

Però és una qüestió de xarxa, diguem-ne. No és una qüestió de la qualitat de
l’àudio, és de... (Algú diu: «Ara sí.») Ara sí que el sentim perfectament. Doncs, si
us plau, si pot resumir la seva última pregunta molt breument perquè ha exhaurit el
temps.
Jordi Albert i Caballero

Aviam. Sí, de fet era una pregunta reflexió. Només són vint segons, eh? Per tant,
hi vaig. Se’m sent bé, eh? (Pausa.) Sí? Correcte? (Pausa.) D’acord.
El president

Sí.
Jordi Albert i Caballero

Doncs som-hi. Bé, el que li deia, president –errors, errors tècnics– el que li deia
és que el Parlament mateix està demostrant avui amb aquesta comissió, amb la celebració d’aquesta comissió, on vostè està fent una sessió informativa, que la feina
s’està fent i que els treballadors i treballadores del Parlament estan habilitant aquests
espais, els quals vull agrair molt sincerament i que la presidència del Parlament ha
facilitat... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció de l’orador.)
El president

Senyor diputat, continuem tenint els mateixos problemes. Ha exhaurit el seu
temps. Haurem de passar a un altre grup parlamentari. (Pausa.) Suposo que són
compartits aquests problemes, eh?, per la resta de diputats, eh? No soc jo només, no
voldria tampoc... Senyor diputat, ara que el veig, hem de deixar aquí la seva intervenció. Passaríem ara al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula la
diputada Gemma Geis. A veure si tenim més sort. Senyora Geis, endavant.
Gemma Geis i Carreras

Hola, bon dia. Em sentiu? (Remor de veus.) Em sentiu?
El president

Perfectament –perfectament. Endavant.

Sessió 19 de la CPDAP

22

DSPC-C 482
27 d’abril de 2020

Sessió 19 de la CPDAP

Gemma Geis i Carreras

Bé, bon dia. Bon dia a tothom. I també encantada de retrobar-nos aquí a la compareixença del conseller aquí a la Comissió de Política Digital.
També, com no pot ser d’una altra manera, doncs, primer agrair –jo vaig ser l’altre dia..., vaig poder anar al Parlament, i era una mica trist poder veure el Parlament
només amb vint-i-un diputats–, doncs, el treball de tots els servidors públics. Alguns han fet referència als funcionaris, però a mi sempre m’agrada recordar que els
treballadors públics són els funcionaris, però també aquells que tenen un contracte
laboral i, per tant, els servidors públics en el seu concepte ple, i no només funcionaris, no? I, per tant, reconèixer aquesta vocació de servei públic, aquesta vocació de
treball i que efectivament això ha d’anar acompanyat de polítiques de reconeixement
d’aquesta feina, no?
En l’última sessió d’aquesta comissió recordo que vam estar parlant molta estona
de les problemàtiques dels treballadors públics, com s’havien anat recuperant drets
laborals. En aquests pressupostos, doncs, hi ha el retorn de les pagues extres. I, per
tant, nosaltres estem compromesos a donar suport al Govern en totes aquestes polítiques que siguin més enllà de proclames, no?, de poder recuperar drets i de poder
configurar aquesta Administració pública del segle xxi.
Vostè, conseller Puigneró, ha fet referència a dades, a informes i a xifres, i alguns grups parlamentaris, òbviament, poden tenir informació diferent, no? Però, en
qualsevol cas, crec que és important que des del punt de vista del teletreball l’Administració de la Generalitat estigui en disposició de poder donar dades, perquè a
vegades busques dades d’altres governs i no en tenen, no? Per tant, jo em sembla que
és important que sempre hi pot haver autocrítica i capacitat de millora i que s’ha de
treballar amb humilitat, però que hi ha sobre la taula informació i, per tant, jo crec
que això és important. I jo crec que es reconeix la bona feina, no?
En aquest sentit, crec que el govern de Polítiques Digitals i Administració Pública durant la gestió de la crisi... Vostè ha fet referència a moltes mesures que s’han
pres, que les compartim, que sempre hi poden haver punts de vista diferents, però
entenc que sí que han suscitat una crítica, no?, elevada com en altres àmbits. Jo crec
que sí, que... Per tant, es pot dir que..., es pot fer un cert reconeixement de la feina
ben feta. Que segurament hi ha coses a millorar, eh?, segur. Però crec que honestament es pot dir que s’està en la bona línia, no?
Efectivament, des de l’inici d’aquesta comissió hem impulsat, doncs, el Pacte nacional per la societat del coneixement, de la societat digital, aquí al Parlament, una
carta catalana de drets i responsabilitats digitals. Que quan ara es parla, no?, de com
protegir-nos del virus, de la Covid... Jo recordo, també –conseller, no sé si... (tall de
comunicació) ...vostè–, quan vam presentar el projecte IdentiCAT, que, per la gent
que ens escolti, el projecte IdentiCAT és tenir com un armari digital seu, no?, de la
teva propietat, amb les teves dades. I que tu en aquest armari i amb les teves claus, i
amb aquest armari amb aquesta protecció que tu tens, tu pots donar les dades a qui
creguis, eh? Doncs, que això va ser el que va provocar el decretazo digital. I ara seria
una eina, jo crec, molt interessant de cara a la possible protecció i prevenció de la
Covid, aquell projecte IdentiCAT. Perquè jo seria propietària de les meves dades, de
la meva protecció, i seria el meu armari digital. I deixi-m’ho dir així perquè la gent
que ens escolta ho pugui entendre.
Per tant, jo crec que sempre... Hi feia referència, no?, el diputat Gibert, i hi estic una
mica en desacord. Que ara el tema de la digitalització ara ens ve d’ara. Jo crec que un
Govern també ha de..., no només fer front al que li ve, sinó preveure. I jo crec que a
l’inici d’aquesta legislatura, quan moltes vegades es feia mofa de la conselleria de Polítiques Digitals i havíem de justificar com diferents països del món tenien una conselleria en aquest àmbit..., crec que és important, també, poder preveure el futur, no?
I, per tant, aquelles empreses, aquelles entitats, aquelles associacions que digitalment
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ja estaven adaptades han pogut fer front millor a la crisi. Per tant, jo crec que el Govern
ha d’estar, en aquest sentit, en això.
També s’han plantejat alguns altres reptes, pel que fa a l’educació, però tampoc
se li pot exigir a la conselleria de Polítiques Digitals més de les pròpies competències que té com a conselleria. Absolutament que tots els treballadors públics han de
tenir mesures de seguretat. Quan diem «tots», tots: des dels treballadors que treballen a residència sanitària, als hospitals i també el treballador públic, doncs, d’altres
àmbits. Però quan són tots, tots. Però també incidim en les competències de cada
una de les conselleries.
Absolutament a favor de la xarxa pública de fibra òptica de Catalunya. Totes les
mesures que vostè ha explicat són absolutament importants i hem de continuar dotant pressupostàriament aquesta xarxa de fibra òptica, perquè, a més a més, el que
fa és desmonopolitzar i..., aquestes entitats, no?, aquestes operadores tan importants,
doncs, que tinguin menys pes. I, per tant, ens sembla molt important per cohesionar
el territori.
L’Agència de Ciberseguretat. Vostè ha donat dades, també, en aquest sentit.
Doncs bé, l’altre dia vam aprovar pressupostos. Però els mateixos que avui ens demanen, no?, digitalització, polítiques digitals, presentaven esmenes per disminuir el
pressupost del CTTI, que el pressupost del CTTI el que fa és donar serveis a totes
les conselleries del Govern de la Generalitat, a tots els diferents serveis. I, per tant,
ens sembla que..., creiem que s’ha de continuar potenciant.
Crec que també quan fan referència al teletreball..., fem un mal ús del teletreball, ara. Perquè el teletreball és que tu estiguis a casa connectat teletreballant, però
els que tenim família que no estiguin rondant per aquí, no? Per tant, el concepte de
teletreball que estem nosaltres fent ara és un concepte de teletreball que no s’adiu
al que seria el desitjable. És a dir, que els col·legis funcionin i que, per tant, tothom
pugui treballar a casa seva amb les seves condicions, no? I, per tant, diguem-ne, que
ho hem d’explicar bé perquè no és el lloc, no?
Vostè ha donat dades, també, de la borsa de treball. Creiem que ha estat una iniciativa positiva des que es va crear. Creiem que el teletreball..., efectivament, la Generalitat havia fet els deures i segurament hi ha aspectes a millorar, però creiem que
el percentatge de dades, no? –que vostè podrà corroborar amb més informació com
li demanen els altres grups–, crec que és suficientment positiu per poder dir, doncs,
que l’Administració de la Generalitat ha pogut continuar desenvolupant la seva actuació i segurament hi haurà casos que s’hauran de millorar i fer els seguiments i
protocols i dotar de més instruments. I com deia..., estic d’acord, eh?, amb la diputada Esperanza García quan feia referència al tema de les VPN, nosaltres ens hem
agafat els portàtils del Parlament, no? És així, i crec que no podem negar-ho davant
les evidències, eh?
I també, doncs, crec això, aquesta oficina des de casa...
El president

Diputada Geis, hauria d’anar acabant.
Gemma Geis i Carreras

Deu segons perquè ja acabo, president. També crec que l’oficina des de casa
s’haurà de seguir aplicant. I, en qualsevol cas, que el repte digital de Catalunya i que
ningú es quedi enrere. Jo crec que és un punt de partida en què tots estem d’acord
i que hem d’impulsar les polítiques com a comissió perquè ningú es pugui quedar
enrere per la bretxa digital.
El president

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció del president.) ...comentaris. Seria el temps del conseller Puigneró, amb un
temps màxim de trenta minuts per respondre als grups. Endavant, senyor conseller.
Sessió 19 de la CPDAP
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El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí; moltes gràcies, diputades i diputats. I està bé pel to, eh?, que té, doncs, aquesta compareixença d’avui.
S’han fet moltes preguntes, algunes d’elles repetides. Si els hi sembla, i els sembla bé, primer m’adreçaré a respondre preguntes que són, diguéssim, per dir-ho així,
comunes a diferents grups i, en tot cas, després respondré a qüestions molt concretes
que ha plantejat un grup en concret.
Per exemple, un dels grans temes que se m’ha demanat és que aportés una mica
de dades respecte a la situació, en aquest sentit, dels treballadors respecte a les baixes a conseqüència de la Covid. Aquí he de dir que, per exemple, en l’àmbit d’administració i tècnic, que és l’àmbit, diguéssim..., els que governem directament des
d’aquesta conselleria, els puc dir que la xifra de 1.392 persones de baixa, eh?, a conseqüència de la Covid. I pel que fa, per exemple, a l’ICS, el que tenim registrat és
vora cinc mil, eh?..., cinc mil baixes en aquest sentit. Si volen dades més concretes
d’altres àmbits, si volen després les puc demanar. Aquí en específic ara no les tinc.
Però, en tot cas, ja les he demanat i quan les tingui els hi podré fer saber.
Respecte també d’una qüestió que s’ha plantejat relativa a..., s’ha fet referència,
no?, relativa a la relació amb els sindicats i, per tant, amb els representants dels treballadors com també, doncs, amb el que ha estat la relació amb l’àmbit empresarial.
A veure, com saben, aquesta conselleria té molts canals de relació amb tot l’àmbit
de representació dels sindicats, o dels treballadors, per tant, amb els sindicats. No
només amb la meva mateixa persona, sinó també pel que fa a d’altres..., la secretària
de Funció Pública, la mateixa directora general, amb les diferents meses. Tenim una
relació fluïda i permanent.
En l’àmbit de les empreses, és veritat que la relació més directa amb l’entorn
empresarial la té la conselleria d’Empresa i, per tant, aquesta relació és..., per dir-ho
així, existeix, hi és, però es convoquen més ad hoc, per dir-ho així. Els mecanismes no són tan automàtics, eh? I per això explicar-los una miqueta..., en aquestes
setmanes de Covid..., jo és veritat que he fet, diguéssim, un parell de reunions específiques amb el sector empresarial, amb la meva persona. I en l’àmbit de la relació,
doncs, amb tot el que és l’àmbit sindical, s’ha fet a través dels canals que ja teníem
establerts i que té establerts la secretaria de Funció Pública i la Direcció General.
En aquest sentit, doncs, s’han fet dos meses de negociació en l’àmbit del personal
d’administració i tècnic; dos meses de negociació del personal docent; una mesa de
negociació paritària en matèria de prevenció de riscos laborals, i ara n’hi haurà una
altra; una MPAC que se celebrarà, doncs, aquest proper dijous. I hem facilitat a les
organitzacions sindicals tota la informació que se’ns ha requerit.
A més a més, jo, personalment, he mantingut amb els líders sindicals una comunicació via WhatsApp per a alguns temes concrets. És veritat que no m’he reunit amb
ells i, per tant, en prenc nota, eh?, i els accepto, diguéssim, aquesta... Però no accepto
que no haguem mantingut, eh?, pels canals habituals tota la relació, diguéssim, des
de tots els nivells, en aquest cas, amb l’àmbit sindical. Per tant, anoto, també..., i, per
tant, em poso com a deures pendents una reunió específica, en aquest cas, amb els
líders sindicals especialment per parlar de l’àmbit d’Administració pública.
Se m’ha, també, plantejat el tema de com valorava el teletreball, eh?, concretament algun grup, relatiu a com estava funcionant el teletreball des de totes les
perspectives. En concret, també, el representant del PSC m’ha preguntat si estava
content, si havíem... Li havia arribat a ell, deia, que tenien problemes o que hi havien
problemes. Escolti, jo el que els puc dir és el següent: implantar el teletreball, eh?,
d’un dia per l’altre això no es fa... vaja!, si no vens preparat, eh?, doncs, és impossible. I he de dir que nosaltres, veient el nivell d’incidències que hem tingut des d’una
perspectiva, per exemple, tecnològica, eh?..., jo ara parlo..., que han estat poques i,
de fet, els tiquets, que són allò que reporten les incidències, eh?..., els diferents departaments i treballadors quan tenen un problema amb el seu ordinador i que el
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CTTI gestiona, he de dir que estan en una situació com estarien un dia normal de
treball a la Generalitat. Per tant, ni més ni menys.
Per tant, vol dir que s’ha traspassat de treballar a l’oficina a treballar a casa pràcticament amb el mateix nombre d’incidències pel que fa a tiquets que es produeixen
per part dels treballadors. Per tant, des d’una perspectiva tecnològica jo he de dir
que estàvem força ben preparats, eh?, i, per tant, el canvi no ha sigut, en aquest sentit, dificultós. Això ha estat així perquè, evidentment, en l’àmbit del districte administratiu, que ja l’estàvem desplegant, doncs, portàvem uns mesos fent un esforç en
aquest sentit. I, per tant, hi insisteixo, eh?, això no s’improvisa. I, per tant, el fet que
el teletreball ha estat un dels grans objectiu d’aquesta conselleria, doncs, en l’àmbit
de la Generalitat, poder impulsar noves formes del treball..., ens hi hem dedicat i
crec que ha anat prou bé.
Relatiu a l’àmbit del que són riscos laborals, a veure, dir que nosaltres hi hem
vetllat de diferents maneres, eh? La primera ha estat, evidentment, amb uns qüestionaris d’experiència, d’autoavaluació de riscos laborals que ha establert el mateix
real decreto ley mateix. I, en segon lloc, també, hem fet un portal al teletreball en el
qual els treballadors ens podien anar traslladant la seva experiència relativa a aquest
àmbit. Per tant, estem recollint tota aquesta informació. I em sembla que abans la
diputada Geis ho ha dit: estem tots aprenent, encara, a teletreballar. És evident que
això serà un procés, diguéssim, no immediat, sinó que un procés, doncs, que durarà
alguns mesos i potser alguns anys, en aquest sentit. Però és veritat que ha vingut per
quedar-se. I, per tant, nosaltres tenim un departament, el departament d’Administració Digital, bolcat precisament en tot aquest àmbit de suport i d’ajuda al treballador
en l’àmbit del teletreball.
Com també ho hem fet en l’àmbit, diguéssim, de les pimes i els autònoms, eh?,
obrint, precisament, aquest canal de l’oficina des de casa. Per tant, tenim present
que segurament molts autònoms i moltes pimes necessitaven un suport addicional, i que,
no?, ho hem fet obrint aquest portal conjuntament amb el sector tecnològic. Per tant,
amb una operació de col·laboració publicoprivada molt interessant, en aquest sentit,
amb serveis gratuïts, evidentment, i serveis, també, de pagament. Però, en definitiva,
per ajudar a facilitar que moltes pimes i autònoms tinguessin a la seva disposició en
un lloc en concret, doncs, aquesta possibilitat. I, a més a més, per tant, també, donant
al que és el sector tecnològic del país oportunitats de desplegar, també, les seves solucions.
També se m’ha preguntat per un ball de xifres; ho ha fet el representant d’Esquerra Republicana, el de la CUP també, em sembla, i també em sembla que el dels
comuns, respecte que els aclarís les xifres al voltant del nombre de treballadors
que estan en aquests moments teletreballant, etcètera. Permeteu-me que ho recuperi
perquè en la meva intervenció les he donat, però potser les faré més clares. A veure, primer dir que és evident, que d’aquí exclouríem tota la part dels sanitaris, que
estan, evidentment, treballant a la primera línia de foc, ja que estan treballant presencialment; exclouríem tota la part d’Interior, per tant, serveis d’emergències, des
de la perspectiva de Mossos, que estan treballant al carrer. I, per tant, us donaré les
xifres... Ah, i exclouria els docents que, com sabeu, doncs, estaven en un PDI, per
tant, permís de deure inexcusable a casa, però, en molts casos, al servei del departament d’Educació per fer classes online i voluntàries als..., en aquest cas, i de suport,
eh?, als alumnes des de casa.
Per tant, si excloem aquests tres col·lectius, el que queda, per dir-ho així, doncs...,
tindríem les següents xifres: tindríem que un 65 per cent està treballant, eh?, està
treballant. Estem parlant, en aquest cas, de gairebé 22.000 treballadors. D’aquests,
gairebé un 60 per cent ho fan en modalitat teletreball. I el 40 per cent restant ho
fa de forma presencial. I pel que fa, diguéssim..., dels que no estan treballant, estan, evidentment, acollits al PDI. I això representa un 35 per cent. Aquestes són les
xifres. Espero que els encaixin amb les xifres que abans em comentaven vostès,
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però són les xifres reals que tenim en aquests moments i que anem mesurant setmana rere setmana, eh? També he de dir que, per exemple, aquí, al començament,
teníem en l’àmbit dels serveis no bàsics i estratègics..., al començament la majoria
de gent estava amb un PDI i ara molts d’aquests, un percentatge important, està teletreballant, eh? Per tant, se’ls ha habilitat aquesta possibilitat del teletreball i hem
intentat... (Tall de comunicació.) Per tant, vull dir que el teletreball no ha fet més
que augmentar al llarg d’aquestes setmanes respecte al que van ser les xifres de la
primera setmana.
Què més? Tema retribucions, eh?, que també ha sigut un dels temes que se m’ha
comentat. Jo aquí voldria dir dues qüestions: en primer lloc, dir que aquest Parlament havia d’aprovar en primera instància –els ho recordo– un decret llei; un decret
llei que va aprovar el Govern respecte al que era l’increment retributiu per a aquest
any. I el Govern l’havia aprovat, i com que no es reunia el Parlament, doncs, el decret va caure, eh? Això també vull... Vull recordar que al no haver-hi, diguéssim, la
possibilitat d’haver-hi plens al Parlament, va expirar el termini en el qual s’havia de
convalidar i aquest decret llei va decaure. És veritat que després l’hem reincorporat
i el vam posar, per dir-ho així, en els diferents decrets lleis que van anar en el ple,
precisament, d’aquesta setmana. I, per tant, hem pogut aprovar aquest increment retributiu per a aquest any per als treballadors de la Generalitat, que ja estan cobrant
des de l’1 de gener. I, en aquest sentit, per tant, aquí no hi ha cap novetat, eh? Això
s’està cobrant i, per tant, això, en aquest sentit..., no cal posar cap alarma ni cap alerta, eh?, perquè ja, diguéssim, això és efectiu.
Pel que fa a la paga extra del 2013, aquest 60 per cent de la paga extra del 2013,
jo senzillament acollir-me al que he dit fins ara. Escolta, el nostre compromís és
pagar-la i, per tant, per això està en el pressupost. I per això s’ha posat en el pressupost. I el major compromís que es pot tenir és que està el pressupost. Ara, és evident que en els propers mesos veurem situacions que haurem d’anar gestionant dia a
dia. Però, a dia d’avui, el compromís d’aquest conseller és, evidentment, fer efectiva
aquesta paga.
I, finalment, també permetin-me fer-los un anunci en aquest sentit. Com saben, hi
havia pendent el pagament dels fons addicionals. En aquest cas, una part que provenen de l’any 2019 i l’altra que és la que s’ha de negociar aquest 2020. I ja els avanço
que ho portaré, doncs, a negociar amb els sindicats..., perquè aquests fons addicionals, que en total sumen un 0,55 per cent d’increment retributiu..., els portaré a negociar per tal que es tingui en consideració, en aquest sentit, a l’hora de fer aquesta
assignació d’aquests fons, el fet, diguéssim, que hi hagi hagut col·lectius a la Generalitat que estan en aquests moments a primera línia de foc i combatent, evidentment,
el coronavirus i, per tant, que estan exposats, i, per dir-ho així, necessiten tenir també
aquest premi per aquest esforç, aquest sobreesforç, que s’està fent per part de sanitaris com altres col·lectius a conseqüència de la Covid. Per tant, anunciar-los també que
aquests fons addicionals –saben vostès que es dediquen a altres qüestions– la meva
intenció és posar-los sobre la taula de negociació amb els sindicats per tal que siguin
orientats cap a aquesta compensació a aquests col·lectius de la Generalitat.
Després ja entraria segurament a preguntes més concretes que m’han fet. Per
exemple, doncs, el PSC m’ha preguntat pel tema dels interins. Aquí l’únic que els
puc dir és que, com saben, el pla PESCO no s’ha aturat, eh? Senzillament, evidentment, tot el que és el calendari d’exàmens i de proves s’ha hagut de posposar, però
no hem aturat els plans. Per tant, en aquest sentit nosaltres creiem que aquest procés de reducció de la temporalitat continua vigent i no tenim cap intenció d’aturar-lo. Senzillament hem hagut de recalendaritzar el que són, diguéssim, les proves
d’aquests processos i ja està. També és veritat que això té com a conseqüència la
situació que no pots..., que seria contraproduent ajuntar moltes persones juntes a
l’hora de fer una prova avaluativa en una mateixa sala i, per tant, enteníem que això
seria... (Tall de comunicació.)
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Una pregunta també per part del PSC. Algunes dades concretes respecte a l’àmbit de l’aplicació en aquest cas de ConfinApp. Jo aquí voldria, en primer lloc, doncs,
dir que nosaltres hem estat donant suport a diferents aplicacions. Abans ho he explicat en la meva intervenció. Enteníem que aquí s’havia de donar una resposta tecnològica a la crisi sanitària. Per tant, també suport, també, a departaments com el de
Salut pel que fa a les diferents solucions que ha anat traient i que el CTTI les ha anat
recolzant en aquest sentit per al control de la pandèmia, com també altres solucions
relatives a un acompanyament de la ciutadania, que està confinada però que no està,
per dir-ho així, malalta o no té..., per dir-ho així, no ha contret el virus, no?
I que són, per exemple, els temes relacionats amb acompanyar el... (Tall de comunicació.) Per exemple, el Departament d’Interior va treure un certificat autoresponsable de mobilitat per ajudar, precisament, doncs, en el que és tot aquest àmbit a
les sortides de casa i, per tant, hem acompanyat digitalment tot aquest procés, com
també totes les qüestions i preguntes que sorgeixen a la ciutadania relatives a..., preguntes de..., en poso un exemple, eh? «Puc fer una mudança en ple confinament?»,
preguntes com aquestes, no? Vam habilitar una intel·ligència artificial, en aquest cas
un xat virtual, un assistent virtual, que permetés facilitar que no haguessin de buscar tota aquesta informació, i que, per tant, un sol lloc hi hagués aquest sistema que
ajudés en aquest propòsit.
Us puc dir, per exemple, que a dia d’avui el nombre d’usuaris únics que s’han
connectat, ja sigui via la versió, diguéssim, web app o l’app, està al voltant de mig
milió de persones, eh? Per tant, aquesta és una mica la xifra que tenim a dia d’avui
d’usuaris que estan utilitzant aquesta aplicació. O també, per exemple, tenim que,
diàriament, es treuen el certificat de mobilitat unes quaranta mil persones a Catalunya. Tot i no ser obligatori, però, diguéssim, responsablement molta gent es treu
aquest certificat que Interior va posar a la seva disposició. I, per tant, això ho fan
cada dia. Cada dia utilitzen l’aplicació per informar dels seus desplaçaments des
d’aquesta perspectiva, no? Això sí, garantint sempre l’anonimització, garantint absolutament la privacitat, el tema d’entrar dades personals si no és purament..., o les
dades personals que entren les tenen ells, eh?, i, per tant, en aquest cas no es distribueixen. I, per tant, penso que estem, amb aquestes aplicacions, donant resposta a
tots aquests... (Tall de comunicació.)
Què més? Sí. Se m’ha preguntat també després per part dels comuns una pregunta molt concreta relativa a la recepta electrònica, no? «Home, sempre diu vostè que
tot funciona molt bé i resulta que el programa de la recepta electrònica, doncs, ha
fallat», no? Bé, jo primer vull donar una informació. L’aplicació de recepta electrònica, que es fa servir a les farmàcies, no és de la Generalitat. Vaig haver de fer un
tuit per explicar-ho, perquè m’arribaven moltes queixes. I ja està.
És una aplicació del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, no és una aplicació
de la Generalitat. Ho dic perquè a vegades se’ns atribueixen a nosaltres, diguéssim,
qüestions que no són pròpies, no? Aquesta és la famosa aplicació SIFARE. Per tant,
és una aplicació que fa tota la gestió de l’expedició de medicaments que fan les farmàcies. A partir d’aquí, sí que aquesta aplicació hi ha un moment que es connecta
amb una aplicació de la Generalitat, eh?, en aquest sentit. Però aquesta connexió que
fa amb una altra aplicació la Generalitat ha funcionat perfectament.
I, per tant, el problema no ha estat amb l’aplicació de la Generalitat. Tinc l’informe que en va fer el CTTI al respecte i tinc els volums de tràfic, i és veritat que
el programa del Col·legi de Farmacèutics, doncs... Per cert, no voldria ara tampoc,
allò, diguéssim, per dir-ho així... (tall de comunicació), eh? Perquè crec que fan una
molt bona feina i es dediquen a millorar la situació i, de fet, ho han fet. I, per tant,
en aquest sentit, jo, agrair-los també als informàtics que hi ha, doncs, implicats al
Col·legi de Farmacèutics amb tota aquesta aplicació, perquè porten molts anys demostrant que tenen una bona aplicació. I és veritat que aquest cop va tenir aquest
petit problema de col·lapse, que en tot cas ja han anat solucionant.
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Què més? Se m’ha preguntat així ja més concret... Sí. Se m’han preguntat també
per part del Partit Popular, per exemple, mesures concretes per al retorn dels funcionaris a la feina, no? Sí, això ho estem preveient, eh? Tenim un pla específic, per dirho així, de desconfinament o de tornada al treball per part dels treballadors públics.
Bé, la nostra idea evidentment és que tots aquells que puguin continuar teletreballant ho continuïn fent en la major part. I, en tot cas, tots aquells que requereixin...,
perquè, pel tipus de feina –atenció ciutadana, etcètera– sigui imprescindible, doncs,
sí que hem calculat el nombre d’EPIs diaris que necessitaríem.
Per tant, tenim ja fet aquest estudi i ja estem procedint en aquest cas als processos de compra d’EPIs, sobretot mascaretes, guants i també els gels, diguéssim,
doncs, que s’han de posar a les entrades d’aquests llocs per tal que hi hagi totes mesures en aquest sentit, com també un pla de distàncies en els llocs de treball. Aquest
el farem..., que cada departament hi col·laborarà. Què vull dir? Nosaltres, a diferència de l’Estat, no volem actuar centralitzadament en aquest sentit, sinó que el que
hem dit als departaments és: «Escolta, hi ha determinades qüestions en les quals,
evidentment, cada departament ha de garantir..., però cada departament coneix millor com és el seu lloc de treball específic. I, per tant, pel que fa al tema de distàncies,
doncs, cada departament podrà especificar, dins dels marcs que evidentment marquin l’autoritat sanitària..., poder especificar particularitats de cada entorn de treball
en aquest sentit.» Això ho estem fent conjuntament amb els departaments.
Finalment, també, per part del Partit Popular se m’ha preguntat pel tema dels
ordinadors. Nosaltres aquí hem actuat, evidentment, amb molta celeritat, eh?, i hem
distribuït..., hem tingut peticions per valor de vuit mil ordinadors per part dels departaments. N’hem distribuït ja més de cinc mil. Si fan el càlcul ràpid veuran el
nombre d’ordinadors que surten per dia expedits, que és molt. Per tant, el CTTI ha
fet un esforç important consultant els seus proveïdors per donar, doncs, aquests ordinadors per poder teletreballar.
I és evident que, per a futures contractacions que farem, diguéssim, al llarg
d’aquests propers mesos, relatives a l’àmbit de preparar aquest entorn de treball, han
d’anar associades també –jo crec que això ja ho hem plantejat– a un canvi del lloc
de treball. O sigui, el lloc de treball ja ha de ser per sempre més amb mobilitat, a tot
arreu. Allò de tenir el teu ordinador físic, torreta..., això ja s’ha acabat i, per tant, les
futures modificacions del lloc de treball de tot el personal de la Generalitat ja serà
sempre, doncs, amb mobilitat. Per tant, entrarà dintre dels paquets de contractació
normals que fem la Generalitat d’adequació del lloc de teletreball.
Per part de...
El president

Li queden, senyor...
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Quant em queda? (Pausa.) Ui, encara tinc algunes qüestions. A veure, en el cas
d’Esquerra Republicana, ha fet una consideració respecte a lo del conseller Soler.
No sé si ho ha dit així o no. En tot cas, el conseller Soler va prendre possessió telemàticament, eh? Per tant, va ser un acte no presencial. Ho dic perquè crec que
és una bona notícia, i jo no dic en cap cas evidentment al contrari. Vaig estar molt
content que això fos així. I que, per tant, diguéssim, es pogués acreditar aquest mecanisme. És que crec que això és el que hauria d’haver estat normal des de fa ja
bastant temps. És evident que això no ve a suplir la via presencial.
Evidentment, quan puguem fer-ho presencialment ho farem presencialment. Però
el que no podia ser és la situació que teníem fins ara, que estava prohibit, eh? O sigui, que prohibíem a algú poder prendre possessió telemàticament, no? I això és el
que fins ara, doncs, evidentment era una situació que em sembla que lo seu..., quan a
més a més ho estan fent tribunals, ho estan fent..., s’estan celebrant plens telemàtics
a tot el país sense cap problema. Per cert, el primer ajuntament que ha fet un ple teSessió 19 de la CPDAP
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lemàtic és Esplugues de Llobregat. Per tant, voldria també felicitar-los públicament.
Va ser només dos dies després que celebréssim el primer consell executiu telemàtic
a la Generalitat.
Per tant, en aquest sentit, dir que l’únic que vull dir és que els mecanismes telemàtics venen a complementar l’activitat normal de la nostra vida del dia a dia.
I voler prohibir-los senzillament per poder, diguéssim, atacar un cas específic d’una
persona específica o d’unes persones específiques em sembla que és una mala praxi.
I jo crec que avui tots tenim molt clar que aquella frase tan cèlebre que va dir, en
aquest cas fins i tot un president del govern espanyol actual, que «no es pot governar un país per Skype», doncs, home, ha quedat, per dir-ho així, per als annals de la
història del ridícul, eh?, del ridícul polític. És evident que els països es governen de
moltes maneres, però voler prohibir les vies telemàtiques per governar el país avui
és fer el ridícul.
Vostès..., també s’ha comentat per part de Junts per Catalunya el tema del projecte IdentiCAT. Jo li voldria recordar a la diputada Geis que hi ha un decret llei espanyol, un reial decret llei, que actualment ho continua prohibint, eh? Per tant, continua
prohibint que posem eines en mans dels ciutadans per gestionar millor la seva vida
digital, i que són absolutament respectuoses i que van en sintonia amb les directrius
europees pel que fa al respecte a la privacitat i la protecció de dades.
Bé, allà està aquell decretazo digital. No veig que el Govern de Podemos, que
s’havia compromès, doncs, evidentment a esmenar-lo de dalt a baix, encara hagi...,
sorgit cap efecte. Jo demano avui aquí, evidentment, a aquests representants dels comuns que s’hi van comprometre i que van votar-ho al Parlament de Catalunya i que,
evidentment, sé que estan en aquesta línia..., facin un esforç perquè això, diguéssim,
es revoqui ràpidament. Perquè estem veient com molts ciutadans tenen dificultats
per poder tenir la seva pròpia identitat digital al nostre país.
I, per tant, crec que com abans aquest decretazo digital o es derogui o es modifiqui substancialment en molts dels seus àmbits..., ja no només per la part, evidentment, de la intervenció de les xarxes de telecomunicacions, etcètera, sense ordre
judicial i emparant-se només en l’àmbit de l’ordre públic. I ja no només això, eh?, és
una falta de respecte als drets fonamentals, sinó també en tot l’àmbit d’innovació.
És un decretazo digital que atura la innovació, en aquest cas en concret, amb l’ús
de la tecnologia blockchain en molts àmbits de l’Administració. I això penso que no
és tolerable per a un govern, doncs, que es fa dir «progressista» i «d’esquerres». Per
tant, els emplaço a ajudar-nos en aquest propòsit. Jo sé que els comuns en aquest
sentit ho tenen clar. Esperem també que els seus socis a Madrid també vagin en
aquesta direcció.
Em deu haver quedat alguna qüestió al tinter. En tot cas, en la segona rèplica ho
faré. Sí. M’ha fet, en aquest cas..., el representant dels comuns, m’ha fet dos preguntes allò..., molt directes respecte a les declaracions, en aquest cas, de la consellera
Budó. Dues preguntes molt polítiques. Jo..., escolti, miri, crec que no els descobriré
que jo soc independentista i, per tant, en aquest sentit, jo defenso que un estat independent gestionaria millor aquesta crisi. En tots els sentits, eh? Crec que amb això
ho dic tot, i no me n’he amagat mai. La centralització de l’Estat, en aquest sentit, ha
estat poc eficient, i les proves les tenim cada dia i, sens dubte, jo crec que ho gestio
naria diferent i crec que ho gestionaria millor.
El president

Gràcies, conseller. Entenc que ha acabat la seva intervenció.
Ara faríem un recés de dos minuts, un recés tècnic. Després donarem la paraula
breument als grups parlamentaris per si volen fer alguna consideració sobre les paraules del senyor conseller.
Entrem en aquesta pausa de dos minuts.
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La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i catorze minuts i es reprèn a les
dotze i un minut.

El president

Bé, doncs, després d’aquesta pausa, és el torn dels grups parlamentaris per fer la
rèplica al conseller. En primer lloc, la intervenció del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, el diputat Dimas Gragera, per un temps màxim de tres minuts. Endavant, senyor diputat.
Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. Gracias, conseller. Creo que, aunque tengamos diferencias,
usted ha entrado a las preguntas que más o menos le hemos ido haciendo los grupos y a lo que era el debate en cuestión, y creo que todos nos hemos adecuado a esa
línea.
Yo..., dicen que ahora tendremos preguntas y creo que hablaremos en más profundidad, ¿no?, de los temas principales del departamento. Quería reiterar y dejar
muy claro cuál es la posición. Usted y yo, como le he dicho, desde su formación y
la mía, tenemos muchísimas diferencias. Nosotros hemos ofrecido en este momento, dado que es una situación excepcional, ponernos a disposición para trabajar, y
esto no implica que nosotros reneguemos de las críticas a su gestión, que seguimos
manteniendo en la misma posición, ni que usted tenga que renegar de sus posiciones, porque para eso usted defiende una opción y nosotros defendemos otra. Pero lo
que sí que creemos es que la lealtad tiene dos caminos, ¿no? Y va a ser muy difícil
llegar a acuerdos si usted reafirma..., le han hecho una pregunta muy directa. Aquí
se ha dicho que si Cataluña fuese un estado independiente habría menos muertos.
Y yo creo que lo que..., y hay incluso diputados que asienten con la cabeza. Miren,
yo discrepo de su gestión, discrepo de la gestión del Gobierno central, pero jamás
haría una afirmación así. Lo cual, lo primero debe ser humildad y apartarnos de
este tipo de discursos y no confirmarlos, negarlos rotundamente. Es lo primero que
le pediría.
Lo segundo va a ser muy difícil también, si los desarrollos digitales tienen un
fondo ideológico, porque para rastrear datos o para hacer acopio para continuar
con sus desarrollos digitales que hacían antes, no cuenten con nosotros. Ahora, si
es para poner la tecnología al servicio de las personas que sufren la brecha digital,
como le he dicho antes, de que la atención sanitaria pueda estar dotada de herramientas digitales o que alumnos que no tienen medios telemáticos puedan tenerlos,
ahí nos encontrarán.
Tampoco nos van a encontrar dándole apoyo a unos presupuestos que sigan regando el CTTI o que sigan regando la Agencia de Ciberseguridad. Se lo dejamos bien
claro y se lo hemos dicho, como justificamos en las enmiendas presupuestarias.
Y, sobre todo, nos encontrará si volvemos a poner los derechos laborales en el
centro del debate, si volvemos a hablar realmente de cuál es la situación de nuestros
trabajadores públicos, porque si antes era urgente, ahora ya se me antoja que es absolutamente imprescindible.
Por último, usted ha comentado que habrá..., con relación a unas preguntas que
le ha hecho mi grupo, ha hablado de unas ratificaciones, y nos ha dicho una partida donde ustedes tienen pensado acudir para obtener estos recursos. Lo que quería
preguntar es: parece que ustedes vayan a remolque, porque es que hubo muchísimas
enmiendas en los presupuestos que se votaron este viernes en las cuales desde diferentes grupos se pedía precisamente que se dotasen este derecho conseguido por
estos trabajadores durante ese tiempo y muchos otros derechos laborales más.
Redundaremos en las preguntas –porque le voy a preguntar–, porque considero
necesario desarticular el presupuesto de esta conselleria y destinarlo, como le he dicho, a políticas públicas básicas y a fondos de lucha para la Covid. Y no es un tema
ideológico, es un tema...
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El president

Senyor diputat...
Dimas Gragera Velaz

...ya de la gestión. Gracias, president. Acabo.
El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Pol Gibert, per tres minuts.
Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Conseller, breument, perquè tenim poc temps, però sí que
agrair que ha respost les preguntes que li hem fet. Això també s’ha d’agrair quan
passa; no passa sempre.
Abordava diversos temes, vostè; jo crec que no sé si no és conscient o no li ha donat suficient importància a que durant sis setmanes de confinament, on el seu departament, com vostè ha explicat, ha patit, doncs, molts canvis –el teletreball, diguem,
els treballadors públics adaptant-se a noves situacions–, no hagi convocat la Mesa
de la funció pública. I això sí que li vull recalcar. A mi em sembla que en aquestes
sis setmanes calia una convocatòria molt abans per abordar aquesta situació, que és
excepcional i que, per tant, cal abordar al màxim nivell. I això li vull recalcar.
També li volia dir..., i em veig també amb l’obligació de respondre a la diputada Gemma Geis..., ja és un costum que hem instaurat, que potser no m’he expressat
correctament, i en aquest cas no és una resposta, és una declaració, no? La digitalització no he dit en cap moment que no s’hagués fet des d’abans, sinó que ara
s’ha d’accelerar. Segurament prevèiem un calendari de cinc anys, o els que fossin,
diguem-ne, no?, i ara s’ha de fer amb menys de dos setmanes perquè tothom ha de
córrer a abordar aquest procés perquè ens impedeixen físicament fer moltes coses.
Amb la qual cosa era només aquesta matisació.
I en aquest cas també dir que moltes vegades si el seu departament..., li ho deia
abans, que tenia l’ocasió de donar un pas endavant, perquè precisament pot cobrir
molta gent que no té..., que està patint la bretxa digital, com abans li comentava, no?
I ho estan fent molts ajuntaments. Vostè feia..., el nombre d’ordinadors que sortien
del CTTI, doncs, no són suficients per cobrir la demanda que hi ha segurament, perquè els ajuntaments s’han vist obligats a comprar dispositius, cadascú com ha pogut,
per intentar abordar aquesta situació, no?
I per últim dos comentaris breus. Vostè feia un comentari referint-se en aquest
cas al president Montilla, sobre que no es podia governar per Skype, quan ell va
fer referència al president Puigdemont. Si no era en aquest cas, diguem-ne, era molt
semblant. Jo vull fer referència a que el problema de fons és governar, i en aquest cas
el seu Govern tenia una ocasió bona per demostrar que podia governar i que podia
fer molt més del que ha fet, i no ho ha fet, com veiem en comparació amb altres comunitats autònomes que estan molt més amb les seves competències, no?
I ja per últim dir-li que el problema no és ser independentista, conseller, això
sempre ho hem dit. Aquest no és el problema que tenim amb vostè. El problema és
quan fan declaracions que són supremacistes, que el que fa és dir que Espanya no
té remei, que facin el que facin estan perduts, que la culpa és..., que hi hauria menys
morts si ho gestionéssim nosaltres... Bé, en definitiva, una sèrie d’afirmacions que
evidentment no podem compartir de cap manera.
I, per últim, el que volia fer, que sí que depèn de vostè..., és que aquesta crisi el
que ens comporta, com a reflexió del nostre grup, és que calen servidors i serveis
públics molt més forts dels que tenim, molt més empoderats, amb més recursos.
I això sí que depèn de vostè i esperem que ho abordin aquests propers dies, i tindran
la nostra mà estesa per poder-ho fer.
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El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el diputat David Cid. (Pausa.) Senyor Cid? El micro...
David Cid Colomer

Ara, ara. Que no havia... Gràcies, conseller, per respondre les preguntes. En primer lloc, miri, jo no voldria interferir en la bronca amb els seus socis de Govern
sobre el tema telemàtic o no telemàtic, no? Jo sempre li he dit que amb aquests socis
de Govern no li cal oposició.
Però, a veure, jo també vull dir-ho. En el fet que vostè deia que no es pot governar telemàticament, posar en valor que vostès han reconegut que hi pot haver
Govern telemàtic, però sempre que el consell de govern i els consellers estiguin a
Catalunya. Els decrets que han aprovat en aquest sentit són clars i diàfans, eh?; clar
i català, que diu la meva àvia, no?
I una reflexió: que jo no comparteixo el que deia el senyor Torra. Crec que és
bo que en aquests moments, doncs, quan milers de treballadors i treballadores pú
bliques estan donant en aquest cas el millor de si mateixos a primera línia..., crec
que és bo que es puguin celebrar plens, evidentment, amb les mesures de seguretat.
Però si no és el Parlament, en aquest cas, un servei essencial en aquests moments de
crisi i emergència sanitària i en aquest cas també econòmica, no sé quan ho és, eh?
I, per tant, almenys des de la meva opinió i la del nostre grup, crec que és bo que
tinguem també feina presencial al Parlament de Catalunya, òbviament, garantint
en aquest cas la seguretat, sobretot dels treballadors i treballadores del Parlament.
Celebro també la voluntat de trobar acords, eh? També és el que estem plantejant
nosaltres, més enllà de les diferències que tinguem, que en tenim, però crec que és
bo que puguem trobar acords també per qüestions que compartim, per exemple, a
nivell de l’Estat, eh? Reafirmar el nostre compromís amb la necessitat de canviar, en
aquest cas, el decret digital i espero, no?, en aquest sentit, que siguem capaços, les
forces catalanes a Madrid, d’actuar de manera, en aquest cas, coordinada i que fem
servir la nostra força per... (tall de comunicació) ...a nivell de l’Estat, i que no s’instal·li en una dinàmica del «no» a tot, que és una mica la que crec que està instal·lada
en aquests moments en una part... (Tall de comunicació.) Se’m sent, ara? Se’m sent?
(Pausa.) No, deia que estaria bé que tinguéssim aquesta dinàmica d’acords a nivell
també de l’Estat, no?
Finalment, dues qüestions. Primer, celebrar la rectificació pel que fa al diàleg
amb els treballadors i treballadores públics. A mi em sembla rellevant que no hi
hagi hagut cap reunió no només amb els líders sindicals... Crec que seria raonable
que vostè hagués tingut un contacte, no?, en aquest cas diria estret i directe, amb els
representants sindicals de la Funció Pública de la Generalitat. És a dir, que hagués
tingut aquesta relació i aquest diàleg. És sorprenent que hagi parlat amb la patronal,
que no és responsabilitat seva, i no hagi tingut en aquest cas cap reunió de treball no
només amb els líders sindicals, sinó fins i tot directament amb els representants de
la mesa de la funció pública. Crec que hagués sigut raonable i fins i tot reconfortant,
en aquest cas, pel conjunt de treballadors i treballadores de la Generalitat.
I sobre... No? Vostè feia referència que reafirmava les paraules de la consellera
Budó que un govern en una Catalunya independent... No? Ho he entès jo malament.
En tot cas, si les matisava, doncs, millor; l’hi agraeixo. Però vostè feia referència que
un estat independent hagués gestionat millor la crisi.
En tot cas, llavors li pregunto –que també m’agradaria saber la seva opinió, com
a membre del Govern– com creu que ha gestionat la Generalitat la crisi de l’emergència en les residències de la Generalitat. Si creu vostè..., si s’ha gestionat de la millor manera possible, si s’ha gestionat de manera eficient i si vostè creu que ha estat
correcta la gestió de les residències.
M’agradaria que la contestés. És una pregunta molt directa i, en tot cas, crec que
també serveix per explicar, doncs, que aquest discurs que fa el Govern de la GeneSessió 19 de la CPDAP
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ralitat que ho gestiona tot bé i a diferència del que fan altres governs, que ho gestionen tot malament..., a vegades trontolla. Però sí que m’agradaria saber, i faig aquesta
pregunta directa...
El president

Diputat, hauria d’anar acabant.
David Cid Colomer

...com creu que ha gestionat la Generalitat la crisi de les residències... (El president retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns moments.)
El president

Molt bé, gràcies. Ara, per part del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula el diputat Jordi Albert. Ai, perdó,
el senyor Vidal Aragonés.
Vidal Aragonés Chicharro

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’orador.) Gràcies. Som una miqueta diferents, encara que..., la confusió, agraïda
per l’estimat senyor Albert.
Conseller, miri, ens permetrà en tot cas fins i tot que fem una petita metàfora sobre aquesta compareixença seva i la situació en general del departament.
Miri, de veritat, no ens fallen normalment ni les compareixences ni les reunions
telemàtiques tant com han fallat avui. Li ho dic per la seva tranquil·litat. Crec que
és important que vostè ho... (Tall de comunicació.) Però, fixi’s, quan les coses fallen
funcionen perquè hi ha treballadors i treballadores que hi donen resposta, estan
fent la seva feina i tenen grandíssima diligència. Per tant, intenti interpretar això
d’una manera metafòrica i no es vulgui quedar amb la idea que falla, fins i tot la
revisió de... (tall de comunicació) ...generalitzat. I pensem que hi ha una gran dificultat perquè això es pugui mantenir, amb el límit de connexió que hi ha, de manera perfecta.
Segona qüestió. Nosaltres li demanàvem seguretat i tranquil·litat per als treballadors i les treballadores públiques. I vostè, més enllà de parlar d’alguna partida
especial, doncs, ha estat molt sincer, i nosaltres li ho agraïm. Ha dit expressament
«situacions que hauríem de veure..., d’anar veient dia a dia», i, per tant, ja ens està
abocant a un escenari d’un punt d’incertesa, eh? Li ho tornem a dir, eh? Li agraïm
que sigui tan sincer, però no era això el que nosaltres demanàvem, sinó a l’inrevés,
que vostè tingués una resposta contundent i tranquil·litzadora per al conjunt de treballadors i treballadores del sector públic.
I la darrera qüestió. Vostè ens explica abans que ha contactat amb els líders
sindicals. Conseller, no es tracta d’enviar un missatge on pot explicar vostè als representants sindicals per què no es valida el decret, però que sí que cobraran amb
efectes retroactius l’1 de gener les retribucions. No es tracta d’això. Miri, pensi: hi
ha un diputat d’un subgrup parlamentari que ha tingut més relació amb els representants sindicals del sector públic que vostè, i la majoria. Això no té sentit.
No té tampoc sentit... (tall de comunicació) ...que vostè dediqui... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció de l’orador.)
El president

Tornem a tenir problemes amb el senyor Vidal Aragonés, oi que sí? No l’escoltem cap dels que estem, no?
Vidal Aragonés Chicharro

...treballadors del sector públic... (tall de comunicació) ...no és, conseller... (Tall
de comunicació.)
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El president

Tornem a tenir problemes, senyor Aragonés; també se li ha exhaurit el temps. Jo
crec que la reflexió inicial ha quedat prou clara, si vostè considera que sí, passaríem
al següent grup.
Vidal Aragonés Chicharro

Sí.
El president

D’acord. Gràcies, senyor Aragonés. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya. Té la paraula, per un minut i mig, la diputada Esperanza García.
Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, jo en primer terme sí que voldria agrair que el conseller
hagi contestat a moltes de les preguntes que s’han plantejat i fins i tot reconegui errors, no?, com que no és possible fer servir un WhatsApp, un únic WhatsApp, durant tota aquesta crisi sanitària per acreditar que ha tingut contacte directe amb els
treballadors públics, ni molt menys, no? Imagini’s ja per governar, al fil del que deia
vostè d’investidures telemàtiques i presidències. Ara bé, igual que li dono les gràcies
també li dic que, escolti, vostè no perdrà la seva condició d’independentista si marca
distàncies amb declaracions absolutament mesquines que apuntalen allò de l’Espanya..., «Espanya mata». No perdrà vostè la seva condició d’independentista. De fet,
li afegirà una certa humanitat i una certa racionalitat, dintre del seu sentiment i del
seu projecte polític, que sigui capaç de plantejar d’altres alternatives sense menystenir, doncs, el sentiment d’una part ben important de catalans que se senten tant
catalans com espanyols.
I les dues preguntes que sí que li volia fer en relació amb rèplica del que vostè
m’ha contestat. És que llavors hi han ordinadors portàtils que s’han entregat a treballadors públics, però encara n’hi han tres mil que resten pendents d’entrega. Quan
s’entregaran?
I respecte dels EPIs, ens ha dit vostè que els tenen més o menys comptabilitzats
en cas que hi hagi una desescalada per tal de fer treball presencial i que seria cada
departament que els gestionaria. Quants nombres d’EPIs tenen calculats? Dos: són
els departaments els que establiran les mesures de seguretat a distància o també les
compres dependran dels departaments?
Gràcies.
El president

Gràcies, diputada, per la seva intervenció. És el torn, ara, del Grup Parlamentari
Republicà. Té la paraula el diputat Jordi Albert, per un temps màxim de tres minuts.
Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president, espero que ara se’m senti bé. En qualsevol cas, intentaré
anar ràpid per evitar que hi hagi problemes amb la xarxa.
El que li deia abans, honorable conseller, era que l’honorable conseller Solé no
es va nomenar telemàticament, eh? Ja ho sap, vostè, això. Va prendre possessió telemàticament, que vostè ho ha puntualitzat en la seva rèplica. En tot cas, no oblidem
que el conseller, en la seva presa de possessió..., és un acte simbòlic. És un acte de
caràcter simbòlic i qui el nomena és el molt honorable president de la Generalitat
amb una signatura al DOGC i, per tant, aquest és el nomenament, en aquesta signatura al DOGC. A més, sap perfectament també que qui nomena els consellers i
conselleres, com l’hi acabo de dir, és el molt honorable president de la Generalitat,
i qui nomena i qui investeix en aquest sentit el president de la Generalitat de Catalunya és el Ple del Parlament, i està establert un mecanisme que és molt clar al respecte. I, per tant, és el president de la cambra, el president del Parlament, qui ha de
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vetllar pels drets dels cent trenta-cinc diputats, com ha estat fent fins ara de forma
totalment exemplar.
A més, respecte a tota la utilització de la via telemàtica, el Parlament està demostrant ara mateix amb aquesta comissió que estem duent a terme amb la seva
sessió informativa, doncs, que estem fent la feina, i s’està fent la feina i felicitem els
treballadors del Parlament que la fan possible, eh?, els serveis informàtics i els serveis audiovisuals, que estan fent possible que avui nosaltres estiguem aquí connectats, cadascú des de casa seva, fent aquesta comissió per via telemàtica. I, per tant,
la presidència del Parlament és qui habilita que nosaltres puguem fer aquesta tasca
com a diputats i com a diputades. És més, s’estan fent telemàticament reunions de
la Mesa, reunions de la Junta de Portaveus –vostè ja ho ha apuntat també–, reunions
a l’executiu... perquè estem en una situació totalment excepcional i perquè necessitem prendre decisions. Aquest Govern ha de prendre decisions i les està prenent, el
Govern el primer.
De fet, la setmana passada, a més, ja per acabar, hi van haver vint-i-cinc diputats
del seu grup parlamentari que es van acollir a una plataforma que el Parlament i els
seus serveis informàtics van habilitar en temps rècord per al vot telemàtic, que el va
garantir la presidència del Parlament. Per tant, s’està fent la feina, en això sap que
estem d’acord, que estem al segle xxi, que hem d’avançar tecnològicament, que hem
d’avançar telemàticament i que és una evidència que la presidència del Parlament
està prenent totes les mesures per tal de garantir els nostres drets i que puguem continuar fent la nostra tasca com a diputats i com a diputades.
El president

Gràcies, diputat. I, per acabar aquest torn, és el torn del Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya. Té la paraula la diputada Gemma Geis.
Gemma Geis i Carreras

Hola, bon dia. No vull entrar en temes de Parlament ni de lleis de presidència ni
els defectes de la presa de possessió, perquè crec que no toca i que la gent que ens
estigui escoltant..., no crec que sigui el moment.
Jo només volia dir-li, conseller..., és que intentem trobar un model català d’implementació d’aquest repte digital amb drets i llibertats. Que ara ens venen..., que en
aquest context d’aquesta pandèmia no hi hagi una vulneració ni una limitació dels
drets i llibertats, ho vam veure amb el decretazo digital. Demano als diferents grups
parlamentaris que estan a Madrid, doncs..., que no pot ser que un projecte, com era
el d’IdentiCAT, no?, que era una oportunitat, ara no el puguem fer servir. I, per tant,
demano, en aquest moment de màximes dificultats, que el repte digital que està sobre la taula el sapiguem abordar a la manera catalana, que és una manera..., això,
no?, reconeixent aquests drets i llibertats digitals.
I també continuar treballant per tenir una administració del segle xxi on es reconeguin tots els drets laborals, amb mesures de protecció; es reconegui la feina i
la vocació del servei públic, que no hi hagin interinatges i, si hi són, doncs, els dos
anys que estableix la norma i que... Per tant, intentem avançar des d’aquí, i intentar
trobar consensos més que crítiques partidistes, no?, que a vegades escoltem més enllà del que tocaria en aquesta comissió, perquè això crec que és el que ens demana
la ciutadania. I, per tant, doncs, ens posem a la seva disposició perquè d’aquí a un
any potser veurem investidures telemàtiques, poder ho veurem, malauradament. Per
tant, nosaltres ens posem a disposició perquè això no suposi la restricció dels drets
i llibertats.
El president

Gràcies, diputada. Doncs ara sí, per part del conseller Puigneró..., té un temps
màxim de deu minuts per respondre a les preguntes formulades pels grups parlamentaris. Endavant, senyor conseller.
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El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Doncs, gràcies als diputats. Començaré intentant respondre a les qüestions que
m’ha plantejat el diputat de Ciutadans.
Escolti, jo crec que el seu discurs, que avui, doncs, evidentment ha estat molt en
aquest sentit, no?, d’intentar ajudar en tot allò que creguin que es pot ajudar..., escolti, vostès poden ajudar en una cosa, que és que treguin, allò, de l’equació de la maldat al CTTI i l’Agència de Ciberseguretat. Ho dic perquè, clar, presenten esmenes al
pressupost per..., vaja, gairebé per liquidar-lo, per liquidar aquests dos organismes,
i obliden una cosa. Obliden que, avui, per governar qualsevol institució –qualsevol:
una institució, una empresa, vaja, una societat– la tecnologia és imprescindible; o sigui, no es pot governar avui sense tecnologia, és impossible tirar endavant qualsevol
servei a la ciutadania sense la corresponent despesa tecnològica. Si el Departament
d’Educació o el Departament de Salut volen impulsar determinats àmbits d’actuació
respecte a millorar els serveis que presten, segur que al darrere hi haurà una solució
tecnològica; segur.
Les organitzacions avui cada dia són més intensives en tecnologia i, en alguns
casos –i, per tant, més serveis– menys intensives en recursos humans. I, per tant, la
seva actitud de voler retallar permanentment el pressupost del CTTI, que és qui dona
serveis i qui ajuda que això sigui possible, només la puc interpretar d’una manera, i
és que vostès volen retallar aquests serveis a la ciutadania. Perquè, si no, serà impossible dur-los a terme. Jo els demano, si us plau, que reconsiderin aquestes esmenes
que presenten del pressupost permanentment, eh?, i que, per tant, tinguin una actitud
on hi vegin, en aquest sentit, en el CTTI i l’Agència de Ciberseguretat, uns instruments de suport clars a les polítiques públiques i que no hi vegin més fantasmes dels
que, diguéssim..., «de golpes digitales» i de no sé quantes històries que es fan un fart
de posar a l’opinió pública en aquest sentit. De veritat, els hi dic en aquest sentit i
crec que farien un favor important... I això va també per a la resta de grups.
Jo no sé què passarà en els propers mesos respecte, doncs, a les demandes que
se’ns demanaran, respecte a l’actual pressupost per atendre, evidentment, el que significa aquesta crisi sanitària. Jo sí que els vull dir una cosa: si aquesta crisi sanitària,
per dir-ho així, eh?, acaba produint una retallada en tot el que és l’àmbit de serveis
tecnològics –aquí parlo d’infraestructures al país, de, diguéssim, suports a la bretxa
digital, de retallades internes al CTTI–, perquè..., què es pensen que faran els departaments si li retallem el pressupost al CTTI? No podran prestar els serveis; no els
podran prestar. Si són ells els primers que ens demanen poder prestar aquests serveis
tecnològicament, serveis de polítiques socials, eh?
Per tant, jo els demano, si us plau, que reflexionin sobre el que significa, eh?,
avui la governança i la gestió. I és evident: necessitem professionals, persones i funcionaris per dur-los a terme, però també tecnologia. I penso que a vegades vostès
només pensen, evidentment, en com –i això ho han de fer– les persones estiguin,
diguéssim, en els seus àmbits professionals desenvolupant la seva feina amb les millors condicions. Però pensin també, si us plau, que els serveis associats requereixen
eines i, per tant..., i sobretot eines tecnològiques. Si vostès retallen aquestes eines,
els funcionaris, els treballadors públics, es trobaran que no poden prestar aquest servei amb qualitat. I, per tant, és una reflexió que volia fer-los en aquest sentit.
Se m’ha plantejat el tema aquest de la relació durant la crisi amb els sindicats.
Escolti, jo crec que no m’han entès el que els he dit. El que els he dit és que aquesta
conselleria té mecanismes habilitats de forma permanent i setmanal amb els sindicats i, per tant, la nostra activitat de relació amb els sindicats pel que fa a la gestió
de la crisi ha sigut permanent i constant. I que, en canvi, no en té d’habilitats de forma automatitzada en un altre sector que també era molt important en aquest sentit,
que era tot l’àmbit de reactivació econòmica. Les empreses ens demanaven a crits,
i les patronals, etcètera, què podíem fer per ajudar en temes com infraestructures,
que no es quedessin els ciutadans i les empreses..., evidentment, doncs, que la xar-

Fascicle segon
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xa aguantés, amb la ciberseguretat. I, per tant, per això he hagut d’habilitar aquest
mecanisme ad hoc en aquesta relació específica ara per la crisi. Perquè lo altre ja
funcionava; els mecanismes normals de relació amb els sindicats, amb... (tall de comunicació) ...Generalitat, els fa la directora general permanentment, la secretària de
Funció Pública.
He de dir que dilluns passat vam tenir mesa sectorial i dijous que ve hi haurà la
MEPAGC. Em poden dir: «Escolti, l’haurien pogut fer abans, la MEPAGC.» D’acord,
sí, els hi accepto: la podríem haver fet abans, la MEPAGC. Està planificada per a
dijous que ve. I que jo he tingut relació amb els representants sindicals, doncs, n’he
tingut. Que no he fet una reunió específica amb ells poder abordar...? Els hi accepto,
ja la convocaré. Però no diguin que no hem tingut, diguéssim, doncs, una relació permanent telemàticament. Però, evidentment, utilitzant els canals de videoconferència
per atendre qualsevol petició o demanda que hi havia en aquest sentit per part de tota
l’estructura del departament, eh? Per tant, això no els hi puc acceptar.
Després també els comuns m’han comentat el tema del..., ens diuen: «Posi’s les
piles», no?, en l’àmbit, diguéssim, digital. Clar, jo els demano, en aquest cas, que
vostès «apretin» el Govern espanyol perquè faci la feina ja, que portem ja uns quants
mesos, eh?, d’aquest Govern. I aquest és un tema, el tema evidentment del decretazo
digital, que no només vulnera tot el tema de drets, sinó que vulnera la innovació. Per
tant, jo realment espero que en aquest sentit els comuns i Podemos –ja sé que el Partit
Socialistes té una altra visió sobre el tema–..., vostès siguin capaços de marcar perfil
en aquest Govern que se suposa que ha de vetllar pels drets dels ciutadans també en
l’àmbit digital. Ja que el Partit Socialista no ho fa, i ho va demostrar amb el decretazo
digital, vostès no poden esperar ni un dia més, amb aquest decretazo digital, que dic
que o es derogui o es modifiqui. Quan el pensen fer, eh?, quan acabi la legislatura?
Potser serà ja massa tard.
I aquí ens tindrà al seu costat en tot aquest àmbit, perquè nosaltres, almenys el
Govern i en aquest sentit també el Parlament, que va aprovar, doncs, una carta, que
va aprovar el Govern i el Parlament la va ratificar..., una carta catalana de drets i
deures digitals –com vostès, sí, sí, hi van donar suport; no és el cas del Partit Socia
listes–, on abordava tots aquests temes, eh? I per tant, nosaltres amb els drets i les
llibertats també en l’àmbit digital, el Govern i, per tant, els grups que donem suport
al Govern –Junts per Catalunya, Esquerra Republicana–, escolti, serem els primers...
(Tall de comunicació.)
Després, també, i no per polemitzar amb el...
El president

Queden uns minuts.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

...–sí– company diputat d’Esquerra Republicana, perquè sé que tenim el mateix
objectiu, però sí un petit matís, eh? Vull dir que el conseller Solé va prendre posició
telemàticament i, per tant, va poder exercir el seu càrrec. Fixi’s vostè que fa dos anys
el conseller nomenat Turull, Rull i el conseller Puig no ho van poder fer. Va haver-hi
algú que els hi va prohibir. Van ser nomenats amb un decret pel president de la Generalitat i no van poder prendre possessió telemàticament. Per tant, fixin-se en vostès
la diferència. Haurien pogut ser consellers del Govern i com que no se’ls va permetre
prendre possessió telemàticament no van poder exercir el càrrec pel qual el president
els havia fet confiança, aprovant un decret –evidentment– de nomenament del Govern. Per tant, sí que han canviat les coses i jo celebro que sigui així.
El que, diguéssim, evidentment, critico és que al final alguns sí que fan passar,
eh?; determinats elements polítics per davant del que hauria de ser la voluntat de la
ciutadania expressada a les urnes i per davant del que és una governança efectiva
en format digital d’aquest país. I, per tant, dir que, així com el conseller Solé ha vist
respectats els seus drets, no és així i no va passar així amb el conseller Puig, amb el
Sessió 19 de la CPDAP

38

DSPC-C 482
27 d’abril de 2020

conseller Rull i amb el conseller Turull, que no van poder prendre possessió. I, per
tant, es va haver de nomenar un altre Govern.
Per anar acabant, el representant de la CUP diu que he generat incertesa, amb el
meu anunci que he fet respecte a... Escolti, jo no; jo el que he dit..., al contrari, el que
he dit és que la major certesa que poden tenir els treballadors públics és que aquests
diners estan en el pressupost. Però també és veritat –els diners de la paga extra–...
Escolta, al món passen tantes coses i ningú s’esperava evidentment, doncs, aquesta
crisi de la Covid. Per tant, ara també estem davant d’una situació amb la qual haurem
d’anar lidiant dia a dia. I, hi insisteixo, eh?, la voluntat d’aquest conseller és la mateixa
que va tenir quan va arribar a l’acord amb el representant dels treballadors respecte
a aquest àmbit en concret del retorn de les pagues, i el millor exemple per demostrar
que això és així és que aquests diners s’han incorporat en el pressupost.
I, finalment, perquè com que això se m’ha interpel·lat personalment, el Partit Popular i els comuns, no?, m’han fet referència..., i també Ciutadans, en aquest sentit,
no?, al tema aquest de les declaracions de la consellera Budó. Escoltin, he dit el que
he dit. De la mateixa manera que el senyor Pablo Casado està dient –del Partit Popular– que ells haurien gestionat millor aquesta crisi, que un govern del Partit Popular
hauria..., jo tinc tot el dret a dir políticament que un govern d’un estat independent
segurament hauria gestionat millor aquesta crisi. I entenc que m’avalen, per dir-ho
així, les xifres i els exemples a nivell europeu. Fixin-se vostès, els estats..., com estan
gestionant la crisi diferents estats. Els estats grans que ho han fet centralitzadament
i els que ho han fet descentralitzadament. Alemanya ho ha fet descentralitzadament
i altres estats que ho han fet centralitzadament; o fins i tot també com els estats petits, doncs..., les seves xifres i com han gestionat ells la crisi els està donant millors
resultats que li està donant a l’Estat espanyol.
Per tant, no és, per dir-ho així, gens agosarat dir que Catalunya, si evidentment
fos un estat independent, hauria pogut gestionar diferent aquesta crisi. I al meu entendre, l’hauria gestionat millor. I amb això sí que evidentment..., i això no té res a
veure amb les paraules que vostès m’han volgut posar a la meva boca respecte a determinades declaracions que es van fer, però crec que hi tinc el dret. Perquè escolti,
si en aquest sentit ja no podem fer ni tuits, eh?, i, per tant, la censura que aquest govern ens aplica, com va dir molt bé el ministre Marlaska, que perseguiran discursos
perillosos..., doncs espero que respectin la llibertat d’expressió i que, per tant, permetin que puguem dir, hi insisteixo, que com a independentistes evidentment aspirem a tenir un estat i evidentment aspirem a poder fer una gestió millor que la que
ha fet l’actual Govern de l’Estat espanyol.
El president

Gràcies, conseller. Bé, doncs ara passaríem a la part de les preguntes amb vostès, que són com les preguntes que es formulen en el Ple. En un total de dos minuts
i mig...
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Podria demanar un petit recés, que puguem, allò, anar al bany i aquestes coses?
(Algú diu: «Sí, sí.») Ho dic perquè portem unes quantes hores. (Algú diu: «Sí, sí.») Si
és possible, eh? (Veus de fons.) Un recés, no sé, de tres minuts, allò, diguéssim d’anar
a buscar un got d’aigua i... Ho dic perquè jo...
El president

I els fumadors també li agrairem, senyor conseller.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Molt bé.
El president

Doncs un recés de dos minuts, tres minuts, si els sembla... i tornem, d’acord?
Gràcies.
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La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i quatre minuts i es reprèn a dos quarts
d’una i onze minuts.

El president

Bé, doncs continuem amb la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública, ara amb la part de preguntes. Els hi recordo: dos minuts trenta segons per
cadascun dels intervinents.

Pregunta al Govern sobre l’afectació de la crisi de la Covid-19 al
desenvolupament digital
311-01753/12

Començarem amb la diputada del Partit Popular, la senyora Esperanza García.
Endavant.
Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, conseller, la pregunta ve molt al fil del que vostè ha explicat, no?, que és de l’afectació del coronavirus al desenvolupament digital, però ja
més de cara al present immediat, quasi futur, no?
Ens ho explicava vostè, no?, que la digitalització ha sigut pràcticament per força
i que el teletreball ha sigut una eina magnífica per no aturar-ho absolutament tot per
aquesta crisi sanitària. I és així, no? I és així també perquè hi ha un marc normatiu,
que va ser la reforma laboral, que incloïa per primera vegada aquesta regulació del
teletreball. Però és evident que hi han moltes limitacions digitals que jo crec que
s’haurien de treballar. En principi, té un pressupost important per fer-ho.
I jo li volia fer preguntes en concret més aviat de, diguem-ne, futur immediat,
no? I és que, per exemple, l’oficina a casa i els convenis signats amb les TIC han
sigut molt bons, però és veritat que hi ha un augment brutal de dades, que les empreses tenen les seves dificultats per mantenir el trànsit. I què en pensa, vostè, de fer
l’aposta ja definitiva, com demanen les empreses en el sector del 5G, malgrat que la
senyora Colau, doncs, no estigui massa d’acord amb això? I a més tenint ara l’oportunitat i la bona notícia de la pròrroga del conveni amb el Mobile.
Després, es reforçarà i de quina manera, la capacitació digital dels treballadors
públics per fer front a aquesta, diguem-ne..., jo crec que és una eina habitual ja de
cara al present i el futur del teletreball. Si, a més a més, també dissenyaran o faran
un conveni de col·laboració. Li he preguntat abans pel G Suite, per exemple, Education, fer servir aquestes eines per a les escoles, perquè no sabem quin futur tenim al
davant. Jo crec que és important que es treballi a futur, i m’agradaria saber una mica
quina és la línia que seguirà vostè.
Gràcies.
El president

Gràcies. Senyor conseller, dos minuts i mig.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Molt bé. Gràcies, diputada. En dos minuts i mig, serà complicat. És un tema de
què evidentment podríem parlar molta estona. Vull dir, intento, allò... fer-ho de forma ràpida.
El primer que hem volgut fer, a conseqüència de la crisi, evidentment, una radio
grafia de quina era la situació. Amb el CTecno, que és el Centre Tecnològic de Catalunya, i conjuntament amb les patronals es va fer tota una enquesta a més de tres-centes
empreses per exactament veure quina era la situació i com ho estaven passant, eh?,
en aquest sentit, empreses diferents, grans, petites i mitjanes. Evidentment, el resultat de tot aquest estudi el tindrem aviat, però tenim uns primers avenços i hem vist
clarament que aquelles empreses que havien, evidentment, fet els deures, que s’havien digitalitzat, que havien també obert noves línies de negoci..., entenent que això
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de l’economia digital va de transformació digital, eh? No es tracta només de posar ordinadors per continuar fent el mateix, sinó de transformar els processos. I, en aquest
sentit, els resultats són desiguals segons sectors, és evident.
Evidentment el sector tecnològic va com un tret, pràcticament no han hagut de
parar cap empresa. És un indicador per entendre que aquest és un sector..., en el cas
de Catalunya, és evident que hi han sectors que estan patint molt, eh? Per exemple,
el sector turisme, el sector comerç i, per tant, aquí haurem de..., la forma com consumim, la forma com viatgem segurament canviarà o es modificarà, eh?, i, per tant,
ja és, per dir-ho així..., no és una opció no tenir present que una botiga ha de tenir
una versió online de venda, un canal online de venda.
En aquest sentit, nosaltres hem llançat també, diguéssim, precisament en l’àmbit
del comerç una iniciativa conjuntament amb les patronals de suport al comerç, de
«Dona-li la volta al teu negoci». Per tant, com pots fer..., ajudar, diguéssim, que tot
això sigui una oportunitat per incrementar, en aquest sentit, doncs, les vendes. Estem veient moltes iniciatives de plataformes locals, que poden i que hauran de competir, per exemple, amb Amazon.
Ho dic perquè tot aquest món, doncs, és veritat que l’haurem d’acompanyar. I de
la mateixa manera que el sector tecnològic estava molt preparat, altres sectors no
tant. Però el sector tecnològic ens pot ajudar, a Catalunya, a preparar i hem de casar
oferta i demanda en aquest sentit.
Jo crec que una de les decisions més importants, almenys que he pres jo en
aquesta etapa de la Covid i m’atreviria a dir inclús segurament de la legislatura, eh?,
ha estat precisament l’acord que vaig signar perquè el Mobile no només es quedés,
sinó ampliés el contracte. Per tant, vaig signar en nom del Govern de Catalunya
aquest acord pel Mobile. Crec que l’esdeveniment tecnològic més important del món
es faci..., la tecnologia més determinant del moment, la que té més perspectives de
creixement econòmic es faci a casa nostra, això és equivalent que, per exemple, en
l’àmbit de la indústria de l’automòbil tinguis tu, en aquest cas, a Frankfurt o a Detroit, eh?, doncs, dues fires importants de l’automòbil, que és segurament la tecnologia més determinant del segle passat.
Crec que això ens posiciona al mapa; fa de Catalunya una marca potent en
aquest àmbit de l’economia digital i, per tant, això és el que estem treballant. Treballem, per una banda, el suport més directe, eh?, al teixit empresarial com també evidentment tot l’àmbit de capacitació més concreta, però també posicionant el
país com una marca potent, perquè això atrau inversions, atrau talent. I això és fonamental per continuar avançant en la generació de riquesa i, per tant, de llocs de
treball i de progrés en aquest àmbit. La indústria aquí a Catalunya avui ja ocupa
a més gent que tot el sector de l’automoció junt i continuarà creixent. Porta creixent..., a un ritme del 5-10 per cent els darrers deu anys i, per tant, escolta, això ho
hem d’aprofitar.
El president

Senyor conseller, li demanaré brevetat en la resposta.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí, el que passa és que és complicat, eh?
El president

Ja, ja és complicat per a tots. Jo ho entenc perfectament...
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Molt bé. Gràcies.
El president

Però així tothom té el mateix...
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El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Molt bé.
El president

...temps d’intervenció.

Pregunta al Govern sobre les raons per les quals les unitats
administratives no faciliten els ordinadors necessaris havent signat un
acord de teletreball
311-01765/12

Bé, és el torn ara del diputat Vidal Aragonés, per part de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent.
Vidal Aragonés Chicharro

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció
de l’orador.) Intentaré intervenir sense imatges, si d’aquesta manera facilito la comunicació.
Conseller, segurament aquests dies s’ha generat una discussió molt necessària
sobre la significació del teletreball i sobre les expressions del teletreball. No sé si
ens correspondria que algun dia féssim un monogràfic al respecte, perquè des del
Departament de Treball se’ns podria plantejar que no correspon a aquesta comissió
o en tot cas en el departament del qual vostè és titular, però indubtablement que es
fa important. Es fa important perquè segurament hi haurà treballadors i treballadores que eren molt per partidaris del teletreball i mai més voldran saber després
d’aquesta experiència tan particular... (tall de comunicació) ...i a l’inrevés... (tall de
comunicació) ...sentit contrari. Segurament, per molts treballadors i treballadores,
el teletreball podria ser una alternativa per poder fins i tot tenir una vida més plena,
però això depèn també de quin model de teletreball.
I, per tant, per això nosaltres ho emplaçàvem amb aquesta necessitat de tenir un
dia un debat... (tall de comunicació) ...sobre el teletreball. Per exemple, a nosaltres
ens va esgarrifar quan vam veure que des del Govern central es traslladava la responsabilitat dels riscos laborals als treballadors i les treballadores. Això és inacceptable, que hagin de ser els treballadors i treballadores, perquè treballen a casa i facin
la pròpia avaluació de riscos laborals.
I això sí... (tall de comunicació) ...amb relació... (tall de comunicació), hi havia
un acord de teletreball al departament, que vostès a més ho van fer públic i crec que
nosaltres en vam criticar una part i vam posar en valor una altra. Però amb aquest
acord de teletreball que vostè... (tall de comunicació) ...estaven preparats per facilitar els ordinadors necessaris? No sé si se’m sent o s’escolta aquesta darrera part
de pregunta. Hem tingut els ordinadors necessaris? Les unitats administratives han
pogut traslladar els ordinadors necessaris? I si no ha estat possible... (tall de comunicació) ...la raó?
Gràcies.
El president

Gràcies. Senyor conseller, endavant.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí. S’ha tallat molt la seva intervenció, diputat. En tot cas, crec que he aconseguit
entendre la pregunta.
Escolti’m, molt d’acord que el teletreball requereix un debat monogràfic i evidentment ja no només des d’una perspectiva de l’àmbit d’administració, eh?, sinó en
el seu conjunt. Per tant, aquí és evident que el Departament de Treball també hi té
a dir. De fet, jo amb vostè –potser no ho recordarà–..., vam tenir una sessió parlamentària en la qual vam debatre sobre..., no sobre aquest tema en concret, però vostè
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va interpel·lar un dia en el Ple del Parlament sobre la situació, diguéssim, en aquest
sentit, no? Vostè em deia «la precarietat dels treballadors públics». I recordo que li
vaig dir que jo estava oberta ..., que havíem de començar a obrir nous debats sobre
precisament aquest concepte del «treball del futur» i de com el concepte d’«anar a
la feina» potser l’hem de començar a substituir pel d’«anar per feina», que vol dir...,
avui en moltes de les feines que fem no cal desplaçar-se un lloc per treballar i que,
per tant, es poden millorar les condicions de treball de molts treballadors si, evidentment, doncs, s’habiliten també nous drets. I abans ho he dit: pensem en el dret a la
desconnexió, com evidentment, doncs, la situació, diguéssim, que té cadascú en el
seu entorn, en espais de coworking, o des de casa.
I jo crec que aquest és un tema que almenys el Govern de Catalunya està afrontant i que l’ha posat en l’epicentre del que és el debat, eh?, de com ha de ser l’Administració digital en el futur. I, per tant, escolti, a mi m’hi trobarà, en aquest debat,
quan consideri el Parlament per parlar-ne i sense cap problema.
Sobre, en concret, els ordinadors, dir-li que nosaltres..., em sembla que abans ho
he comentat, eh? Nosaltres hem estat habilitant evidentment durant aquest període...,
clar, de sobte mobilitzar vuit mil ordinadors, que eren els que ens feien falta, que
han sigut les peticions que hem tingut concretes per la gent que s’ha posat a teletreballar d’un dia per l’altre, doncs..., que no estava previst. Perquè nosaltres els tenim
habilitats per a la gent que anava al districte administratiu, però a la resta de departaments no estava previst, no teníem previst que hi hauria una Covid-19, per dir-ho
així. Per tant, hem aconseguit habilitar-ne, d’aquests vuit mil, doncs, més de cinc
mil. I els que falten els habilitarem properament.
En tot cas, jo el que voldria així dir-li és que valori l’esforç que s’ha fet, perquè
és un esforç importantíssim que ha fet el CTTI. Pensi vostè també que el mercat està
ocupat de demanda per part de no només nosaltres, les empreses que van a comprar
ordinadors. Per tant, hi ha hagut un pic de demanda d’ordinadors portàtils importantíssim a nivell global –a nivell global. Per tant, home, que haguem servit, doncs,
el 70 per cent dels ordinadors de les peticions que havíem tingut i, a més a més, amb
la priorització adequada de cada un dels àmbits que crèiem que era més prioritari,
com per exemple àmbits com el de la salut, que ha sigut un dels més demandants...,
en aquest sentit, jo crec que aquest ritme de cent cinquanta portàtils al dia comptant
dissabtes, diumenges i festius i de Setmana Santa..., penso que hem anat entregant...,
home, no són per menysvalorar aquesta feina que hem fet des del departament.
El president

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre el nombre de reunions del conseller de
Polítiques Digitals i Administració Pública amb els representants dels
treballadors públics des de l’inici de l’estat d’alarma
311-01760/12

És el torn ara del diputat de Catalunya en Comú Podem, el senyor David Cid.
David Cid Colomer

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)
El president

Senyor diputat, s’ha de posar el micro. El té en mute.
David Cid Colomer

Perdó. Gràcies, president. Sí, simplement jo li volia preguntar per dos aspectes
que ja han sortit a la compareixença. I, per tant, breument, no?
Feia referència, la primera pregunta, a quina havia estat la relació que havia mantingut amb els representants sindicals. Celebro que hagi, no?, dit que posarà fil a
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l’agulla. En tot cas, també sembla que cada vegada que demanem comissió, després
hi ha una Mesa de Funció Pública. Potser les haurem de fer més sovint, no?
Jo, simplement, dir-li que en aquest cas l’encoratjo a tindre aquesta relació. Crec
que és positiu, més enllà que hi hagin els canals a què fa referència vostè en diferents nivells de l’Administració, de direccions generals, en aquest cas també la Secretaria General de Funció Pública. Però crec que és bo que en una situació d’esforç
dels treballadors i treballadores públiques, doncs, també es generi una relació directa, com dèiem, no només amb els representants a nivell general, sinó específicament
amb aquells cossos dels treballadors i treballadores públiques de la Generalitat, de
la funció pública, també del personal laboral.
En tot cas, hi insisteixo, i benvinguda sigui si es produeix aquesta trobada o
aquesta reunió en els propers... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els
darrers mots de la intervenció de l’orador.)
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Doncs em sembla... (Pausa.) Sí?
El president

Endavant, endavant, senyor conseller.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí? Puc intervenir?, sí?
El president

Sí, sí, endavant.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Escolti’m, d’acord amb la seva intervenció. En aquest sentit, ja he dit abans que
nosaltres no hem desatès en cap moment el que és la relació amb el representant
dels treballadors pels canals que tenim habilitats, diguéssim, de forma normal, i
que s’han anat celebrant, doncs, totes les reunions que pertocaven en aquest sentit
i també d’específiques.
I sí que és veritat que jo he tingut una relació, diguéssim, doncs, més directa via
WhatsApp amb els líders sindicals. Però és veritat que prenc nota evidentment de fer
una trobada en aquest cas segurament també amb els..., més personal, amb els líders
o representants de l’àmbit d’Administració Pública.
Hi insisteixo, eh?, que s’han reunit amb la secretària de Funció Pública i amb la
directora general durant aquest període i que, per tant, hem atès en aquest sentit les
demandes que s’han anat produint pel que fa a la gestió de la crisi en tot l’àmbit del
teletreball. I que evidentment no descuidem i no hem descuidat ni un minut..., tenim
molt present que els treballadors públics són la pedra angular de resposta, diguéssim, doncs, al que ha estat aquesta crisi.
El president

Molt bé. Senyor Cid, té vostè un minut quinze segons, que pot aprofitar d’aquesta
primera pregunta. Els vol aprofitar o vol passar a la segona pregunta, a la que també té...?
David Cid Colomer

Passo a la segona pregunta, no hi ha problema.
El president

Moltes gràcies.
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Pregunta al Govern sobre la fallada del sistema informàtic de les
farmàcies per a la recepta electrònica
311-01761/12

Doncs endavant.
David Cid Colomer

Sí; la segona pregunta feia referència, de fet, a un tema que també hem tractat a
la comissió, que era sobre la fallada que havia succeït, no?, en aquest cas amb l’aplicació de la recepta electrònica. És una aplicació que en aquest cas gestiona el Col·
legi de Farmacèutics.
Jo volia aprofitar també en aquest sentit per, també, preguntar-li si cal aquí establir una línia de treball. Entenc que és un servei fonamental, la recepta electrònica,
que, a més a més, presta un servei al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya
i, en definitiva, també que correspon a un servei públic, no? I per tant, no sé si aquesta hauria de ser també, en aquest cas, una aplicació que comptés amb un suport o
fins i tot si hauria de ser una aplicació que també reforcés la Generalitat.
I potser sí que deia vostè que no havia fallat en cap cas la connexió amb el sistema sobre l’aplicació que gestiona la Generalitat, sinó que havia sigut, en aquest cas,
no?, una fallada d’aquesta aplicació en concret del Col·legi de Farmacèutics. Si no...,
això es podria preveure o, en tot cas..., per l’alta demanda, suposo, que suposava la
petició de les mascaretes. Però sí preguntar-li si té sentit que aquesta aplicació, que
vostè diu que és del Col·legi de Farmacèutics, sigui una aplicació directament posada en marxa per la Generalitat i si podríem estudiar, doncs, reforçar-la d’alguna
manera, o fins i tot millorar en aquest cas la prestació.
El president

Gràcies. Endavant, conseller.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí. A veure, dir, en primer lloc, per no deixar..., diguéssim, i posar en valor la
feina que fa el Col·legi de Farmacèutics. Jo crec que... Jo sempre dic el mateix: que
dels informàtics només ens en recordarem el dia que falla una estona una aplicació, eh? Els 365 dies de l’any, que tot funciona amb normalitat, que tot va perfecte,
pobres, ningú se’n recorda d’ells. I són els que fan possible, doncs, que els serveis
públics funcionin. Tots ells.
També en el cas del Col·legi de Farmacèutics. Jo lo que vull dir és que la incidència va quedar resolta dos dies després que es produís. I evidentment va ser una
incidència per una allau que es va produir a les farmàcies i que, evidentment, nosaltres ara, en aquest sentit..., he donat instruccions al CTTI per posar-se a disposició del Col·legi de Farmacèutics per si hi ha alguna cosa en què els puguem ajudar.
Però crec que hauríem de fer un vot de confiança i no penjar sambenitos, per dir-ho
així, allò..., no dic que ho faci ara el diputat, eh? Però dic que és evident, doncs, que
en aquest sentit jo valoro molt positivament aquesta col·laboració que hi ha entre el
Col·legi de Farmacèutics i el CTTI pel que fa a prestar un servei com és, en aquest
cas, el d’expedició de medicaments, i que jo considero que hauria de continuar prestant-se d’aquesta manera, eh?
Aquí no preveig o no cec que hauríem d’incidir en aquest cas per aquesta fallada,
que entenc que no és una fallada, sinó que va ser una sobresaturació d’aquest sistema informàtic. En tot cas, prenc nota del seu suggeriment i sàpiga que ja s’ha traslladat al CTTI, en aquest sentit, per posar-se a disposició del Col·legi de Farmacèutics
per si s’ha d’ajudar a millorar qualsevol element que pugui, doncs, fer que no passi
en un futur un altre cop una eventualitat d’aquestes característiques.
El president

Gràcies, conseller. Li resta un minut, senyor diputat. Endavant, senyor Cid.
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David Cid Colomer

Sí; jo comparteixo, eh?, que, evidentment, en una situació d’emergència sanitària
i també econòmica cal en totes les administracions tenir comprensió, perquè no és
fàcil de gestionar i, en tot cas, no?, també... el que debatíem abans.
És a dir, és evident que no és senzill i que segurament totes les administracions
tenen dificultats per fer front a aquesta situació d’emergència. Jo simplement és
que... També per aportar línies de treball. Home, sí que crec que estaria bé mirar de
reforçar-ho i, en definitiva, també, jo crec que –una reflexió– cal un nou servei tan
essencial. Que jo poso en valor la bona feina que fa el Col·legi de Farmacèutics, però
tampoc no seria desgavellat que poguéssim comptar en aquest cas amb una aplicació
de part de la Generalitat, sobretot tenint en compte que es tracta d’un servei públic
i que, en tot cas, estem parlant d’un servei que té a veure amb el sistema sanitari de
salut pública i que, per tant, en aquest cas fora bo que en poguéssim disposar també
fins i tot per tindre un grau de coneixement sobre la gestió de la despesa sanitària de
cara a..., i de gestió de dades, doncs, que poguéssim tindre una aplicació, en aquest
cas, en mans de la Generalitat, més enllà, hi insisteixo, de la bona feina que segur
que fa el Col·legi de Farmacèutics i, en definitiva, també, entenent les dificultats que
pot generar un pic, en aquest cas, de demanda i que, probablement, aquí el que va
passar és que, bé, segurament, quan es va prendre la decisió de fer el repartiment,
no es va tindre en compte que això podia passar.
Moltes gràcies.
El president

Conseller, té vostè trenta-tres segons per respondre, si vol.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé, vostè planteja un model segurament diferent, eh? Nosaltres creiem molt en
la concertació, en aquests casos. Creiem que la relació que hem tingut fins ara, informàticament parlant, ha estat correcta. La Generalitat ja té una aplicació també,
diguéssim, que és la que es comunica precisament amb l’aplicació de les farmàcies,
del Col·legi de Farmàcies. I, per tant, escoltem la gestió de tot plegat. L’únic és que
repartim la feina, eh?, en el sentit que l’aplicació del Col·legi de Farmacèutics, doncs,
té una funció i la nostra aplicació en té una altra.
I si vostès creuen que s’ha de replantejar aquest model, doncs, tenen tot el dret de
fer-ho, eh? Per això és, diguéssim, la política. Ens van plantejar models, i ens va semblar que aquest és un model adequat, equilibrat, que busca aquesta concertació i que
en aquest sentit defensarem. Ara, que evidentment quan es produeixin esdeveniments,
a mi m’agradaria que no en féssim de l’anècdota, doncs, una consideració general.
El president

Senyor conseller, hauria d’acabar.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Buscarem, diguéssim, que hi hagi les millores pertinents i, per això, doncs, estem
en relació amb el Col·legi de Farmacèutics, a part exigim instruccions al CTTI, de
tal manera que aquest tipus de problemes no passin en el futur.
El president

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre la bretxa digital
311-01751/12

És el torn, ara, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Pol Gibert.
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Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Conseller, li volia fer una pregunta, que també ve arran de la
seva compareixença, sobre la bretxa digital.
Com bé sabem aquests dies, el virus no està distingint entre persones i territoris,
però les seves conseqüències sí que ho estan fent. Abans li recordava que a Catalunya el 15 per cent de les llars no tenen cap ordinador, i en un percentatge molt elevat
de rendes més baixes, aquest percentatge arriba fins al 35 per cent de gent que no té
un ordinador a casa seva, no? Es tracta, com li deia, que no es converteixi la fractura digital en una fractura social. I a més, aquests problemes es poden afegir a què
no només és que no hi hagi ordinadors o internet, sinó que moltes famílies no saben
utilitzar-los correctament. I per tant, això es pot traslladar, evidentment, a no poder
ajudar els seus fills correctament amb els deures, no poder fer una gestió correcta
d’alguns tràmits que ara són obligats fer de manera telemàtica.
Com li deia, les rendes més baixes estan patint més i cal intervenció del seu govern per acompanyar aquestes famílies en aquesta crisi. Sense connexió, serà difícil
poder educar fills, accedir a una formació o poder contactar amb el Servei d’Ocupació, entre altres. Per això, conseller, la meva pregunta és quina mesura ha posat
en marxa el seu govern per no deixar ningú enrere en aquesta digitalització forçosa.
El president

Gràcies, diputat. Endavant, senyor conseller.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

En primer lloc, permeti’m que li faci una observació. Escolti, vostè parla només
de bretxa social. I també, després ho diré, eh?, però de la mateixa manera que el virus sí que entenia de territoris, com també entén, diguéssim, de la situació social de
cada una de les persones, la bretxa digital també entén de territoris. D’aquesta part
sempre el PSC se n’oblida.
I dir-li que, per exemple, hi ha gent al nostre país, a Catalunya, doncs, on..., clarament pel lloc allà on viu està en una situació amb menys possibilitat d’accés avui
a internet que una persona que viu a l’àrea metropolitana. Això és una realitat. Per
això estem desplegant el projecte de Xarxa Oberta de Catalunya, per aquesta bretxa
territorial, que existeix en l’àmbit digital, fer-la més petita i minimitzar-la. I aquest
ha de ser un objectiu i el Govern s’hi dedica en cos i ànima, a desplegar infraestructures com mai havia fet abans. I aquí, evidentment, doncs, celebro que també el
Parlament, en aquest sentit, doni suport a través dels subgrups a les iniciatives que
portem a terme per accelerar el desplegament de la xarxa. M’agradaria que fos encara més suport, perquè el tenim però bé, una miqueta limitat, en aquest sentit.
És evident que al costat d’aquesta bretxa territorial també hi ha una bretxa social en determinats punts del territori, on clarament..., on hi ha l’accés..., per dir-ho
així, on la bretxa territorial està superada, que hi ha famílies, doncs, que a conseqüència de la seva situació, diguéssim, de crisi econòmica és evident que tenen
menys oportunitats que d’altres persones. I per tant, aquí, el nostre repte clarament, i
per això des del Departament, des de la Direcció General de Societat Digital, estem
treballant intensament en diversos àmbits, eh? Com a catalans. Per una banda, l’àmbit d’infraestructures per la bretxa territorial, i l’àmbit de la capacitació i el coneixement en l’àmbit, diguéssim, de donar les eines. Perquè en l’àmbit, podríem dir, del
que significaria..., més relacionat amb el no poder pagar les factures, jo entenc que
seria un àmbit que li pertocaria a l’àmbit de política social de la Generalitat. Ho dic
en el sentit que quan algú no pot pagar la llum o no pot pagar l’aigua, no és responsabilitat, entenc, doncs, del Departament de Territori, eh?, sinó que és responsabilitat
del departament que, diguéssim, dona suport a les famílies en risc d’exclusió social,
aquest també seria el cas. Per tant, jo em centraria en l’àmbit de la capacitació.
I aquí, és evident que nosaltres també estem treballant en diferents línies. Una
és, primer, en l’àmbit escolar, eh? Aquest departament fa, podríem dir, quatre o cinc
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anys que impulsa el pla STEMcat, que és un pla per a les escoles i que finalment el
Departament d’Ensenyament ha adoptat. I per tant, en aquest sentit, agrair al conseller Bargalló que en aquesta legislatura hem pogut impulsar conjuntament aquest
pla específic d’impuls del que són totes les...
El president

Conseller, se li ha esgotat el temps.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí, doncs ja acabo.
...tot l’àmbit de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, que és precisament donar igualtat d’oportunitats de capacitació en aquest món digital. I això és on
hem centrat els esforços, com també tenim altres programes com el pla Dona TIC
en l’àmbit femení, o també en l’àmbit de la gent gran.
En tot cas, avui no tinc temps per esplaiar-m’hi, i si volen un altre dia podem
parlar més específicament de cadascun d’aquests àmbits, eh?, tant de l’àmbit infantil com de l’àmbit femení, des de la perspectiva, diguéssim, de la bretxa de gènere,
com també en l’àmbit de la gent gran, amb diferents plans específics que consideraria aprovats i que..., a més a més, amb partides pressupostàries per dur-los endavant.
El president

Gràcies. Senyor diputat Gibert, té un minut i vint-i-set segons per a aquesta pregunta. Ho vol aprofitar o passem a la següent?
Pol Gibert Horcas

Aprofitaré per fer un breu comentari. Tenint en compte que el conseller no pot
respondre, tampoc no em sembla de bona educació fer preguntes que no pot respondre el conseller, així que només fer-li un comentari.
Conseller, jo no li puc acceptar que vostè digui que el PSC no fa propostes en
bretxa territorial o que les critica, perquè hem sigut un grup proactiu en aquest sentit. Hem fet esmenes al pressupost, hem fet propostes de resolució a la comissió i
hem criticat en moltes coses, però per això, diguem-ne... A més, tenim diputats com
el diputat Ordeig, que és molt actiu en aquest tema del territori. Vull dir que això no
li puc acceptar, que el nostre grup digui que no...
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Li accepto, li accepto la...
Pol Gibert Horcas

Perquè és evident que..., jo, simplement, en aquest cas...
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

...disculpa.
Pol Gibert Horcas

...volia enfocar-ho amb el tema social, perquè és el que ara mateix ens està afectant als nostres barris, evidentment sigui on sigui, i que se suma a la bretxa que hi
havia anteriorment, com vostè bé deia, i també a l’eix territorial, amb la qual cosa
cal focalitzar en dos sentits; com deia, segurament en molts més, també en el tema
del feminisme, com vostè deia, amb la qual cosa, diguem, tenim una emergència
que cal abordar. I en aquest cas, doncs, ens corre molta pressa perquè hi ha tràmits
evidents, com és educar els fills, que no s’estan podent fer perquè no hi ha connexions ni dispositius.
Gràcies.
El president

Molt bé. Senyor Puigneró, hem de ser una mica rigorosos amb el temps perquè,
si no, això se’ns n’anirà...
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Pregunta al Govern sobre les mesures previstes per a garantir les
condicions laborals dels treballadors públics
311-01752/12

De totes maneres, ara, el senyor Gibert té una segona pregunta i, per tant, si vol
dir alguna cosa amb relació a aquesta primera pregunta, és el temps que li... (Tall de
comunicació.) Senyor Gibert, endavant.
Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Canviem de tema, diguem-ne, agafem un altre àmbit que el
seu departament també cobreix. És el tema dels treballadors públics, i seguint una
mica la línia que feia en la seva compareixença anterior, li volia comentar alguns
temes, no?
Vostè va fer públic que estava treballant, un grup de persones del seu equip, en el
pla de desescalada, perquè el personal de l’Administració pugui tornar quan pertoqui al seu lloc de treball provisionalment, o es pugui mantenir en teletreball el que
es pugui mantenir, no? En aquest sentit, sí que li volia fer la pregunta de com aquest
pla de treball l’està abordant, com es desenvoluparà, i quin calendari manega vostè
com a departament per poder intentar abordar-lo i saber com va tot plegat.
Gràcies.
El president

Endavant, senyor conseller.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Doncs, miri, el pla de treball que estem desenvolupant clarament va enfocat
a tota la gent que actualment és el back office de la Generalitat, eh?, per tant...,
perquè l’àmbit de sanitaris, l’àmbit d’emergències, ja ha estat, per dir-ho així, en
aquest sentit, doncs, adreçat o tractat en el marc de la crisi i, per tant, tot el que ha
estat, diguéssim, treballar presencialment, doncs, i la seva habilitació pel que fa al
que són els recursos necessaris per fer front a la seva feina amb garanties. El que
sí que veurem en les properes setmanes, quan toqui, quan sigui possible i permeti
el desconfinament, és la tornada del que se’n diu el back office de la Generalitat...,
a tornar presencialment a la feina, en aquest sentit.
Estem parlant d’un col·lectiu d’uns cinquanta mil treballadors en el seu conjunt,
eh? Per tant, estem parlant d’un volum important. Una part d’aquest col·lectiu avui
ja treballa presencialment, una part petita treballa. L’altra part està teletreballant, i
l’altra part està en PDI. Nosaltres, evidentment, estem en aquests moments parlant
amb els diferents departaments, primer per avaluar des de diferents àmbits, però sobretot n’hi ha, en aquest sentit, tres d’importants. Un: que la primera directriu que
hem donat és «tothom que pugui continuar treballant el major temps possible, que
ho continuï fent», d’acord? Per tant, evidentment, sense..., encara que ara, diguéssim,
demà obrissin les portes, per dir-ho així, per tornar a la feina, com que ho volem fer
de forma esglaonada, doncs, escolta, aquells que puguin continuar sense cap problema desenvolupant la seva activitat, la seva feina, utilitzant el teletreball com estan
fent ara, que ho continuïn fent.
Aquells per a qui sigui impossible fer-ho i que, per tant, estan amb plans..., amb
PDIs o, en aquest sentit, per la tipologia de feina que tenien és imprescindible tornar al seu lloc de treball, el que estem..., és fent els plans amb els diferents departaments en base a dos requisits. Un és el nombre d’EPIs que es necessiten, eh?, i per
tant aquest primer càlcul..., no sé si abans he donat la xifra, però en tot cas nosaltres
el situem com en una necessitat al voltant dels quinze mil EPIs diaris, eh?, en aquest
sentit, que vol dir..., lo bàsic, eh?, la mascareta i guants i el que és també, doncs,
el tema dels gels, que potser se’n necessiten menys, però en tot cas, mascaretes i
guants; aquesta és la xifra que estem utilitzant de sortida, eh?
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I en segon lloc, conjuntament amb els departaments, i aquí sí que els departaments hi tenen un paper més important..., és que cada departament coneix exactament
quines són les condicions de treball específiques en l’àmbit físic, per dir-ho així, eh?,
i, per tant, com podem mantenir les distàncies. I, per tant, estem elaborant aquest pla
específic per a cada departament en concret, perquè es puguin respectar, en aquest
sentit, durant el temps que faci falta, doncs, unes condicions concretes.
El president

Ha d’anar acabant, senyor conseller.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

I per poder respondre l’anterior, ja per acabar, només dir: no, no, l’únic que dic
és que, com que no l’havia mencionat vostè, l’àmbit de la bretxa territorial, li he volgut fer èmfasi que hi han tres bretxes. Hi ha la bretxa territorial en l’àmbit digital;
hi ha la social des d’una perspectiva que no correspon a aquest departament, sinó
que és la d’assistència social a aquelles famílies que realment no tenen possibilitats
econòmiques per poder fer front al que significa entrar en aquest món digital, i això
entenc que no és una competència d’aquest departament; i sí que és competència
d’aquest departament l’àmbit relacionat amb l’àmbit de coneixement, per tant, tot
l’àmbit de col·lectius determinats en l’àmbit de la capacitació, eh?, per dir-ho així.
Per tant, volia fer aquesta distinció.
El president

Entenc que el límit de temps és complicat, eh?, però hem d’intentar sempre centrar-ho en aquests dos minuts i mig que tenim cadascú, ja els hi vaig avisant. Senyor
Pol Gibert, té un minut quaranta-vuit segons, per si els vol aprofitar.
Pol Gibert Horcas

L’aprofitaré per recordar la dinàmica parlamentària de les preguntes orals, que és
pregunta i repregunta perquè, si no, diguem, distorsiona bastant el funcionament i el
conseller no pot contestar les preguntes que es poden fer en el segon torn, que evidentment són les que acostumem a fer sempre en la dinàmica parlamentària. Entenc que el
format que estem utilitzant aquests dies, doncs, és nou, però a veure si ens hi podem
acostumar, perquè també distorsiona la manera de funcionar de la pregunta, no?
En tot cas, com que no em podrà contestar, doncs, fer-li èmfasi que en el seu
volum de treballadors, evidentment, és molt important, que ocupen llocs de treball
molt diferents entre ells i que els perfils són molt diferents, amb la qual cosa vostè ja
m’explicava que estava fent un pla, diguem, a mida de cada lloc de treball que tenen,
i ho celebro. Però voldria recordar que, evidentment, el responsable d’aquesta seguretat a la tornada és seva i que són molts treballadors, amb la qual cosa, instar-lo a
compartir-ho amb els agents socials, en aquest cas amb els sindicats, perquè aquesta
tornada pugui ser pactada, acordada, i sigui al menys regressiva possible pel que fa
a confrontar amb la pandèmia.
Gràcies.
El president

Gràcies, diputat. Jo, si de cas, quan els quedi un minut faré així amb el dit (el president alça el dit índex) perquè vostès sàpiguen més o menys quin és el temps que els
queda.

Pregunta al Govern sobre les reunions amb les representacions dels
treballadors públics durant la crisi de la Covid-19
311-01754/12

Senyor Jordi Albert, per part del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula per
fer la pregunta. Endavant.
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Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Jo, com que de fet és una pregunta que ha estat bastant
reiterada per diversos grups, el que faré serà simplement mencionar-la, però no li
faré directament..., no l’interpel·laré sobre la pregunta, perquè és sobre, precisament,
aquestes meses de diàleg social i la relació que durant tota la Covid vostè ha tingut,
no tant el departament, sinó vostè ha tingut directament amb els representants dels
treballadors i les treballadores. I, per tant, com que aquesta pregunta ja l’ha respost
i ja l’hi han fet diversos grups, jo simplement, doncs, ho menciono.
I també destacar la importància que aquest diàleg sigui fluid i que aquest diàleg
sigui molt directe, que qui sigui entre vostè i ells, també, perquè al final estem en
una situació on cal un gran acord social per establir totes aquestes mesures que durant aquesta crisi i també en els mesos que vindran, doncs, s’hagin d’establir en el
marc dels treballadors i treballadores públiques de la Generalitat.
Gràcies, conseller.

El president

Gràcies, diputat. Endavant, senyor conseller.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Entenc que no se m’ha fet una pregunta concreta, només agrair-li en el diputat,
evidentment, en aquest sentit, la consideració.
I és el que fem, eh?, vull dir, nosaltres, al llarg d’aquesta legislatura, tot el que
hem anat fent i les mesures que hem anat impulsant han sigut sempre traslladades
als sindicats, negociades quan ha correspost; han estat també, diguéssim, exposades en les diferents meses de negociació. I, ja ho dic, el conjunt d’acords a què hem
arribat en molts àmbits –i alguns molt complexos, eh?, vull recordar, en l’àmbit de
l’acord de pagues extres–, doncs, jo crec que avalen una trajectòria de diàleg amb
els sindicats franca al llarg d’aquesta legislatura, i així continuarà sent, eh? I també
en aquest àmbit del desconfinament.
Així ha estat també aquests dies –abans he explicat una miqueta la seqüència
de reunions que s’han anat produint– per part, diguéssim, tant de la Direcció General com de la secretaria de Funció Pública, i en les diferents meses en les quals els
pertoca a elles presidir, i que ara ens manca, evidentment, aquesta MEPAGC que
es produirà aquest proper dijous, i també, evidentment, personalment, ja m’he compromès també a fer aquesta trobada amb els màxims representants de l’àmbit de
l’Administració pública, dels treballadors de la Generalitat. I, per tant, fer-ho com
més aviat millor.
El president

Gràcies, conseller. Senyor diputat, li resten uns trenta-dos segons. Vol utilitzar-los?
Jordi Albert i Caballero

No cal perquè simplement era aquesta reflexió, que la pregunta crec que ja ha
estat resposta reiterades vegades, diguem-ne, durant la sessió informativa i ja ho
dono per fet.
Gràcies.
El president

D’acord.
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Pregunta al Govern sobre el paper de les polítiques i eines digitals en
la creació d’estratègies per a replantejar models com el del turisme i el
lleure
311-01755/12

Doncs és el torn, ara, de la diputada Aurora Carbonell, per part del Grup Parlamentari Republicà. Endavant, diputada.
Aurora Carbonell i Abella

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Gràcies, conseller. La meva pregunta
va encaminada sobretot per a la recuperació, quan passem ja al post-Covid, no?
És evident que serà molt complicada, la recuperació econòmica, i un dels sectors
als que ja s’està dient moltíssim que afectarà més serà el turisme i sobretot tot allò
que va lligat amb els grans esdeveniments, també amb la indústria cultural: grans
festivals, grans concerts. Moltes destinacions turístiques ja fa temps que treballem
–el conseller també ho coneix, no?–, amb dades bàsicament per fer promoció turística, però també per controlar les massificacions. I pensem que ara serà el moment
important perquè ara serà clau, la tecnologia ens servirà per això.
La meva pregunta és: el departament, quina estratègia té? Què està pensant per,
sobretot, afrontar aquests nous temps, que s’hauran de fer controls d’aforaments,
controls sanitaris de temperatures, controls tèrmics, controls d’accessos de cues?
I tot això, a més a més, preservant l’anonimat, i tenint en compte la llibertat personal
de cadascú, que totes aquestes dades siguin anonimitzades, no?
Per tant, com utilitzarem totes aquestes eines sobretot per fer un país segur i responsable, en aquests moments, per afrontar tot el turisme i tots aquests grans esdeveniments.
Gràcies.
El president

Gràcies, diputada. És el torn del conseller.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Doncs, sí, diputada, és una pregunta molt pertinent, eh?, i és un dels temes, evidentment, que ens ha de preocupar, perquè el turisme és una gran indústria d’aquest
país, molt important des de la perspectiva, diguéssim, econòmica.
El que passa és que jo..., em permet, eh?, diputada, de la mateixa manera que
aquest departament no fa la política sanitària, sinó que dona suports a la política
sanitària, tampoc fa la política turística. Llavors, jo podria ara donar-li la meva opinió, sobre com des d’aquest departament, doncs, s’ha d’afrontar aquest repte que
significa en aquests moments la situació global, a nivell mundial, del turisme, i com
ho hauria de fer Catalunya, però jo crec que aquesta pregunta l’hauria d’adreçar en
aquest cas a la consellera Chacón, pel model..., en tot cas, de quin ha de ser el nou
model turístic, diguéssim, del país i que segurament canviarà, després d’aquesta
crisi. Si jo ara, diguéssim, donés la meva opinió, potser em posaria en l’àmbit competencial d’un altre departament i penso que no fora bo que ho fes. En tot cas, sí que
li donaré algunes píndoles.
Nosaltres col·laborem amb el Departament de Turisme en tots els programes,
que evidentment, s’impulsen des de la perspectiva de donar suport tecnològic. Per
exemple, un dels àmbits en els quals treballem és en que..., i aquí sí que aquesta
conselleria hi té un pes important, és en l’àmbit de generar teixit empresarial o teixit tecnològic turístic. Què vol dir? Empreses..., no sé si coneixeu el TurisTIC, eh?
El TurisTIC és un esdeveniment que va en aquesta línia de fomentar, precisament,
tot el que és el turisme digital i, per tant, ajudar a crear riquesa i llocs de treball en
l’àmbit de les noves formes del turisme, però ho fem des d’aquesta perspectiva, diguéssim, de suport tecnològic.
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Per tant, jo, en aquest cas, si m’ho permet la diputada, preferiria que adrecés
aquesta pregunta..., no perquè no tingui opinió, que la tinc, eh?, però..., i és veritat que canviarà el model turístic del país, i és veritat que fins ara, per dir-ho així,
doncs, cada cop més les eines digitals ja eren molt influents, des de la perspectiva
del que se’n diu el concepte de smart turisme –smart tourism–, en el qual la tecnologia influeix abans del viatge, durant el viatge i després del viatge, eh? I ho podem
veure amb les diferents aplicacions. I també ho hem vist, per exemple, des del moment en què tu ja no vas a una oficina de viatges per comprar uns bitllets de vol, sinó
que els compres en una plataforma digital, des que..., un cop arribes a la destinació
utilitzes segurament, instruments digitals per guiar-te i inclús també per valorar establiments comercials, no?, amb diferents eines que valoren i valoritzen, diguéssim,
l’oferta turística, com també, a posteriori, què dius del teu viatge i com ho poses a
determinats àmbits d’avaluació social, del que ha significat aquell viatge. És que podríem, ara, entrar en molts d’aquests debats.
Només dir-li que, en tot cas, el model concret de quin ha de ser el turisme del
país..., jo crec que l’hauria d’adreçar a la consellera Chacón, si no li sap greu, eh?,
que li respongui en aquesta línia.
El president

Gràcies, conseller. Senyora diputada, li resten un minut vint-i-un segons. Els vol
aprofitar?
Aurora Carbonell i Abella

Molt ràpidament. Evidentment, no preguntava pel model turístic, pregunto per
com utilitzar les eines tecnològiques per afrontar aquests nous models. Els models
turístics, evidentment, ja arribaran, però sí que es necessitaran aquestes eines i segurament serà una feina transversal de Turisme, de Polítiques Digitals i segurament
d’Interior, perquè aquí la seguretat també tindrà molt a veure. Com afrontar..., no és
el model, eh?, perquè el model, evidentment, ja arribarà.
Gràcies.
El president

Gràcies, diputada.

Pregunta al Govern sobre les opcions de reactivació econòmica i de
relocalització de les empreses
311-01756/12

És el torn, ara, per preguntar del diputat del Grup Republicà, el senyor Lluís Salvadó. Endavant, diputat.
J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, president. Bé, en tot cas, alguns diputats hi han fet referència anteriorment; divendres passat vam mantenir el debat dels pressupostos per a l’any en curs,
per al 2020, i com a conclusió del debat, òbviament, s’apunta la necessitat d’encetar
un procés de reconstrucció del país.
És un debat de reconstrucció en el que la transformació digital pot jugar un paper
determinant en molts àmbits. Citaré tres àmbits, no tant a mode de pregunta, però sí
perquè el conseller puga ampliar la informació, i ja apunto que no faré repregunta,
en acabar.
Dels àmbits, del primer se n’ha parlat molt obertament, però voldria introduir
una altra perspectiva, que és la importància estratègica del teletreball, no només
per afrontar la situació actual, sinó també com a futur, i el paper determinant del
teletreball com una eina per reduir la mobilitat, per reduir la contaminació, i, òbviament, també, com una eina de lluita contra el canvi climàtic i que, per tant, s’alinea
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perfectament amb una altra de les estratègies... (tall de comunicació) ...òbviament, i
dels reptes que té el món en aquestos moments.
Una segona reflexió, que aniria en la vessant que aquesta crisi ha tingut un impacte molt metropolità. Òbviament, els espais més poblats, on hi ha més densitat de
població, són espais on la conducció del contagi és més rellevant, és més important.
I això està fent que, com també apuntava la companya fa un moment..., això té un
impacte sobre alguns ecosistemes empresarials, com el turisme, com el de fires, com
el dels grans esdeveniments de caràcter cultural i, evidentment, posa en crisi una part
de l’economia del país i del seu espai més proper. I en este sentit, destacar la importància estratègica del desenvolupament del sector econòmic vinculat a les TIC, uns
espais que són molt més resilients en les crisis d’aquestes característiques, i, per tant,
la importància de l’impuls que des del departament i des del Govern s’està donant a
aquesta.
I una tercera reflexió més en l’àmbit territorial, un dels aprenentatges que n’extraiem, d’aquesta crisi actual, és la necessitat de relocalització de certs sectors productius, especialment vinculats al sector biomèdic (veus de fons), i que, en este
sentit, en aquesta lògica de relocalització, el desplegament de la fibra òptica sobre el
territori també mos ha de permetre obrir espais d’oportunitat per a l’equilibri territorial i per a poder implementar aquestos aprenentatges d’aquesta crisi.
El president

Gràcies, diputat. Senyor conseller, endavant.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí; jo crec que és molt encertada la reflexió que ara feia el diputat i que és evident
que la reactivació econòmica serà fonamental.
Jo aquí, evidentment, permetin-me que ho expressi des d’un àmbit, en aquest cas
l’àmbit del sector tecnològic, que jo penso que tindrà i que ha de jugar un paper determinant en els propers anys, eh?, i això vol dir que hem de tenir un sector tecnològic fort –fort, eh? De la mateixa manera que aquest país ha sigut un país industrial,
ara ha de ser un país digital. És precisament l’àmbit digital el que està generant més
feina. Mentre les fàbriques de cotxes estan parades, les fàbriques de programari o
de serveis digitals estan a ple rendiment a Catalunya. Això és una realitat. Llavors
això que, evidentment, és fruit de les circumstàncies, evidentment, de la crisi de la
pandèmia, el que sí que està posant en evidència és que el sector digital és un sector
clarament imprescindible avui perquè un país no es pari, perquè la seva economia
no es pari, perquè a més a més també sigui al màxim innovador possible.
Això vol dir que hem de donar molt de suport a tota la política de centres tecnològics. Jo crec que aquí no podem escatimar ni un sol euro, eh?, en els pressupostos, en aquest sentit. Els programes amb tecnologies digitals avançades..., i aquí
estic parlant de no només les tecnologies del mòbil, el 5G, evidentment, del tema
de les tecnologies quàntiques, de la supercomputació, la visió per computador. Tots
aquests són àmbits de coneixement que el que aconsegueixen i el que després produeixen és talent, eh? La principal matèria d’aquesta nova economia, doncs, és el
talent, eh? Segurament... I, clar, n’hem de generar, però n’hem de treure, n’hem de
generar i n’hem de retenir, eh? I aquí, evidentment, han de ser de receptes que hem
d’incorporar, diguéssim, clarament en les nostres polítiques, i, per tant, aquí té un
paper molt important. Enguany l’ha tingut fins ara, veurem ara a partir d’ara quin
serà el paper d’aquests grans esdeveniments.
En tot cas, la marca que ens va donar el Mobile és molt potent, eh? Ens ha portat
al mapa dels caps digitals a nivell europeu. I crec que el 5G, que és l’evolució natural
que té en aquests moments la telefonia mòbil, la indústria que porta al darrere el 5G
és, vaja, d’unes dimensions encara, des d’una perspectiva econòmica, incalculables,
en nombre de serveis, etcètera. I, per tant, no podem renunciar a jugar aquesta partida
del 5G. I què vol dir això? Doncs vol dir que, evidentment, hem de ser els primers de
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la classe. En el 5G, a més a més, el seu desplegament depèn molt de la fibra, per tant,
també hem de fer un esforç supletori en l’àmbit de desplegament de la fibra. I per això
és important que el Govern hagi prioritzat..., una de les prioritzacions que hagi fet en
els seus pressupostos..., i, per tant, això jo ho vull agrair, evidentment, en aquest sentit a tot el Govern, que hagin considerat que l’àmbit de desplegament d’infraestructures digitals sigui, vaja, transcendental. Ho era i ara encara ho és més.
En aquest sentit –i ja acabo, president–, hi ha una polèmica que hem de tenir
molt en compte, i ho ha comentat el diputat, que és que per primera vegada tenim
l’oportunitat, crec, de fer front de forma real al que és el problema del despoblament. Per què dic això? Ho dic perquè fins ara, si us hi fixeu, totes les grans obres
que s’han fet..., i hi ha un informe a Espanya que ho demostra, que llegia fa uns dies,
que totes les obres d’autovies i AVEs i grans línies de trens, o sigui, infraestructures
físiques, no han acabat amb el despoblament. O sigui, hi ha més despoblament que
mai. I, en canvi, la gran oportunitat que hi ha ara... I per què s’ha produït, això? S’ha
produït perquè això ha escurçat...
El president

Senyor conseller, se li acaba el temps.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí.
...les distàncies a les grans ciutats, i, per tant, ha fet que encara més gent vagi a
treballar a les grans ciutats, no? En canvi, la fibra òptica és la primera infraestructura
que permet generar feina al teu territori, al teu poble. Permet desenvolupar activitat,
diguéssim, en el territori. I, per això, hem de fer aquest esforç important, i l’estem
fent, i tant de bo ho féssim més, per dir-ho així, per acabar com més aviat millor el
desplegament de la xarxa territorial de fibra òptica de la Generalitat a tot el país.
El president

Gràcies, conseller. Passem ara... He entès que el senyor Salvadó renunciava a la
segona part de la intervenció; a més a més se li ha exhaurit el temps, eh? Senyora
Glòria Freixa, diputada...
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Entenc que el meu també seria exhaurit, no, el meu? (El conseller riu.)
El president

Sí, normalment l’exhaureix bastant, el temps, senyor conseller, per això li demano que sintetitzi les respostes.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

D’acord.
El president

Senyora Glòria Freixa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Pregunta al Govern sobre les mesures per a desplegar i ampliar el
teletreball
311-01762/12

Té la paraula.
Glòria Freixa i Vilardell

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)
El president

El micròfon, senyora Freixa, l’ha d’activar. (Pausa.) Si no, li activaré jo des d’aquí,
si té algun problema, eh? (Pausa.) Miri, ja pot parlar, senyora Freixa, endavant.
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Glòria Freixa i Vilardell

Perfecte. Bé; doncs, gràcies, president. Bon dia, diputats, conseller. En primer
lloc, gràcies per aquesta extensa i detallada exposició que ens ha fet, que lliga molt
ja amb la seva trajectòria, perquè quan vostè es va fer càrrec de la conselleria d’Administració Pública i Polítiques Digitals ja va posar ben ràpid el seu objectiu en el
focus, i era fer d’aquesta administració catalana una administració digital pròpia del
segle xxi. Vostè va convertir el Govern del president Torra en un govern que apostava per la modernitat dotant d’eines i també de formació al seu personal per poder
avançar cap a una administració digital. Entre d’altres, inclús per adaptar tots els
departaments de la Generalitat al mateix web del seu departament. Ja poden trobar
també publicada, per si ho volen saber, també la Guia d’acompanyament a la transformació digital de la Generalitat de Catalunya, que es va publicar l’octubre del
2019, o sigui que ja es treballava amb aquest objectiu.
Doncs bé, aquests dies com a diputats hem pogut estar en moltes comissions, i en
totes i cadascuna d’elles hem pogut veure la importància del que vostè ja havia començat des del seu departament, i era estar preparats per aquest segle xxi. Bé, qui ens ho
anava a dir que ens trobaríem amb aquest confinament, amb aquesta Covid, amb la
situació que estem vivint, però hi som, i la seva aposta ha fet que ens n’haguem sortit
molt millor del que probablement hauria estat si no haguéssim tingut aquesta administració bastant preparada. Fins i tot s’ha investit un conseller, com havíem dit abans, en
ple confinament gràcies a la tecnologia, perquè sense presa de possessió no hi ha nomenament. Per tant, estic segura que el nostre company Jordi Albert el que ha volgut
fer amb la seva intervenció ha estat posar en valor l’acció d’aquest Govern que compartim, perquè els encerts, siguin de la conselleria que siguin, ho són de tots.
Doncs bé, com ha dit el conseller, gairebé el 75 per cent del personal de l’Administració pública ha pogut fer teletreball, garantint així el confinament i alhora el funcionament dels serveis públics, de manera que hem garantit la salut dels treballadors
i també que el ciutadà no quedés desatès i els seus serveis li fossin donats. Recordem
que a més a més s’ha fet quinze dies abans que el Govern espanyol, el teletreball a
través d’instruccions, de resolucions fetes des de la seva conselleria. Ja van donar
instruccions a tots els departaments per posar en funcionament, entre d’altres, aquest
treball i les tramitacions electròniques. El Govern espanyol va trigar quinze dies més
en parlar d’aquest teletreball. I hem pogut veure també en les compareixences de tots
els consellers com han posat en valor totes les eines digitals d’aquest teletreball, com
a èxit i com a sortida d’aquesta crisi. De fet, ha estat clau en la gestió, i sabem que
és la voluntat d’aquest departament seguir preparant l’Administració en aquest camí.
El president

Diputada...
Glòria Freixa i Vilardell

I ja acabo.
El president

Se li ha exhaurit el temps.
Glòria Freixa i Vilardell

La pregunta, ja està. Voldríem saber com afronta el Govern el futur desplegament del teletreball i quines mesures es prendran per ampliar-lo.
Gràcies, president.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Doncs gràcies, diputada. Sí, com saben, aquest àmbit és un dels cinc eixos que hi
havia, diguéssim, com en el pla de govern, i, per tant, en el programa de conselleria
a desenvolupar, eh?: estructures, ciutadania digital, administració digital, ciberseguretat i economia digital. Aquests són els cinc àmbits, doncs, que la conselleria
treballa de forma intensa en aquest sentit.
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I específicament en l’àmbit del teletreball, doncs, el que, diguéssim, vull traslladar-li és que ja havíem començat a fer els deures, eh? Vull dir que el Govern havia
aprovat un acord de govern; fa alguns mesos que estem tramitant un decret per tota
la Generalitat. Jo espero que ara, diguéssim, fruit de la sessió que tenim, aquest decret accelerarà els seus tràmits d’aprovació, i, per tant, que tindrem aquest decret,
doncs, aprovat abans que ens n’anem de vacances. Bé, no sé què passarà amb el
tema de les vacances d’estiu, però en tot cas abans de les clàssiques vacances d’estiu, per dir-ho així. I aquest és un decret, evidentment, que ha de regular, eh? I ha de
regular clarament com ha de ser i com no ha de ser el teletreball.
Abans em sembla que ho comentava algun diputat també en la línia que segurament encara n’estem aprenent, a teletreballar. Tot és molt nou. Segurament la situació que tenen molts treballadors a casa no és la més adequada. Nosaltres plantegem
sempre..., quan parlem de teletreball, parlem de teletreball i cotreball. Què vull dir,
amb això? Que el que fem és també habilitar espais..., o l’objectiu és habilitar espais
de la Generalitat en el territori per tal de poder exercir aquest teletreball, no des de
casa, sinó des de, diguéssim, un lloc proper a casa, eh? Per tant, crec que això ajudaria en aquest sentit, doncs, a que les condicions laborals, per dir-ho així, fossin les
òptimes per a tothom.
En tot cas, això ha vingut quedar-se, i és veritat que aquí també hauríem d’acompanyar-ho d’altres elements. Per exemple, és tot l’àmbit de la cultura de la ciberseguretat
personal, que això a vegades, encara, doncs, ho tenim prou interioritzat, eh? Determinades pràctiques personals amb l’ús de les eines digitals no són prou curoses, i això
també s’ha d’entrenar, això també s’ha d’aprendre, eh?, a l’hora, diguéssim, de posar
els noms a les contrasenyes, de canviar-se la contrasenya cada dos per tres, de no connectar-se a segons quines wifis, etcètera, de no fer cas segons quins tipus de correus
que es reben, o a mirar exactament d’on prové aquella informació, etcètera. Per tant,
tot això també va dins d’aquest pla, com també tota la part més de formativa d’ús de
les eines digitals en l’àmbit de les plataformes col·laboratives de teletreball, que, com
he explicat abans, l’escola d’Administració pública, doncs, ha vist incrementada i incrementarà –de fet ja ho feia– l’oferta de cursos i programes en aquest sentit.
Per tant, el nostre objectiu és que per decret el teletreball estigui implantat a la
Generalitat de Catalunya, a l’Administració, totalment, evidentment, doncs, com
més millor, i en aquest 2020, per descomptat.
El president

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre els plans per a fer arribar la xarxa de fibra
òptica a tot el territori
311-01763/12

És el torn, ara, de la diputada Anna Geli, per part del Grup de Junts per Catalunya. Endavant, diputada.
Anna Geli i España

Bon dia. Gràcies, president. Honorable conseller Puigneró, diputats, diputades, i
els que ens veuen i ens escolten pels mitjans digitals. Si em permeteu faré la pregunta en aranès, i, per tant, com que encara no he comparegut a cap comissió voldria...
arregraïr as servicis dera casa, especiaument as informatics, e tanben as tecnics, per
hèr possibla aguesta connexion.
Des deth Pirenèu tanben voi higer-me as mòstres d’arregraïment cap as professionaus sanitaris e des servicis que mos faciliten era dura gestion deth dia a dia en aguesta pandèmia deth Covid. Tanben voleria expressar eth mèn dò a totes aqueres familhes
qu’an perdut es sòns estimadi.
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Ben, en çò que tanh ara qüestion concrèta, conselhèr, voleria saber quini son es
plans qu’a eth Govèrn entath desplegament deth hilat de fibra optica en tot eth territòri e com ac amiaràn a tèrme. Paradoxaument, aué hèsqui aguesta pregunta des de
Salardú, en Naut Aran, un des municipis per a on a de passar era fibra optica, que
vierie des de Sòrt e qu’arribarie enquia Vielha, eth caplòc dera Val d’Aran.
Des de Junts per Catalunya credem qu’ei basic assegurar era connectivitat en tot
eth territòri pr’amor que cèrtament, mos trapam en grads insufisenti de cobertura
en molti moments, sustot enes dies coma aué que non hè bon temps. Per açò ei de
besonh, tanben, era maxima implicacion des ajuntaments, es conselhs, es deputacions e es regidories de politiques digitaus en desplegament d’aguest hilat de forma
sobta e forçada, tà convertir-lo de mès en mès en un besonh basic e fondamentau
entara nòsta societat.
Eth desplegament d’aguest hilat pòt facilitar es usatges innovadors coma a explicat anteriorament vosté en àmbits coma era salut, es emergéncies, era mobilitat, era
logistica o es mejans de comunicacion. Eth desplegament dera fibra optica pòt capvirar concèptes qu’auem interiorizadi de mobilitat e de trabalh, hèt que harie possible aspirar a ua societat mès eficienta, mès egalitària e mès equitativa pr’amor qu’en
cas dera gent, coma eth mèn cas, deth territòri, evitarie, per exemple, desplaçaments
d’enquia ueit ores damb coche entà anar e tornar de Barcelona en quauqui casi.
Vos felicitam pera seriositat deth departament en desplegament d’aguesti drets
digitaus, que fòrça còps s’an vist maumetudi per politiques centralistes der Estat espanhòu, ac cau díder. E acabi tanben damb ua frasa que vostè a dit ena sua intervencion iniciau qu’ei que: «Èm societat pr’amor qu’èm digitaus.»
Fòrça gràcies deputats, deputades e conselhèr.
El president

Gràcies, diputada, a més a més per l’eficiència de l’ús del temps que ha fet a la
seva pregunta. Senyor Puigneró, endavant amb la resposta.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí, diputada. Agrair-li la intervenció, en tot cas, i, evidentment, no puc més que
en aquest sentit, doncs, estar molt d’acord amb les observacions que ha fet respecte a
la importància que té pel territori tota aquesta... (tall de comunicació), especialment
les infraestructures, no?
Deixi’m donar-li una bona notícia, eh? Vostè, que és diputada per l’Aran, doncs,
dir-li que el tram Sort-Vielha, i, per tant, que..., el qual passa pel port de la Bonaigua
i tota la vall d’Àneu i pel port de la Bonaigua, ja ha estat adjudicat, i, per tant, vol
dir que les obres començaran de forma imminent. Això ens ha permès, precisament,
el fet que gràcies..., bé, podríem dir que «gràcies» o no, però en tot cas ens ha habilitat, el que és la situació d’emergència, poder fer aquesta contractació d’aquestes
obres, no només en el tram, eh?, en aquest cas d’aquestes deu capitals de comarca
que falten per connectar, no només, que estava previst fer-les, per començar el segon
semestre del 2020 i acabarien el 2021, doncs això ens ha permès poder fer aquesta
licitació i adjudicació per via d’emergència. I això vol dir que les obres, no només
d’aquest tram, sinó dels trams que connectaran, en aquest cas, tant Falset com Puigcerdà, com Moià, com Montblanc, com Valls, com Gandesa, com Solsona, com les
Borges Blanques, i amb el mateix Sort, en un termini molt més ràpid, i segurament
totes abans, ho torno a dir, de marxar de les vacances clàssiques d’estiu, eh?
Aquí, s’ha de dir que aquesta és una inversió que té un cost d’11,6 milions d’euros, per part del departament, i, per tant, d’una tirada, podem dir que el Govern de
Catalunya ha fet la inversió, diguéssim, en nombre de quilòmetres, més important
en un curt termini..., doncs, tan curt, en la seva història, eh? Connectar, diguéssim,
totes les capitals de comarca que faltaven, d’una tirada, i per tant poder dir al final
d’aquest procés que tindrem totes les comarques del país connectades amb la fibra
òptica a la Generalitat, crec que és una gran notícia, i que, per tant, permetrà que
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450.000 habitants que fins ara no en gaudien, eh?, doncs, en puguin gaudir i puguin
veure millorades les seves prestacions.
És veritat que ens faltarà una segona part, una segona fase, i que aquí treballem en
paral·lel, i que per això és molt important el que va aprovar, eh?..., el pressupost que
es va aprovar, doncs, el divendres passat, perquè allà hi ha prevista, també, una xifra
important de recursos per iniciar la segona fase. La segona fase vol dir com connectem, des d’aquestes capitals de comarca, els municipis de la comarca, eh?, i, per tant,
com arribem als municipis de més de cinquanta habitants, que molts d’ells estan en
una situació..., o alguns d’ells, sobretot en el territori, en precari. I, per tant, això ajudarà que aquests propers dos-tres anys..., començar a accelerar també aquest procés
de connexió de pobles i viles, doncs, que no són capital de comarca, però que tenen
també tots el dret a poder disposar d’aquesta connectivitat de banda ampla...
El president

Conseller...
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

...que representa la fibra òptica.
Això, evidentment, no ho fa sols la Generalitat; aquesta segona part no la fa la
Generalitat en solitari, sinó que la fa conjuntament amb les diputacions. I, per tant,
aquest és el compromís que vam signar, el Compromís nacional per la fibra, precisament al principi d’aquesta legislatura, al Palau de la Generalitat, amb els quatre
presidents de diputacions, amb les dues associacions municipalistes –l’ACM i la
Federació Catalana de Municipis–, i aquest és un compromís que mantenim i que
gràcies al pressupost que es va aprovar divendres, almenys per al 2020 es complirà.
El president

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre el paper de la tecnologia, l’administració
digital, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en la gestió de la crisi de la
Covid-19
311-01764/12

És el torn ara del diputat Josep Riera, de Junts per Catalunya. Endavant amb la
seva pregunta.
Josep Riera i Font

Gràcies, president. Com que ja s’han comentat moltes coses, intentaré que també
fem una mirada endavant a partir de l’experiència d’aquests dies. Hi ha un cert consens general a predir que aquesta pandèmia del coronavirus canviarà moltes coses,
que serà un abans i un després en molts aspectes de les nostres vides, i de fer les
coses, individualment i col·lectivament, tant en les nostres relacions personals com
en les activitats professionals.
Jo no en sé si aquests canvis seran molt radicals, però sí que tinc més la sensació que el que passarà és que, si més no, s’acceleraran molts canvis que ja eren, diguem-ne... (tall de comunicació). En aquest aspecte, el seu departament hi té molt a
veure, perquè a l’avantguarda de tots aquests canvis hi ha les tecnologies digitals i
per tant les polítiques digitals. En aquesta societat tecnològica que ja és present, el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya són agents decisius, i en la seva exposició, conseller, ja ha quedat contrastat. El Departament ha garantit la connectivitat de tota la ciutadania, el
CTTI ha estat un actor imprescindible per a la resposta de tots els departaments de
la Generalitat a aquesta crisi, i el Cesicat ha incrementat la seva funció en la protecSessió 19 de la CPDAP
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ció dels ciutadans davant els ciberatacs informàtics, els ciberfraus, els ciberdelictes
o el ciberassetjament.
La realitat, doncs, ha deixat en evidència els que han «denostat» continuadament
la feina del CTTI i el Cesicat, sobretot els que plantejaven fins i tot la supressió del
Cesicat o qüestionaven la utilitat del CTTI.
Li volem plantejar aquestes qüestions: quines han estat les necessitats més noves
que han aparegut aquests dies i quines són les solucions que s’hi han donat des del
seu departament.
I, després, potser més enllà de l’increment d’incidències en ciberdelictes a què
s’ha hagut de fer front, li demanaríem una reflexió més sobre què quedarà després
d’aquesta crisi sanitària, del que ja han fet o estan fent des del seu departament. Què
hem d’aprendre d’aquests dies respecte al futur digital, que ja està... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció de l’orador.)
El president

Gràcies, diputat. Senyor conseller, endavant.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé, la darrera qüestió entenc que és més filosòfica, no?, i segurament la podríem
fer prenent un cafè aquí el dia que puguem venir físicament al Parlament, eh? Si li
sembla li contestaré la primera part perquè, si no, no tindré temps.
Jo voldria, i vostè ho ha fet, posar en valor la feina que fan aquests dos organismes, eh?, com també afegir l’AOC, que de vegades ens n’oblidem, el Consorci AOC,
que és el que dona suport al món local i que té, diguéssim, doncs, també..., també
s’ha incrementat el nombre de serveis –em sembla que abans en la meva intervenció
inicial ho he explicat–; el volum, diguéssim, de serveis des del món rural que s’han
prestat per part del Consorci AOC.
Això ho dic per un motiu. Ho dic perquè, quan dic «posar en valor», no és tant
perquè, escolta, al final el Departament de Polítiques Digitals, doncs, pugui tenir
més recursos. Si en el fons, jo sempre dic el mateix: aquests recursos qui els acaben
lluint són els departaments, no és el Departament de Polítiques Digitals, en la seva
majoria. O sigui, que el Departament de Salut o el d’Educació, o Territori... és igual,
Cultura, eh?, doncs, tingui una aplicació o tingui un sistema informàtic de suport a
la gestió, o pugui, diguéssim..., qui acaba, per dir-ho així, posant-se la medalla –i ha
de ser així, eh?– d’aquests serveis són els departaments, són els que presten el servei,
al final, als ciutadans. Igual que també, doncs, ho fan via mecanisme presencial, o
el personal de... Jo també soc responsable del personal de la Generalitat en el seu
conjunt. Però és veritat que la feina que fan els professionals dels diferents departaments..., al final acaben fent lluir aquell departament, sigui amb els metges, ja siguin
amb els mestres, ja sigui, doncs, els Mossos, sigui el personal tècnic i administratiu
de cada departament. Per tant, fixeu-vos en el que us vull dir amb això.
El que vull dir és que quan mireu i teniu aquesta mirada del CTTI o de l’Agència de Ciberseguretat, no l’heu de tenir des d’una perspectiva que això és per, per
dir-ho així, donar per exemple suport a aquestes polítiques, i que retallar aquest departament; no donar dotar-lo dels pressupostos que necessita; no posar en valor el
que significa avui, doncs, la tecnologia per una Administració com la Generalitat de
Catalunya, és anar en contra dels serveis que s’acaben prestant a la ciutadania i que
avui indefectiblement només es poden prestar..., o ja cada cop més, la tecnologia és
imprescindible per poder-los prestar amb qualitat.
Per tant, sí... Només dir que, evidentment, aquests dies hem evidenciat..., hem fet
palesa i evident aquesta realitat que alguns evidentment fa anys que tenim present, i
jo espero que això hagi obert molts ulls en el sentit de la importància que té aquest
món digital en la nostra vida del dia a dia. No per la mateixa tecnologia en si, sinó
pels serveis que acabem prestant a la ciutadania.
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El president

Acabaríem les preguntes amb les tres preguntes corresponents al Grup Parlamentari de Ciutadans.

Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades per a assegurar la
protecció, el reconeixement de les tasques i el garantiment dels drets
laborals dels treballadors públics
311-01757/12

Té la paraula el diputat Dimas Gragera.
Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. ¿Se me escucha bien? (Pausa.) Gracias, president. Conseller,
la primera pregunta es sobre un tema que yo creo que hemos abordado de forma
suficiente en la comisión de hoy; no obstante, si me permiten haré unas reflexiones
sobre la situación de los trabajadores públicos, con referencia a su protección, al reconocimiento a su labor y que se garanticen los derechos laborales.
En primer lugar, creo lo primero que me gustaría recordar es su agradecimiento,
y por nosotros compartido, por cómo han estado al frente de la epidemia, y también por cómo desarrollan su trabajo en condiciones y en circunstancias normales.
Por eso les digo que yo creo que tendría que ser una actividad de su conselleria el
planificar un protocolo en el caso..., porque hay un tema que desgraciadamente no
se puede descartar, ¿no?, que es un rebrote; un protocolo de que tengan el material
de protección necesario. Y también un protocolo para que la vuelta a sus trabajos
pueda ser segura y que en el caso de volver a tener que trabajar a distancia, pues,
también estemos prevenidos.
En segundo lugar, y más como propuesta, reitero o..., posición política que le hemos trasladado, de remitirnos a un foro autonómico donde abordar ciertas cuestiones en las que podamos llegar a un acuerdo. Y yo creo que uno de los ejes que tiene
que abordarse allí es: en la vuelta a la normalidad, que abramos espacios para recuperar también estos derechos laborales, algunos que llevan mermados años, pero
también algunos que han surgido a partir de este momento. Pues, no sé, la situación
personal familiar de muchos trabajadores públicos o..., seguramente se haya visto
afectada como el resto de la población.
Y, finalmente, en lo que usted nos ha comentado de esta gratificación, quedamos
a la espera de que se concrete, de más información. Coincide en la línea de lo que le
hemos propuesto en nuestra comparecencia. Aunque la forma de llegar a ella no sea
la misma, si al final llegamos al mismo fin nos daremos por satisfechos.
Y lo último, que también se le ha arrojado en la comparecencia pero creo que
quizás es destacable, es la realización de un acto institucional, de un acto de reconocimiento, cuando vuelva la normalidad, o una normalidad aceptable, a todos aquellos que desde la función pública, pues, han, insisto..., y hacerlo extensible a otros
colectivos, pero que han estado al frente para trabajar por todos nosotros en estos
días tan duros.
El president

Gràcies, diputat. Ha exhaurit el seu temps d’aquesta primera pregunta. Senyor
conseller.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí, com ha dit el diputat, ha fet esment de tres..., o almenys les dues primeres, de
dos temes que hem parlat àmpliament avui en la comissió. No sé què més afegir, eh?
Només dir-li que aquest protocol, per tant, aquest pla de tornada a la feina espero
que el puguem presentar ben aviat. I, per tant, jo crec que a tot tardar a finals de setmana - la setmana que ve estarà, diguéssim, doncs, ja a punt. I deixi’m que ho deixin
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aquí, perquè sé que els equips estan treballant i no vull dir tampoc ara posar-los més
pressió de la necessària, no?
Penso que és important, eh? És un pla important, perquè estem parlant de la
tornada a la feina de molts treballadors, quan es pugui produir. En tot cas, em sembla que abans ho he explicat: el nostre objectiu és fer-ho de forma esglaonada. Tothom que pugui teletreballar (tall de comunicació) ...començament, i que, per tant,
de forma esglaonada puguem anar fent aquesta tornada al lloc de feina, quan així,
diguéssim, ho permeti la situació sanitària. I, evidentment, també, amb les condicions, com he dit abans, òptimes per poder desenvolupar l’activitat.
Sobre el tema de la gratificació que vostè comenta, em sembla que també ho he comentat abans en la meva intervenció. Nosaltres, el que plantegem, i avui ho he anunciat públicament, doncs, que portaré a la taula dels sindicats la negociació d’aquests
punts addicionals, per tenir present això que vostè esmenta, eh? Doncs, que tots
aquests col·lectius que han estat a primera línia de foc i que, en aquest sentit, també
mereixen un reconeixement, que no només ha de ser el dels aplaudiments que els fem
merescudament a les vuit del vespre cada dia.
El president

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre la reformulació del pressupost del Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública per a adaptar-lo a la crisi de
la Covid-19
311-01758/12

Senyor Gragera, és el torn de la seva segona pregunta.
Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. Señor conseller, considero que por todos es aceptado que la situación de la Covid ha cambiado cómo debemos afrontar las políticas públicas principales y esto conllevará, sin duda, la modificación... Consideramos que se deberían
haber aprobado unos presupuestos ya adaptados a esta situación de emergencia. Esto
fue el viernes, hoy estamos a lunes y ya hay unos presupuestos aprobados.
Ustedes mismos han dicho que tendrán que hacer ajustes. Yo le quiero preguntar
cómo van a ser estos ajustes desde su departamento. Si tiene pensadas qué líneas se
deberían ajustar.
(El president dona la paraula al conseller.)
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé, em sembla que el..., sí; el vicepresident va ser bastant explícit, i en aquest
sentit en la compareixença..., i també ho ha fet públicament, no?, clarament hi ha
un dels grans eixos de reactivació dels propers mesos que és el de la transformació
digital.
Per tant, jo espero que en el meu departament no calgui fer ajustos, eh? Almenys,
jo crec que seria, en aquest sentit... Si un departament necessita, diguéssim, donar
aquest impuls al que són polítiques determinants per a la sortida de la crisi i per donar suport a la resta de departaments en les polítiques socials que volen tirar endavant, ja no només des de la perspectiva de les infraestructures, sinó també des de la
perspectiva del suport tecnològic a les polítiques de reactivació, doncs, vaja, en tot
cas, això és evident, eh?, que això, el Govern s’asseurà..., i hem de veure, també, el
marc ingressos com serà.
Veurem, també, en aquest sentit, quines són les cotilles que ens posa l’Estat espanyol, eh? Aquí esperem, doncs, que els companys del PSC i dels comuns vetllin perquè a Catalunya aquesta etapa la puguem fer ja, diguéssim, disposant de les nostres
competències, i que li donin sentit al que ells creuen que és l’Estat autonòmic.
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En tot cas, nosaltres..., i ara ja parlo més específicament d’aquesta línia, d’aquest
departament, doncs. Crec que són un dels eixos, les polítiques que impulsem, que...,
clarament no hauríem de rebre ajustos en aquest sentit. Ara bé, en tot cas això ho
debatrem en el si del consell de govern, i veurem, doncs, com... De fet, jo crec que el
mateix vicepresident va dir que era quan havíem de donar un impuls públic més important, en els propers mesos, no? I, per tant, entenc que això no passa precisament
per fer aquest tipus d’ajustos, i menys en aquest departament.
El president

Gràcies, conseller. Senyor diputat Gragera, té vostè dos minuts, per si vol repreguntar sobre aquesta mateixa pregunta.
Dimas Gragera Velaz

Pues me decepciona profundamente escuchar esta respuesta, porque más allá de
las diferencias que tengamos ideológicas o lo que habíamos manifestado con relación a enmiendas que podríamos haber registrado, creo que desde todos los departamentos de la Administración, desde ayuntamientos, se van a tener que replantear
proyectos que yo considero que son más fundamentales que muchos de los que se
llevan a cabo desde el departamento.
Usted hace una defensa a capa y espada del CTTI y de la Agència de Ciberseguretat, y nosotros, en línea a lo que hemos registrado en las enmiendas, consideramos..., de verdad, tener una Agencia de Ciberseguridad duplicada, que su función,
según lo que usted ha descrito, es advertir de lo que ya nos advierten los cuerpos y
fuerzas de seguridad, y no vemos más allá... Un organismo que no comparece a decir cuáles son sus tareas, un organismo que no se permite auditar, y un organismo
que, por ejemplo, tiene el doble de lo que se destina al Departamento de Cultura, o
cinco veces lo que destina a deporte, o tres veces lo que se destina a turismo, o más
recursos que los que se destinan a renda garantida de ciutadania, considero que
como mínimo merece que se haga una reflexión para ver en dónde se puede recortar y dónde no.
Porque más inversión en recursos digitales no significa mayor eficiencia. Otras
comunidades autónomas también gestionan sus recursos digitales, también empujan
digitalización con muchísimos menos recursos, incluso con una tercera parte de lo
que se está destinando en Cataluña. Por ejemplo, tenemos un Departamento de Políticas Digitales suprafinanciado y hemos visto como en mitad de esta pandemia,
como le decía, cosas tan importantes como que todos los alumnos puedan telemáticamente continuar las clases o que el personal sanitario esté perfectamente dotado
de equipos médicos o de equipos telemáticos para poder desarrollar su labor, no se
ha llevado a cabo. Con lo cual, insisto, nos ha hablado usted de muchos proyectos
pero algunos dudamos de la eficiencia, y que otros, pues, sí le debo decir que compartimos.
Gracias.
El president

Gràcies, diputat. Senyor conseller li queden trenta segons per respondre aquesta...
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí, molt ràpid. Vostè diu que el meu departament és un departament suprafinançat. Escolti, és el segon departament amb menys pressupost de la Generalitat, eh?
Ho dic perquè, en aquest sentit, escolti... I crec que té una responsabilitat molt gran
sobre el funcionament de la resta de departaments.
Però si fos per vostè, jo crec que no tindríem..., vaja, no faríem res, la Generalitat, eh? Per tant, és més, si fos per vostè potser inclús suprimiria, no?, i retallaria
l’autonomia, directament, no?, que en aquests moments, doncs, té, diguéssim, té
atorgada Catalunya. Ho dic perquè a l’hora de..., vostè parla de duplicar serveis, etcètera, es continuen exercint les competències que tenim. Tant de bo en tinguéssim
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més, i, evidentment, tant de bo, com alguns que defensem tenir un estat propi les
poguéssim tenir totes.
El president

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre les prioritats per a atendre les necessitats
d’impuls del teletreball i digitalització de l’Administració, i del sector
productiu
311-01759/12

Ara faríem la darrera pregunta del diputat Gragera. Endavant.
Dimas Gragera Velaz

Como tengo tiempo de sobra, en esta pregunta, me permito... Señor conseller,
usted debe saber que Ciudadanos es un partido que cree en el estado de las autonomías.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

No vull..., no...
Dimas Gragera Velaz

Sí, y defiende la Constitución, cosa que ustedes no hacen.
Mire, para acabar en positivo, sí que le debo decir que en esta última pregunta sí
que he vislumbrado algunos puntos de acuerdo, no solo con ustedes, sino con otros
partidos. Le preguntaba sobre temas de digitalización, sobre temas incluso de trabajo, que podemos coincidir más allá de posicionamientos que tengamos en otros
temas.
Creemos que el foco..., va a haber que ayudar al sector productivo, sobre todo a
las pymes, a autónomos, a que desarrollen, pues, plataformas de venta o de gestión
de sus recursos. Creo que debe ser una de las líneas donde debemos actuar. Y hemos tratado, también, de cómo..., han preguntado cómo podemos ayudar desde la
digitalización a muchos sectores del tejido productivo. Yo creo que eso debe ser el
foco, que en esas políticas sí que nos podemos encontrar, que en esas políticas sí que
podemos compartir el destino de recursos.
Y, por último, me sumo a la propuesta que han hecho desde otras formaciones de
que se celebre en el Parlament de Catalunya un foro, no sé si sería un debate, un pleno monográfico, para debatir sobre el teletrabajo. Sé que también tienen implicaciones otras administraciones, pero yo creo que podemos encontrar puntos de acuerdo
en este sentido. Creo que es positivo para la conciliación laboral, para la emergencia
climática, para muchos aspectos, y esto, pues, yo creo que no entiende de ideologías,
y allí podremos debatir profundamente sobre cómo abordar este objetivo que compartimos, cuáles son las mejores vías de llegar al mismo.
Aprovecho, porque ya no intervendré, para desearles que estén bien de salud,
también los suyos y que nos veamos pronto, que creo que será la mejor señal.
El president

Gràcies, diputat. Igualment li ho desitgem a vostès. Senyor conseller, la resposta.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sí. No..., estic d’acord amb el que comentava el diputat de Ciutadans, que podem
trobar molts punts de trobada en molts temes.
Nosaltres, i aquest Govern, i aquest conseller, doncs, en particular, creu fermament que la tecnologia, l’avançar cap a un país digital el que persegueix clarament
és poder ser un país més ben gestionat, per tant més ben governat, eh? Més sostenible, i jo crec que és un dels grans reptes que tenim, i jo crec que la crisi de la Covid
ha fet oblidar la Greta Thunberg, no?, i el que perseguim, diguéssim, doncs, des
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d’aquesta perspectiva de fer un món més sostenible. També, diguem-ne, de ser un
país amb més oportunitats econòmiques. Per tant, vol dir que la gent tingui feina i
per tant ser un país més emprenedor. Però també, i aquest és un que sovint alguns
obliden, per fer un país més democràtic. No ho oblidin: Europa ha de posar sobre la
taula un model en el qual la tecnologia i les dades les governin els ciutadans; ni les
grans corporacions ni els estats amb voluntats a vegades de caràcter repressor. Per
tant, aquest Govern i aquest conseller treballarem amb aquest objectiu.
I ja només, diguéssim, em queda, doncs, evidentment, desitjar-los que puguin acabar de passar l’etapa de confinament al millor possible. Espero que estigueu tots bé,
eh? No sé si algú d’aquí ha passat..., ha estat infectat, per dir-ho així, de coronavirus.
En tot cas, espero que estigui bé, i que ens puguem retrobar físicament, que també
és necessari. Jo soc molt digital però crec també..., una cosa no és incompatible amb
l’altra, i que per tant puguem trobar-nos en el Parlament de Catalunya ben aviat per
poder compartir, doncs, una conversa, un cafè o el que creguin convenient.
I només crec que el que sí que vull dir, per acabar..., és felicitar-nos perquè hem
aconseguit, en aquesta comissió, no superar el rècord de cinc hores i mitja del conseller Calvet i la seva comissió, eh?, i, per tant, amb quatre hores hem pogut, doncs,
debatre i posar sobre la taula tot allò que hem considerat, o que heu considerat imprescindible, que avui s’havia de tractar en aquesta comissió.
Moltes gràcies. I, en tot cas, ens veiem aviat.
El president

Moltes gràcies, senyor conseller, per la seva compareixença. I jo crec que finalment, doncs, recullo les felicitacions i el reconeixement de tots els grups parlamentaris als professionals que durant aquests dies estan combatent contra el
coronavirus; també als tècnics del Parlament de Catalunya que fan possible aquesta
retransmissió.
Agrair-los a tots i a totes la seva participació. I jo no sé si ara, en aquests moments, es desconnecta o s’aixeca la sessió. Però, en tot cas, ens tancaran aquesta
sessió. (Rialles.)
Moltes gràcies a tots i a totes.
La sessió s’aixeca a les dues del migdia i set minuts.
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