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Sessió 24 de la CPDAP

La sessió de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP), tingu-

da per videoconferència, s’obre a un quart de quatre de la tarda i un minut. 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 Garcia.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Munia Fernández-Jordán 

Celorio, Dimas Gragera Velaz, Martí Pachamé Barrera i Javier Rivas Escamilla, 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, J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel 

G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; David Cid Co-

lomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Manuel Reyes López, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat (tram. 250-

01225/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 579, 19; esmenes: BOPC 641, 12).

2. Proposta de resolució sobre l’ús de la llengua de signes en les comunicacions del 

Govern i les entitats que en depenen (tram. 250-01236/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 584, 20; esmenes: BOPC 641, 13).

3. Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions públiques (tram. 

250-01237/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 586, 21; esmenes: BOPC 641, 13).

4. Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que fan tasques per a 

afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció efectiva davant d’actes d’assetjament o as-

senyalament per aquest fet (tram. 250-01245/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

594, 14; esmenes: BOPC 641, 14).

5. Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels treballadors públics 

(tram. 250-01269/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 603, 38; esmenes: BOPC 

645, 65).

6. Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita contra els efec-

tes de la Covid-19 (tram. 250-01270/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 603, 39; 

esmenes: BOPC 645, 66).

7. Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-

nya que condemna la Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments (tram. 250-01315/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 616, 43; esmenes: BOPC 645, 67).

8. Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat (tram. 250-01460/12). Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 671, 66; esmenes: BOPC 713, 12).

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les adjudica-

cions de contractes a l’empresa Seidor (tram. 354-00392/12). Dimas Gragera Velaz, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de 

l’Agència Espacial de Catalunya i les inversions en plena pandèmia (tram. 354-00400/12). 

David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la sol·licitud de sessió informativa.
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11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació de 

l’Agència Espacial de Catalunya (tram. 354-00401/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

12. Sol·licitud de compareixença de Carles Garcías Hernández davant la Comissió de Po-

lítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d’asset-

jament sexual que hi hauria hagut al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència durant el seu mandat com a cap de gabinet del conseller (tram. 356-00857/12). 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant 

la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols 

vigents per a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres discriminaci-

ons en l’àmbit de la funció pública (tram. 356-00858/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la 

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els protocols 

vigents per a casos d’assetjament sexual, d’assetjament psicològic o d’altres discrimina-

cions en l’àmbit de la funció pública (tram. 356-00859/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença d’Alfred Bosch i Pascual, exconseller d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-

tració Pública perquè informi sobre els presumptes casos d’assetjament sexual que hi hau-

ria hagut al departament durant el seu mandat (tram. 356-00860/12). Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de 

Noves Tecnologies de Girona davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-

blica perquè informi sobre l’anàlisi i les propostes per a impulsar les noves tecnologies 

(tram. 356-00904/12). Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença del director gerent en funcions del Centre de Teleco-

municacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Admi-

nistració Pública perquè informi sobre les adjudicacions de contractes a l’empresa Seidor 

(tram. 356-00913/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

18. Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (tram. 200-

00016/12). Ple del Parlament. Debat i votació de les propostes d’audiència.

18.1. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat de Metges de 

Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de perso-

nal (tram. 352-01906/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamen-

tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta.

18.2. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 

Catalunya en l’àmbit de la sanitat amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries 

en matèria de personal (tram. 352-01907/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta.

18.3. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 

Catalunya en l’àmbit de la funció pública amb relació al Projecte de llei de mesures extra-

ordinàries en matèria de personal (tram. 352-01908/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Sub-

grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta.
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18.4. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-

balladors de Catalunya en l’àmbit de la sanitat amb relació al Projecte de llei de mesures ex-

traordinàries en matèria de personal (tram. 352-01909/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Sub-

grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta.

18.5. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-

lladors de Catalunya en l’àmbit de la funció pública amb relació al Projecte de llei de mesures 

extraordinàries en matèria de personal (tram. 352-01910/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta.

18.6. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Infermeria 

SATSE amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal 

(tram. 352-01911/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya. Debat i votació de la Proposta.

18.7. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació General 

del Treball amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de perso-

nal (tram. 352-01912/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamen-

tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta.

18.8. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Candidatura Autò-

noma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al Pro-

jecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (tram. 352-01913/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 

i votació de la Proposta.

18.9. Proposta d’audiència en ponència d’Anna García Altés, responsable de l’Obser-

vatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 

Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de perso-

nal (tram. 352-01967/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Re-

publicà. Debat i votació de la Proposta.

18.10. Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic 

d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures ex-

traordinàries en matèria de personal (tram. 352-01968/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.11. Proposta d’audiència en ponència de Jaume Puig Junoy, professor titular de la 

Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en 

matèria de personal (tram. 352-01969/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.12. Proposta d’audiència en ponència de Vicente Ortún, professor emèrit de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en ma-

tèria de personal (tram. 352-01970/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.13. Proposta d’audiència en ponència de Manel Balcells, president del Consell As-

sessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de 

personal (tram. 352-01971/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamen-

tari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.14. Proposta d’audiència en ponència de Marisol Rodríguez, catedràtica d’Economia 

de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en 
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matèria de personal (tram. 352-01972/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.15. Proposta d’audiència en ponència de Francisco Longo, professor i director del 

Centre de Governança Pública d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de mesures extra-

ordinàries en matèria de personal (tram. 352-01973/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.16. Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic de Ciència Polí-

tica i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 

mesures extraordinàries en matèria de personal (tram. 352-01974/12). Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.17. Proposta d’audiència en ponència de Rosa Vidal, ex-interventora general de la 

Generalitat, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de per-

sonal (tram. 352-01975/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.18. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de 

Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de per-

sonal (tram. 352-01976/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.19. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres 

de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de per-

sonal (tram. 352-01977/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.20. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Metges de Catalunya 

amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (tram. 

352-01978/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 

Debat i votació de la Proposta.

18.21. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió Catalana 

d’Hospitals amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de per-

sonal (tram. 352-01979/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 

Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.22. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci de Salut i 

Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria 

de personal (tram. 352-01980/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-

mentari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.23. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 

d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de 

personal (tram. 352-01981/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamen-

tari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.24. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis 

de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries en ma-

tèria de personal (tram. 352-01982/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la Proposta.

18.25. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordi-

nàries en matèria de personal (tram. 352-01983/12). Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

19. Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (tram. 200-

00016/12). Ple del Parlament. Nomenament de la ponència.

El president

Bona tarda a tots i totes, senyores i senyors diputats. Donem inici a aquesta Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública al Parlament de Catalunya, en 
aquesta sessió 24, del 10 de novembre de 2020.
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Avui tenim molts punts a tractar, moltes propostes de resolució, a més d’una sè-
rie de compareixences, i, per tant, el que els demanaré és que siguin concisos en les 
seves exposicions.

I començaríem aquesta comissió amb la comunicació de substitucions, si hi ha 
alguna substitució per part d’algun grup parlamentari. (Pausa.) Senyor Gragera?

Dimas Gragera Velaz

Gracias, president, y buenas tardes a todos los diputados y a las personas del 
Parlament que nos acompañan. Tenemos una sustitución: el diputado Martín Barra 
sustituye al diputado Manuel Rodríguez.

El president

Molt bé. Alguna altra substitució?

Glòria Freixa i Vilardell

Sí. Nosaltres de moment no n’anunciem cap, però pot ser que, per un tema d’in-
compatibilitats amb comissions, la Gemma Geis sigui substituïda a mitja comissió.

El president

D’acord. Ja ens ho comunicarà, en tot cas, ella mateixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Sí. Quan arribi el punt, si és així, els ho comunico.

El president

D’acord.

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat 
(retirada)

250-01225/12

Doncs, si no hi ha cap altra sol·licitud o cap altra comunicació, donaríem inici a 
la comissió amb el punt 1, que és la Proposta de resolució sobre l’evolució de l’apli-
cació StopCovid19Cat a Catalunya, que presenta el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. I té la paraula el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Bona tarda a tots. Pandemias las ha habido siempre. Lamen-
tablemente, en la historia de la humanidad siempre ha habido plagas, ha habido en-
fermedades como la que ahora nosotros, sin... (tall de comunicació) ...pues, estamos 
sufriendo, ¿no? Y, en la Baja Edad Media, los leprosos..., primero lo habitual era 
el confinamiento, ¿no?, que es lo que estamos haciendo ahora, porque no podían 
salir porque contagiaban a la gente. Después ya fue evolucionando un poco, el co-
nocimiento, y a los leprosos los dejaban salir a la calle. Eso sí, tapados y con una 
campanilla, que era la que iba avisando de que eran leprosos, y, por tanto..., no te 
arrimaras, porque podías contraer la enfermedad, ¿no?

Los tiempos van evolucionando. En ese momento, lo que tenían era una campa-
nilla; en nuestros días, tenemos muchas cosas. Entre ellas, una que todos conoce-
mos, que se llama «bluetooth», que va en todos los teléfonos, y prácticamente todo 
el mundo tiene un teléfono o un smartphone, ¿no?

El 12 de marzo, cuando estábamos..., dejando la pandemia, desde el Grupo de 
Ciudadanos ya registramos una propuesta pidiendo que se utilizaran las tecnologías 
del siglo xxi: el bluetooth, la informática, las comunicaciones... Igual que en la Edad 
Media la tecnología que tenían..., usaban una campanilla, ¿no? ¿Por qué? Porque un 
bluetooth puede detectar la proximidad, porque tiene un radio de cobertura que más 
o menos coincide con el radio de peligrosidad de contagio, ¿no? Con todo el respeto 
a las protecciones de datos, porque al final solamente hacía falta que te dijeran: «Ha 



DSPC-C 608
10 de novembre de 2020

Sessió 24 de la CPDAP  8

estado usted en una zona de riesgo», y no hacía falta decir ni fulano ni mengano ni 
nada más, ¿no?

Entonces, ahí hicimos, en ese momento, una propuesta con la cual creo que, una 
vez más, demostramos que, si alguien cree en las políticas digitales como herra-
mienta de servicio al ciudadano, pues, es nuestro Grupo Parlamentario de Ciudada-
nos. Después hicimos esta, que es la que ha llegado ahora al Parlament; la otra no 
sé dónde ha ido a parar.

Cuando yo redacté la primera..., yo vivo en la Vall d’Aran, y nosotros tenemos 
mucha tirada para Francia. Me acuerdo de que era una época en la que todavía via-
jábamos; ahora, desafortunadamente, no. Y yo aquella mañana estuve: primero en 
Luchon, luego en Saint-Gaudens, en Francia; luego me fui para Barcelona. Para ir a 
Barcelona paso por Huesca, paso por Lleida y, finalmente, llego a Barcelona.

¿Qué quiero decir con esto? Que la plaga y la gente no tenemos límites. Somos 
una sociedad que se mueve. Y, por lo tanto, tiene que haber alguna herramienta que 
sea un poco global, no local de cada pueblo, porque, si no, por cada comunidad au-
tónoma o por cada país que pasas, pues..., la aplicación deja de tener sentido o deja 
de tener funcionalidad, ¿no?

¿Por qué presentamos esta propuesta? Bueno, porque, aunque sean herramientas 
que existen –no estoy descubriendo las sopas de ajo–, pues, el Gobierno de España 
realmente no estaba haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, como ellos no 
hacían, pues, nosotros propusimos que se hiciera. La Generalitat, con buen criterio, 
hizo una aplicación, el StopCovid19Cat. Lo que pasa es que es una aplicación que 
yo entendí que era una versión «entry», porque parece un simulador de préstamos 
hipotecarios, ¿no? Pues..., ¿tiene tos? Sí. ¿Tiene fiebre? Sí. Ah, pues llame al 061.

O sea, no es una aplicación que tenga..., con conexión ni con bases de datos, no 
tenía nada. Es un simulador, como un simulador de créditos: ¿cuánto dinero tiene 
ahorrado?, ¿cuánto vale la casa?, ¿cuántas cuotas?, ¿a qué tipo de interés? Y te va 
dando unos números, pero eso no quiere decir que te concedan la hipoteca. Es un 
simulador y poca cosa más, ¿no?

Pensamos que esto se tenía que haber hecho directamente desde Europa, no des-
de el Estado español. Pero, bueno, creo que hay que pensar en grande, que hay que 
pensar en espacios grandes, porque el virus, aunque no piensa –porque no son seres 
vivos–..., pero trabaja en grande, a nivel mundial, y lo tenemos que combatir con sus 
mismos argumentos y con sus mismas armas, desde la globalización.

El Gobierno de España parece que ahora..., bueno, hace un tiempo, pues, sí que 
ha hecho una aplicación en este sentido, con bluetooth, con conexión de bases de da-
tos, y nos parece tardío, pero necesario y oportuno. Y, por lo tanto, esta propuesta 
que hacíamos nosotros, de hacer una de ámbito regional autonómico, pues, no tiene 
ya realmente ningún sentido. Ha pasado mucho tiempo desde que la redactamos, han 
pasado muchas cosas –pocas buenas, lamentablemente. Y, por lo tanto, esta propues-
ta yo creo que ya no tiene razón de ser, y, por lo tanto, la retiramos del orden del día.

Gracias, president.

El president

Per tant, entenc que queda retirada, aquesta proposta de resolució?

Javier Rivas Escamilla

Sí.

El president

És així. Per tant, passaríem a la número 2, que és la Proposta de resolució sobre 
l’ús de la llengua de signes en les comunicacions del Govern... (Per raons tècniques, 
no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció del president.)

Pol Gibert Horcas

Hem perdut el president, ¿no?
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El vicepresident

Diria que s’ha tallat la connexió amb el president. Llavors, jo diria que hauríem 
de fer un petit recés de cinc minuts, a veure si tornem a connectar.

El lletrat

Sí. I, si no, diputat Alfonso Sánchez Fisac, vostè és el vicepresident i li tocarà 
presidir.

El vicepresident

Bé. Doncs...

El lletrat

Fem un recés, però vull dir que, si no pogués connectar-se, doncs, li tocaria presidir.

El vicepresident

Fem, llavors, cinc minuts, a veure si es torna a connectar. I, si no, continuarem 
amb el vicepresident.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i set minuts i es reprèn a un quart de 

quatre i nou minuts.

El president

Continuem a la comissió. Disculpin aquesta interrupció, culpa de la meva conne-
xió d’ADSL, no dels companys del Parlament de Catalunya, que fan tot el possible 
perquè la puguem continuar fent.

Proposta de resolució sobre l’ús de la llengua de signes 
en les comunicacions del Govern i les entitats que en depenen

250-01236/12

El punt número 2 és la Proposta de resolució sobre l’ús de la llengua de signes 
en les comunicacions del Govern i les entitats que en depenen, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Debatimos una propuesta que, sinceramente, yo también hu-
biera deseado tener motivos para retirarla, pero, lamentablemente, no es así.

La registramos a principios de abril, con el primer brote de la pandemia en total 
actividad, con una avalancha de mensajes a la población que iban cambiando cada 
día, a veces en cuestión de horas. En algún caso era lógico: nos encontrábamos con 
un nuevo agente infeccioso de evolución totalmente desconocida; en otras ocasio-
nes, la improvisación provocaba mensajes contradictorios. Pero, en cualquier caso, 
el formato de esos mensajes no era accesible a todo el mundo. Por ejemplo, se han 
emitido mensajes y aún están disponibles, vía web del Servicio de Emergencias Mé-
dicas o en el canal de YouTube de la Generalitat.

Y está muy bien utilizar las nuevas tecnologías, lo ha comentado antes mi com-
pañero Javier Rivas. Todos estos medios de difusión son muy importantes –como 
YouTube–, permiten alcanzar más público, pero como esos mensajes se han emitido 
solo en formato de voz hablada, las personas con discapacidad auditiva no tienen 
acceso a ellos. La propuesta pide que los mensajes de instituciones públicas, que 
dan información para la ciudadanía, importantes siempre, pero aún más en estos 
tiempos de pandemia, se emitan también en lengua de signos catalana y tenga subti-
tulado de texto. Esto último es algo muy sencillo, y los haría accesibles a un mayor 
número de personas.

Y decía al principio que hubiera sido deseable haber tenido motivos para retirar-
la, porque el Govern, que sin duda es conocedor de las propuestas que registramos 
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los grupos de la oposición y que ha recibido reclamaciones en este mismo sentido ya 
desde hace meses por otros canales y por otras entidades, debería haber sido sensi-
ble a esta necesidad, y ya debería estar corregido, esto, desde hace meses.

En cualquier caso, esta propuesta de resolución llega hoy a esta comisión, y espe-
remos que cuando el Govern..., como siempre, hace su propaganda: «Estamos traba-
jando»..., «Treballem molt, parlem amb tothom», i totes aquestes coses que sempre 
parlen..., i en qüestions com aquesta, que és de la seva absoluta competència, que 
posi mans aquí i fil a l’agulla ja. Penso que és el moment, com més aviat millor.

Por lo que respecta a las enmiendas que se han presentado, informar que hemos 
aceptado la enmienda 1 y la enmienda 4, que añaden la palabra «catalana». Cuando 
nos referíamos a «lengua de signos» habíamos hecho esa mención, pero es perfecta-
mente correcto añadir..., «lengua de signos catalana».

Respecto a la enmienda 3, también la aceptamos, pero con una transacción que 
creo que hemos hecho llegar ya a todos los grupos... (Tall de comunicació.)

La enmienda 2 no la aceptamos. Y, si es el momento, pues, ya lo defenderé después.
Muchas gracias, presidente.

El president

Molt bé; moltes gràcies, diputat. És el torn, ara, ja que s’han presentat esmenes, 
del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula la diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs jo discrepo de vostè. Li nego la major, senyor Martín 
Barra, perquè crec que sí que podria retirar aquesta proposta de resolució. Entre 
altres coses, perquè d’aquest tema, el llenguatge de signes i la subtitulació en totes 
les informacions oficials, n’hem parlat a bastament, sobretot en els últims temps, no 
només en aquesta comissió, sinó en moltes altres.

I en aquest cas, precisament, sí que és cert –i això l’hi reconec– que a l’inici, so-
bretot, de la pandèmia, on moltes de les informacions..., les compareixences es feien 
amb diverses veus, no?, de manera coral, del Govern..., doncs a l’inici sí que van ha-
ver-hi força dificultats per poder-hi encaixar, també, la llengua de signes catalana. 
I això ja l’hi reconec, perquè era una obvietat, va ser així. I sí que és cert que quan 
es van normalitzar aquestes rodes de premsa per donar informació transcendent, 
important, a la població, doncs, ja s’hi va incorporar aquesta traducció, també, en 
llengua de signes.

I ara ja s’ha quedat..., espero que hagi vingut per quedar-se, com és obvi, en totes 
les compareixences, com ja fa habitualment el Govern en les compareixences després 
del seu consell executiu dels dimarts. Per tant, ja és una prioritat i ja és una incorpo-
ració d’una tasca que ja té el Govern en tots els àmbits, exceptuant –i així l’hi reco-
nec– el període més crític de l’inici de la pandèmia, sobretot el mes de març.

I, pel que fa als serveis sanitaris, jo comparteixo la seva preocupació, però també 
cal reconèixer que totes aquelles informacions..., que no només en els hospitals, sinó 
també en els centres d’atenció primària i en altres equipaments sanitaris, majorità-
riament quan no són rodes de premsa emeses en directe, sinó que són informacions 
que es destinen a la població en general, sempre van subtitulades. Ja és una norma-
tiva habitual que en totes les informacions, i fins i tot moltes informacions dirigides 
a la promoció i a la prevenció de la salut, habitualment..., posaria la mà al foc que, si 
no és el cent per cent, el noranta-nou per cent, doncs, ja està subtitulat.

En qualsevol cas, benvinguda, aquesta proposta de resolució. Crec que podem do-
nar-li un suport important, perquè, certament, les esmenes..., per nosaltres era impor-
tant destacar aquesta diferenciació de la llengua de signes, que ha de ser la catalana, 
com recull l’Estatut del 2006, però que, a més a més, per similitud amb la castellana 
és fàcilment..., s’entén perfectament.

Entenent que s’hi incorporen aquestes esmenes i l’esmena in voce que vostè ha 
manifestat, donarem suport a aquesta proposta de resolució.
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El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula el senyor Pep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. No repetiré els arguments sobre el contingut que ja ha expli-
cat la diputada Laïlla, perquè els compartim. Sí que faré algunes precisions.

Una, que no sé si retirar-la o no, però... No sé si tocava gaire..., ja sé que s’ha dut 
en altres comissions; potser no tocava gaire a la de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, de comissió, fora que continuïn confonent, a vegades, el departament amb 
proveïdor de material tecnològic i no amb un departament que fa polítiques digitals.

Però acceptem discutir aquesta proposta de resolució. Hem discutit les esmenes, 
s’han acceptat. Jo crec que hem arribat a un bon consens, suficient com per donar-hi 
suport. I, bàsicament, per aquesta fal·lera que els ha agafat al Grup de Ciudadanos 
amb la llengua de signes catalana... En canvi, ens vam mostrar en contra, el nostre 
grup, de la moció que es va debatre en l’últim Ple, en què també es parlava d’aquest 
tema, però sota una moció que portava per títol L’ús de les llengües en els mitjans 
de comunicació públics. Ens semblava indigne tractar coses de la llengua de signes 
catalana sota un títol i un concepte com aquest.

En canvi, com a mínim avui el títol de la proposició és correcte, i està bé, per-
què tracta d’aquest tema, no?, l’ús de la llengua de signes en les comunicacions del 
Govern i de les entitats que en depenen. Doncs discutim-ho, endavant. I hem arri-
bat a un acord, que és el que ens agrada fer sempre que hi ha coses constructives, 
tot i que és veritat que ja s’ha debatut i aprovat i s’han fet moltes mocions en altres 
comissions.

Ja ho he dit: sobre el contingut, subscric totalment el que ha dit la diputada Laïlla.
I un parell de punts..., que ens sembla fins i tot un punt commovedor, aquest in-

terès del Grup de Ciudadanos per la llengua de signes catalana. Ha estat bé que ho 
incorporéssim com a esmena en el text que aprovarem. Felicitar-los per aquest inte-
rès, per defensar la llengua de signes catalana. I tant de bo sigui el primer pas perquè 
acabin també donant suport a l’impuls, a la normalització, a la promoció de la llengua 
catalana, oral, normal. Si és un primer pas, ens alegra molt que sigui així.

I un altre punt sobre..., que el compartim plenament nosaltres, perquè fa temps 
que el defensem: l’interès per la tecnologia i perquè ens ajudi també en la nostra fei-
na. Com ho hem hagut de fer, obligatòriament, a partir de la pandèmia, i com ho es-
tem fent avui en aquesta comissió, telemàticament, agraïm també l’interès del Grup 
de Ciudadanos i d’altres grups, que no és l’únic..., aquest interès sobtat per la tecno-
logia, que el vam trobar a faltar, per exemple, quan nosaltres crèiem que era perfec-
tament possible –i que és perfectament possible–, per exemple, fer la investidura del 
candidat que tenia els vots per ser elegit president, com era el cas del president Puig-
demont. I en aquell moment a tots els semblava que era impossible fer ús de la tec-
nologia per fer una cosa tan digna i tan respectuosa amb el vot de la gent com això.

Dit tot això, ja hem dit que donarem suport a la moció.

El president

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

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. No deixa de sorprendre-li mai a aquest diputat com, en una 
proposta de resolució que estem parlant d’accessibilitat dels serveis públics a gent 
que té algun tipus de discapacitat, puguem treure a debat la investidura del senyor 
Puigdemont. No deixa de sorprendre-li a aquest diputat, mai, com podem lligar te-
mes que a vegades semblen absolutament inconnexos, no?

Dit això, com bé saben, el nostre grup ha presentat una proposta de resolució en 
l’àmbit també del treball d’aquesta comissió per fer accessibles els serveis de la Ge-
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neralitat, tant els digitals com els físics, a diferents tipus de discapacitats. Evident-
ment, el nostre grup hi votarà a favor.

I esperem que no sigui només una resolució que s’aprovi, ja que estem parlant 
de drets de ciutadans a accedir a serveis públics. I, per tant, esperem que sigui una 
proposta que el Govern agafi amb força i que la implementi aviat, perquè cada dia 
que passa, evidentment, estem dificultant l’accés de diferents ciutadans als serveis 
essencials, com, en aquest cas, doncs, el coneixement de les declaracions de conse-
llers, però també l’accés a serveis públics, com deia, essencials.

Per tant, el nostre vot, evidentment, serà favorable.

El president

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

David Cid Colomer

Sí. Bàsicament, president, per dir que donarem suport a la proposta de resolució.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. No veig el representant de la CUP... Entenc que no està connec-
tat; no em voldria equivocar, però crec que no. (Veus de fons.) I, per tant, seria el torn 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula el diputat Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Desde el Grupo Popular, también daremos apoyo a esta pro-
puesta. Hay que recordar que gracias a la oposición hay más recursos en este pre-
supuesto 2020 precisamente para el tema de la lengua de signos. Y, por lo tanto, en 
todo lo que sea dar pasos para poder llegar a más ciudadanos para mejorar la comu-
nicación, para romper barreras que nos separan, pues, ahí siempre estará el Grupo 
Popular.

Y, por lo tanto, como decía inicialmente, daremos apoyo a esta propuesta.
Gracias.

El president

Gràcies, diputat. El senyor Martín Barra..., té vostè un torn per si vol parlar o 
posicionar-se sobre les esmenes. El vol utilitzar?

Martín Eusebio Barra López

Con su permiso, presidente. Y... (per raons tècniques, no han quedat enregistrats 
alguns mots de la intervenció de l’orador) ...con su permiso, también, estas cosas 
que nos ocurren a veces con los directos. No..., señora Laïlla, en fin, yo también es-
pero que haya venido para quedarse, pero, además, siempre. Es que, claro, tampoco 
me sirve mucho la excusa –me disculpará– de que a veces ya lo hace el Govern, a 
veces no... En fin... Bueno, evidentemente, sí, le reconozco que se están haciendo 
pasos en este sentido, pero, insisto, deberían haberse hecho mucho antes y deberían 
hacerse siempre. Así que muchas gracias, en cualquier caso, también a ustedes, por 
el apoyo. Y ¿por qué no? Claro, y más cuando son mensajes como los de la pande-
mia, que siguen todavía muchos de ellos sin subtitularse en las webs.

Y al señor Riera, pues, no sé muy bien qué decirle. Porque, claro, empieza us-
ted diciendo que qué pinta esta PR en esta comisión, empieza a hablar no sé si de la 
NASA o de nuestro interés por hablar de políticas digitales, y luego habla del Pleno, 
de otras comisiones, de no sé qué, y lo mezcla todo aquí, en este mismo... En fin, so-
lamente una cosa muy simple, antes de que el presidente me corte, porque no estoy 
hablando de las enmiendas –ya veo al presidente que está en ello–: cuando pedimos 
tres lenguas, pedimos tres, señor Riera. A ver cuándo comprende que pedir tres es 
para las tres, y que el que pide solo una es el que está cortando libertades.

Gracias.
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El president

Gràcies, senyor diputat. Efectivament, els prego que es centrin, diguem-ne, en 
el torn per posicionar-se sobre les esmenes, perquè totes les propostes de resolució 
tenen esmenes..., que es centrin en el posicionament de les esmenes.

I jo ara tinc un dubte: finalment s’han acceptat les transaccions presentades pels 
grups de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana? (Pausa.) Entenc que sí...

Martín Eusebio Barra López

Se han aceptado –perdón, presidente– las tres: las tres enmiendas, enmienda 1, 
enmienda 3 y enmienda 4..., pero la enmienda 3, añadiendo esa transacción, cuando 
también el equipo del Gobierno mencionaba «lengua de signos», añadiendo también 
«lengua de signos catalana» –también en ese punto.

Y la enmienda 2 no se ha aceptado. Ese punto queda con el redactado original.

El president

D’acord. Per tant, incorporant les esmenes: la 1, la 3 i la 4, amb aquest apunt a 
l’esmena número 3. I, per tant, les que queden vives de la proposta inicial... Fem una 
única votació, no hi ha votació separada. Per tant, aniré cridant els grups parlamen-
taris. Si algun altre diputat vol manifestar una posició diferent a la que manifesta 
el seu portaveu, que ho digui. Ho adverteixo ara, però que serveixi també per a les 
pròximes propostes de resolució.

El Grup Parlamentari de Ciutadans. Posicionament? (Pausa.) Senyor Barra, no 
el sentim. Entenc que és a favor.

Martín Eusebio Barra López

Disculpe, presidente. Pensaba que lo diría nuestro portavoz. A favor, por su-
puesto.

El president

D’acord. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana?

M. Assumpció Laïlla i Jou

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Doncs, per unanimitat quedaria aprovada, aquesta proposta de resolució.
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Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les administracions 
públiques

250-01237/12

Passem al punt número 3, que és la Proposta de resolució sobre la col·laboració 
entre les administracions públiques, presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula la diputada Munia Fernández-Jordán.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Muchas gracias, president. ¿Se me escucha bien?

El president

Sí. Endavant, diputada.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Buenas tardes a todos, compañeros diputados y diputadas, personal del Parla-
ment... La crisis sanitaria que nos asola desde hace ya muchos meses –va a hacer 
nueve meses–, con una pandemia mundial que estamos sufriendo, está provocando 
una serie de problemáticas absolutamente nuevas en la sociedad del siglo xxi que 
llevábamos recorrida: por un lado, la crisis sanitaria evidente y que nos asola por 
todos los rincones, y, por otro lado, muchas demandas que se producen en los mis-
mos municipios por toda la casuística que se está dando, necesidades que van desde 
alimentos hasta abrigo, calzado..., cuestiones muy básicas para toda la sociedad a las 
que es el municipio el que en muchísimas ocasiones da respuesta.

De todas esas necesidades se ocupan los ayuntamientos, muchas veces a través 
de modificaciones de presupuestos apresuradas, malabarismos financieros. Y, en 
muchas ocasiones..., hemos visto a lo largo de todos estos meses como son los pro-
pios ayuntamientos los que tienen que hacer frente a gastos que realmente deberían 
ser asumidos por la Generalitat. Como hemos visto, por ejemplo, cómo se surtía de 
mascarillas a las residencias de ancianos, o cómo hemos tenido que dotar de dispo-
sitivos digitales de datos a niños en las escuelas.

Todas estas cuestiones podríamos dejarlas de lado, y dejarlas en el pasado, si 
realmente hubiera una colaboración buena y estrecha, con lealtad institucional, en-
tre las diferentes administraciones públicas. Y es de esto de lo que va esta propuesta 
de resolución.

Proponemos en la misma devolver la deuda a los municipios –base de todo–; 
dotar de los recursos –las competencias que tiene asumidas la Generalitat– para 
que, de esa manera, cada cual se ocupe de sus propias necesidades en las diferentes 
administraciones. También proponemos la creación de una línea de ayudas extraor-
dinarias, viendo proyectos en concreto y necesidades para la crisis del Covid-19. 
Y hacer un estudio en colaboración con los ayuntamientos y entidades municipales 
para detectar las áreas más afectadas y vulnerables dentro de los propios pueblos y 
ciudades. Y diseñar planes de acciones que reduzcan el impacto del Covid-19. Por 
último, priorizamos los municipios con menor capacidad económica, cuestión, esta, 
que nos parece muy importante.

En relación con las enmiendas que nos han presentado tanto el Grupo Republi-
cano como el Grupo de Junts, hemos aceptado las enmiendas 2, 3 y 4. Nos parece 
que pueden mejorar el texto, y queremos sumar, en este caso, en esta propuesta de 
resolución. Nos parece lo suficientemente importante como para dejar cuestiones po-
líticas y ponernos todos a trabajar en esta buena sintonía entre administraciones. La 
primera de las enmiendas, respecto a la derogación de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, no la hemos podido asumir.

Sin duda, una perfecta sintonía y colaboración entre las diferentes administraciones 
públicas son importantísimas para poder mejorar la vida de los ciudadanos y eliminar 
obstáculos que no redundan ni hacen avanzar la sociedad en los tiempos de pandemia.

Muchas gracias, president.
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El president

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Republicà, atès que s’han 
presentat esmenes. Té la paraula la diputada Aurora Carbonell.

Aurora Carbonell i Abella

Hola, bona tarda a tots i a totes. Bé, aquesta proposta de resolució bàsicament el 
que ve a demanar és el que sense Covid hi hauria d’haver, no?: una col·laboració en-
tre totes les administracions, evidentment, des dels municipis fins a qualsevol ins-
titució supramunicipal. Hem de col·laborar sempre, ens hem de coordinar, ens hem 
d’ajudar. Això és evident. I ara, també, per descomptat, encara amb més necessitat.

Però el que..., quan feia referència, ara, no?, la diputada de Ciudadans, que deia 
que el primer punt és demanar...: «Devolver inmediatamente la deuda mantenida 
con los municipios.» I nosaltres en el que insistíem és en que el que necessitem els 
municipis, ara mateix, sobretot, és eficiència i eficàcia en els procediments. Moltes 
vegades..., és el mateix que demanen les empreses, és el mateix que demana la gent 
del carrer. A vegades et diuen: «No em donis diners; deixa’m obrir, deixa’m obrir 
ràpid.» «No em donis diners que m’arribin d’aquí a cinc o sis mesos, perquè m’hauré 
mort.» I això és el que ens està passant.

L’LRSAL precisament el que ha fet és que ha limitat absolutament l’autonomia dels 
municipis. Estem encotillats totalment, i això és el que ens mata. Ens mata molt més 
això que no no tenir diners. Perquè en qualsevol moviment que fem, doncs, el procedi-
ment administratiu és tan complex i ens costa tant que no podem ajudar la gent.

Per tant, per nosaltres potser és molt més important que la col·laboració sigui per 
l’eficiència i l’eficàcia de l’Administració pública, que fins i tot canviï..., més estruc-
tura de processos administratius, que no que ens vagin donant diners, si és que no 
els cobrem ja, ara mateix, i la gent els té a la seva butxaca, que és el que ens està 
passant.

Per tant, col·laboració entre les administracions? Tota. Però també la defensa to-
tal de l’autonomia municipal. Si els municipis no són lliures d’actuar ràpids... Perquè 
veiem, precisament, com heu dit, no?, el problema quan sortim al carrer, i veiem que 
els hem d’ajudar ja, no d’aquí a tres mesos. Això és el que necessitem. Per això nos-
altres en aquest punt votarem que no, perquè entenem que per nosaltres la derogació 
de l’LRSAL és imprescindible.

Entre altres coses, per exemple, ens està encotillant en els temes de poder aga-
far més personal, un tema importantíssim ara per als ajuntaments. I, de fet, en tots 
els altres procediments, no?, que per a qualsevol cosa s’han de fer convenis amb els 
estaments supramunicipals, perquè ara ja no tenim l’accés que teníem abans... Per 
tant, és una llei que, als municipis, ens encotilla totalment, i ara ens mata; en aquests 
moments, ens mata molt més que els recursos econòmics.

La resta..., tal com hem dit, han acceptat les esmenes, i això els hi agraïm, perquè 
han acceptat les esmenes que hem fet. No m’ha quedat molt clar, a l’últim punt, que era  
prioritzar... Vostès posaven prioritzar en aquests plans d’accions l’atenció «en els mu-
nicipis amb menor capacitat de recursos», i nosaltres havíem dit «en els municipis 
petits de menys de dos mil habitants», per concretar més que les ajudes anessin més 
encaminades..., vull dir, més que re, per clarificar més que fossin no els que tingues-
sin menys recursos, sinó els més petits. Que, a la vegada, també són els que tenen 
menys recursos, no?, però...

Pel que fa a la resta, sí que ho acceptem, perquè, evidentment, estem d’acord amb 
dotar de més línies d’ajudes extraordinàries i fer estudis de col·laboració. En això, hi 
estem absolutament d’acord. Però, hi insisteixo, el problema que tenim ara per ara 
els municipis és l’eficiència i l’eficàcia dels procediments administratius. No podem, 
nosaltres..., tenim ajudes que ja les vam aprovar gairebé els mesos de maig i juny i 
encara no han arribat a la butxaca dels ciutadans.

I això és un problema molt molt greu que estem patint totes les administracions, 
i s’està veient: les municipals, la Generalitat i l’Estat espanyol. Perquè així estan els 
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ERTOs, els ICOs, les ajudes als autònoms... Vull dir, tots ens estem trobant amb 
aquests problemes d’encotillament de l’Administració pública.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per tant, després, en el torn, diguem-ne, que té la senyora 
Fernández-Jordán per posicionar-se amb les esmenes, intentem aclarir com ha que-
dat aquesta esmena 4, si els sembla bé.

És el torn de la diputada Glòria Freixa, per part de Junts per Catalunya.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. Bé, per aclarir... Sobre aquesta última esmena, hem arribat a 
un acord, també, amb el Grup de Ciutadans. En primer lloc, m’agradaria agrair la 
predisposició de la diputada Munia Fernández per arribar a una entesa.

No ha estat possible en el primer punt, pels motius que clarament ha exposat la 
meva companya del Grup Republicà amb relació a aquesta llei, que per nosaltres és 
una línia vermella. També demanem i insistim en la derogació d’aquesta llei.

I, pel que fa a la resta de punts, hem arribat a un acord, perquè entenem que, al 
final, tot el Pla de govern d’aquesta legislatura inclou el que és el país viu, on es mos-
tra clarament quina ha de ser la coordinació entre, també, el Govern de la Generali-
tat i els municipis, quina és la importància dels municipis en la vida del nostre país.

I, a més a més, que no sigui a base només d’ajuts, sinó que hi hagi una possibilitat 
d’interactuar, de potenciar-los. Que es tinguin en compte tots els conceptes: que no 
es parli només d’agricultura i d’aquest punt, sinó que sigui transversal; que puguem 
lligar un departament amb l’altre per donar més vida al territori; que hi hagi inter-
connectivitat –importantíssim–, la fibra òptica...

És a dir que és prioritat d’aquest Govern, i, com he dit, ja ho va posar en el seu 
Pla de govern, el que és el país viu. Nosaltres preferim parlar de «país viu» que no 
de «país buit», perquè creiem que és en positiu, que el país és viu, i que senzillament 
se l’ha de dotar de les eines perquè mostri aquesta riquesa.

I després hi ha un punt, amb relació als municipis petits, que també hem parlat 
amb la diputada de Ciutadans. I, bé, vist que el pressupost de la Generalitat ja té un 
punt que és un element corrector segons la renda, segons si el municipi ha perdut 
més o menys població, per ponderar i intentar assolir el punt exacte dels ajuts que 
necessita un municipi o l’altre..., com això no està previst ja en el Fons Local de Co-
operació que preveuen els pressupostos, doncs, bé, hem entrat aquesta esmena, a la 
qual la diputada de Ciutadans s’hi ha avingut.

I res més. Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Freixa. Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Bé, caldrà un aclariment de com han quedat les esmenes, per-
què encara no m’ha quedat clar..., quines sí i quines no. Per tant, m’estic posicionant 
sobre una resolució que no sé com ha acabat quedant, la qual cosa és complicada, 
diguem-ne. I comentaré també algun tema de les esmenes que m’ha semblat inte-
ressant destacar, no?

En primer lloc, sí que volia dir que, evidentment, amb la crisi del Covid es fa 
ara més necessari que mai que hi hagi una coordinació. I dic «coordinació», perquè 
a vegades hem vist una cosa que s’assembla a una cessió d’informació –no a coor-
dinació– entre la Generalitat i el món municipal, no? Em sembla que és imprescin-
dible, ningú no entendria que no fos així. O estem veient casos, cada quinze dies, 
on el Govern de la Generalitat segurament pren mesures i n’informa els municipis, 
no es coordina amb ells.
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I jo no diria en cap cas que hagi de consensuar-les amb els municipis, però, evi-
dentment, són els que les han d’aplicar, en molts casos, i se les troben fetes. Se les 
troben amb un avís d’hores abans, quan s’han d’aplicar mesures que, evidentment, 
són complicades. Requereixen una logística, una implementació, i moltes vegades se 
les troben sobre la taula i sense cap tipus de preavís, no?

I, evidentment, això no és coordinar, això és informar, en el millor dels casos. 
I també volia dir-ho perquè em sembla que la resolució en el fons va d’això: va d’in-
tentar que hi hagi una millor relació entre les administracions de diferent nivell. 
I aquí bàsicament hi ha la Generalitat i el món local, que és el que està intentant, 
doncs, lluitar contra la pandèmia a primera línia de foc, no?

Llavors, hi ha un tema que m’ha semblat que suscitava cert debat, que és el 
tema de..., si finançament o intentar agilitzar processos de l’Administració. I jo crec 
que són línies absolutament paral·leles i que s’han de treballar en conjunt. Jo no 
conec cap municipi que digui «no» als recursos, diguem-ne; segurament dirà «sí» 
als recursos, i «sí» a que els hi deixin gastar amb major facilitat, que són els de 
l’INE, perquè, evidentment, la majoria de municipis volen treballar, no?

Però, evidentment, tampoc hi ha autonomia municipal, si no hi han recursos. 
I això també ho estem veient a molts municipis, que es troben lligats de mans i peus 
per intentar executar, doncs, polítiques en els seus àmbits, no?

Hi ha un debat que jo no he acabat d’entendre, que és el debat sobre el punt 5, en 
el qual..., la proposta que hi ha feta sembla que va dirigida amb una especial atenció 
a municipis amb una menor capacitat de recursos, amb menys recursos. I em sembla 
que estava ben vist, no?, però es comentava que hi havia una esmena en la qual es 
matisava aquest punt i semblava que anava d’una cosa més de mida que de recursos, 
segurament, no?

Aquí, evidentment, nosaltres tenim la nostra, diguem-ne, visió particular, i no 
compartim que sigui així. Nosaltres compartim que ha de ser per recursos i no per 
mida. Jo vinc del Vallès Occidental. Tinc els municipis més ric i més pobre de tot 
Catalunya: tinc Matadepera i tinc Badia del Vallès. Per tant..., amb una mida que..., 
els uns són uns quants menys de deu mil i els altres, uns quants més de deu mil. La 
mida, en aquest cas, diguem-ne, no és el que més importa; importen els recursos, en 
aquest cas, no? I per això nosaltres, evidentment, no ho podem compartir d’aquesta 
manera, no?

I, per últim, donar les gràcies a la diputada proposant, perquè em sembla que és 
una solució que va enfocada a un problema que tenim realment, no?, la gestió del Co-
vid, que és aquesta, com deia, coordinació de bona fe entre administracions. Crec que 
té marge de millora, i esperem que ho puguem millorar en aquests mesos que queden 
per davant, encara, de pandèmia.

El president

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

David Cid Colomer

Sí; moltes gràcies. Jo crec que un dels elements fonamentals és la coordinació, i 
diria sobretot amb la cooperació, no?, i també la cogovernança amb el món local. I fa 
bé, el Govern de la Generalitat, de ser molt exigent en la defensa del món local davant 
del Govern de l’Estat, però jo sí que crec que en aquesta pandèmia, que ja arrossegà-
vem aquesta situació, no?..., no és precisament que el Govern de la Generalitat hagi 
estat molt sensible a les demandes del món local.

És a dir, tots tenim alcaldes i alcaldesses que ens trameten la sensació jo diria..., 
i també la realitat d’una manca d’acompanyament per part del Govern de la Genera-
litat, i que moltes vegades han hagut de gestionar molt sols i soles una situació molt 
complexa. I, evidentment, en una situació molt difícil des d’un punt de vista sanitari 
i des d’un punt de vista econòmic.
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Nosaltres, en general, compartim el text de la moció. Sí que hi ha elements que 
nosaltres entenem que..., no?, que es poden considerar, però no necessàriament en-
tenem que hagin d’anar al mateix punt. És a dir, nosaltres també creiem que fora 
bo que es derogués l’LRSAL. De fet, creiem que no s’hauria d’haver aprovat mai, 
l’LRSAL, però no entenc quin és el fet de col·locar-ho en el mateix punt del retorn 
del deute dels ajuntaments. Jo tinc la sensació que el que es buscava era una excusa 
per no donar suport al primer punt de la moció. Que jo crec que és nítid, i, en tot 
cas, es podria haver fet una esmena d’addició, que nosaltres també haguéssim donat 
suport a una transacció, en tot cas, per dir que cal derogar l’LRSAL, no?

I, finalment, també això, aclarir exactament com queda el text de la proposta de 
resolució. Perquè, evidentment, també, com es deia ara, si es vol fer una línia espe-
cífica d’ajuts, té molt més sentit que sigui per a aquells municipis que no tenen re-
cursos que no per a aquells d’una mida determinada. Perquè, com es deia ara, aquí 
del que es tracta és de reduir les desigualtats; no només les desigualtats, en aquest 
cas, poblacionals, que, lògicament, també són importants, però encara més impor-
tant és la capacitat que tinguin aquests ajuntaments de respondre a les necessitats 
dels seus veïns i veïnes.

I, per tant, aquí, evidentment, prioritzar aquells ajuntaments que no tenen prou 
recursos crec que és fonamental, i també hauria de ser el criteri principal, tot i que, 
evidentment, hi pot haver altres criteris, com, evidentment, el tema poblacional, que 
ens ha de servir també per a un reequilibri territorial, eh? Però, en tot cas, com a 
mínim s’hauria de combinar, aquest doble criteri.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula el diputat Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Desde el Grupo Popular, evidentemente estamos conven-
cidos de que los ayuntamientos están en esa primera línea de batalla de atención a 
los ciudadanos siempre, en todas las circunstancias, y ahora también, especialmente 
con esta pandemia del coronavirus, ¿no?

Nosotros, por supuesto, siempre hemos apoyado –y lo seguiremos haciendo– que 
cada administración tiene que estar bien financiada, y que, por lo tanto, los recur-
sos que son propios del mundo local se les deben proporcionar. Y lo que no puede 
ser es que la Generalitat de Catalunya no pague las deudas que tiene, en este caso, 
con las administraciones municipales. Por lo tanto, nosotros apoyamos ampliamen-
te esa reivindicación. No entendemos por qué se intenta vincular esa devolución a 
la  LRSAL. No tiene nada que ver, estamos mezclando un tema con otro. Hay que 
devolver las deudas, porque es un gasto que ya comprometió a los ayuntamientos, y, 
por lo tanto, es independiente del tema de la LRSAL.

Que, por cierto, aquí todo el mundo parece que critica la LRSAL. Hay que re-
cordar que la LRSAL, por ejemplo, ha supuesto una herramienta fundamental para 
que ahora los ayuntamientos tengan esos recursos que van a poder utilizar precisa-
mente en estos momentos de dificultades de la pandemia. Y la LRSAL, por ejemplo, 
lo que determina es que, si la Generalitat de Catalunya delega una competencia al 
mundo local, la Generalitat esté obligada a financiar al mundo local. Gracias a esa 
ley, la Generalitat tendrá que pagar los servicios que sistemáticamente ha delegado 
en los ayuntamientos, ¿no?

Y, aparte, es una ley que también limita, por ejemplo, que los alcaldes no cobren 
más que el presidente del Gobierno, cosa que antes sí sucedía, porque había barra li-
bre, ¿no?

Por lo tanto, nosotros defendemos que se devuelvan los recursos a los ayunta-
mientos, porque eso es un gasto que ya está comprometido, y le exigimos mayor 
compromiso a la Generalitat de Catalunya.
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El president

Gràcies, diputat. Ara, senyora Fernández-Jordán, si ens pot aclarir exactament 
les esmenes que s’han acceptat –la informació que tinc és que són les esmenes nú-
meros 2, 3 i 4–, i, sobretot, en la 4, quin és el redactat final que queda d’aquesta es-
mena... Endavant, diputada.

Munia Fernández-Jordán Celorio

President, intento clarificar. Muchas gracias a todos los compañeros por la pa-
ciencia y por todos los comentarios, en sintonía, para poder sumar entre todos. Y mu-
chas gracias a la diputada Freixa, también, por su talante en la negociación.

Como decía, nosotros, la enmienda número 1, de modificación del punto 1, la 
rechazamos. La enmienda número 2 la aceptamos, teniendo en cuenta que son en-
miendas conjuntas, ¿eh?, tanto de Junts per Catalunya como del Grupo Republicano. 
La enmienda número 3 la aceptaríamos. Y la enmienda número 4 también la acep-
taríamos, en un acto de generosidad, porque, como comentaba el diputado del PSC, 
la verdad es que el componente económico y el poblacional deberían haberse unido 
y nos parecería mucho más eficaz. Pero bueno, nuestro ánimo era poder armonizar 
opiniones, y, en ese sentido, hemos cedido.

No sé si ha quedado claro, president. ¿Alguna cosa más?

El president

Ha quedat clar. Gràcies, diputada.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Muy bien, muchísimas gracias.

El president

En tot cas, pel que he entès, al debat hi hauria una votació separada del punt 1. 
És així? (Pausa.) I..., algú demana alguna votació separada més, després de saber 
com queden les esmenes? (Pausa.) Senyor Gibert?

Pol Gibert Horcas

Del punt 4.

El president

D’acord. Per tant, l’esmena del punt 4 –l’esmena– és la que votarem, també, se-
paradament, eh?

Votem, per tant, el punt 1 de la proposta de resolució.
Grup Parlamentari de Ciutadans? (Pausa.) Qui farà el pronunciament, la senyora 

Jordán o el senyor Gragera, de les votacions?

Dimas Gragera Velaz

Pues yo creo que no será conflictivo, porque, como son casi todas nuestras..., 
voto favorable.

El president

D’acord, senyor Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Sí, sí. Em pot preguntar a mi, si...

El president

Molt bé. Per part del Grup d’Esquerra Republicana..., perdó, del Grup Socialistes 
i Units per Avançar? 

Pol Gibert Horcas

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

El president

A favor.
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Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Grup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana?

Aurora Carbonell i Abella

En contra.

El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

En contra.

El president

Molt bé, doncs. Aquest punt quedaria... Senyor lletrat, empat, pot ser? (Veus de 
fons.) Sí, oi? Hem de tornar a votar, per tant?

El lletrat

Podem votar tres vegades, o, pel vot ponderat, quedaria rebutjat. És més fàcil.

El president

D’acord, perfecte. Doncs quedaria rebutjada, aquesta esmena.
Passem a votar ara l’esmena número 4.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar?

El lletrat

Perdó, president...

El president

Sí.

El lletrat

Jo no he entès bé si estem votant l’esmena 4 o el punt 4, que no és objecte d’es-
menes. El senyor Gibert ens ho hauria d’aclarir.

Aurora Carbonell i Abella 

Sí. És el punt 5, eh? Aquí ens hem..., jo també l’he vist, l’error.

El president

El que estem votant en aquests moments és l’esmena 4, que fa la modificació del 
punt 5.

Aurora Carbonell i Abella 

Ah, d’acord.

El lletrat

Ah.
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El president

Tal com està..., el tenen vostès al dossier, eh? Esmena 4, que modifica el punt 
5. Per tant, el que estem modificant és el punt que diu «prioritzant estos planes 
de acciones la atención a los municipios con menor capacidad de recursos» per: 
«prioritzant aquests plans d’accions l’atenció als municipis petits de menys de dos 
mil habitants». Això és el que estem..., això últim que he dit és el que estem vo-
tant, eh?

Per tant, Grup Parlamentari de Ciutadans ha manifestat el seu vot a favor. (David 
Cid Colomer demana per parlar.) Senyor Cid?

David Cid Colomer

No, que llavors jo canvio el meu vot, perquè jo, en tot cas..., o sigui, si el que es-
tàvem votant era l’esmena, jo hi estic en contra.

El president

D’acord.
Per tant, comencem la votació d’aquesta esmena 4, que modifica el punt 5.

David Cid Colomer

D’acord.

El president

Grup Parlamentari de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

Favorable.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

En contra.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

En contra.

El president

Grup Parlamentari del PP?

Manuel Reyes López

En contra.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Aurora Carbonell i Abella 

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Per tant, quedaria aprovada, aquesta esmena.
I ara votaríem la resta de la moció, amb les esmenes incorporades, eh? Em refe-

reixo a la que no se n’ha demanat votació separada.
Grup Parlamentari de Ciutadans?
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Dimas Gragera Velaz

Favorable.

El president

Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem? (Pausa.) Senyor Cid, no he escoltat el seu posicio-
nament.

David Cid Colomer

Favorablement.

El president

Subgrup Parlamentari del PP?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Aurora Carbonell i Abella 

A favor.

El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell 

A favor.

El president

Doncs quedarien aprovats, la resta de punts, amb les esmenes incorporades.

Proposta de resolució de suport i agraïment als professionals que fan 
tasques per a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció efectiva 
davant d’actes d’assetjament o assenyalament per aquest fet

250-01245/12

Passem al punt 4, que és la Proposta de resolució de suport i agraïment als pro-
fessionals que fan tasques per a afrontar la crisi de la Covid-19 i de llur protecció 
efectiva davant d’actes d’assetjament o assenyalament per aquest fet, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, esta propuesta de resolución que presentamos desde 
Ciutadans se realizó en plena pandemia, en la primera ola, cuando este virus nos 
sorprendió por su extrema capacidad de infección, que colapsó todos los centros de 
salud públicos, y todos los cuerpos de funcionarios se activaron ante esta emergen-
cia, y lo hicieron con total profesionalidad.

Esta propuesta no solo quiere hacer hincapié en la labor de los funcionarios pú-
blicos, sino también en lo que han tenido que sufrir. No hablamos del agotamiento 
por no dormir durante días. No hablamos de la exposición directa a un virus que se 
demostraba cada día más letal. No hablamos de una lamentable falta de recursos. 
Hablamos de cómo muchos de esos empleados públicos, después de sufrir todo lo 
anterior, se tenían que enfrentar al señalamiento y al acoso por el simple hecho de 
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realizar su trabajo o, les digo más, su vocación: enfermeras y médicos, fuerzas ar-
madas, fuerzas y cuerpos de policía –como la Policía Nacional, Mossos, Guardia 
Civil...

Hemos visto cómo hacían pintadas en coches de profesionales de la salud, en sus 
buzones, en las paredes de las calles. Hemos visto cómo se impedía a quienes ve-
lan por nuestras vidas que limpiasen residencias para gente mayor o que instalasen 
hospitales de campaña para evitar la saturación de la sanidad. Hemos visto cómo 
hemos tenido huelgas de funcionarios públicos, y, en especial, del ámbito sanitario, 
en plena pandemia, porque ya no podían más.

Y, por ello, lo que hemos solicitado en esta propuesta de resolución es de estric-
to sentido común: el apoyo y el agradecimiento al trabajo de todos los implicados 
para luchar contra el Covid-19 es fundamental para que los empleados públicos 
sepan que la sociedad los apoya y los quiere, por mucho ruido que hagan ciertas 
personas. Y que tengan la ayuda y el asesoramiento para su defensa por parte de 
la Administración pública. Que se les defienda en todo momento, aunque mucho 
nos tememos que el conseller no va a defender a los trabajadores públicos ni aquí 
ni en la luna.

De hecho, una de las enmiendas que han presentado los grupos que apoyan al 
Govern es justamente eso: no realizar todas aquellas acciones legales oportunas 
contra aquellos quienes acosan, señalan y difaman a los trabajadores públicos, que 
se han dejado la salud por garantizar la salud de los demás.

Por todo ello, nosotros pedimos el voto favorable por el sentido común y por la 
responsabilidad política de todos los grupos parlamentarios que aquí estamos repre-
sentando a la sociedad. Y, por favor, no nos dediquemos a otra cosa que no sea, jus-
tamente, en este momento, dar las gracias a todos los profesionales que se estaban 
dejando el pellejo cada día por nosotros.

Nada más. Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. S’han presentat esmenes. Té la paraula, en aquests moments, la 
diputada Titon Laïlla, del Grup Parlamentari Republicà.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. En aquesta proposta de resolució entendran que m’hi senti..., 
fins i tot podria dir reflectida, perquè, com saben, en primera persona puc explicar 
el que és, doncs, treballar d’infermera en plena onada pandèmica, en plena primera 
onada. Ara, per sort, encara no han necessitat la meva ajuda, però també, òbvia-
ment, estic a disposició.

I ho dic perquè jo crec que el que ens ha de quedar d’aquesta pandèmia..., quan 
passin els anys, espero que el que es recordi d’aquesta pandèmia siguin paraules 
com «solidaritat», paraules com «suport», com «professionalització»; com tot allò 
que va fer la ciutadania organitzada –o no–, fos professional o no, per tirar endavant 
tot el conjunt de la societat en una situació tan estranya, tan nouvinguda, tan poc 
coneguda com era aquesta crisi pandèmica.

Per tant, com a sanitària, però crec que puc parlar en nom de tots aquells, doncs, 
que en un moment donat vam estar en primera línia en la lluita contra la pandèmia 
de l’àmbit que fos, crec que els agraïments de la ciutadania sempre –sempre– ens 
acompanyaran. Sempre agrairem els aplaudiments que es feien a les vuit del vespre, 
però també totes aquelles mesures que es prenien per part del Govern, de les ad-
ministracions, dels centres hospitalaris i d’altres institucions, per tal d’acompanyar 
aquella feina, que va ser, veritablement, molt dura.

Per tant, en aquest sentit, i entenent que ens acceptaven l’esmena al primer punt, 
en la que demanen un manifest, no?, de suport a tots aquells que van donar la cara en  
la pandèmia, que ja es va fer al Parlament i que, a més a més, es va fer un ple espe-
cífic per la Covid i que, òbviament, per part de tots els grups parlamentaris es va fer 
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arribar aquest suport als professionals..., doncs, en aquest sentit, donaríem suport a 
aquest punt.

En canvi, no podem donar suport als altres dos. Entre altres coses, perquè el que 
demana no és legal. És a dir, l’Administració de la Generalitat no pot posar els seus 
recursos... (tall de comunicació) ...de la ciutadania. Saben que, per llei, només els 
serveis jurídics de la Generalitat donen suport o aixopluc als membres del Govern, 
a les direccions del Govern i també a aquells funcionaris que pateixen qualsevol ac-
ció contrària per culpa o... (tall de comunicació) ...de la seva professió. Llavors, en 
aquest sentit, sí que, òbviament, com no pot ser d’una altra manera, l’Administració 
pública –en aquest cas, la Generalitat– estarà al costat de tots ells. I és en aquest 
sentit, i perquè, precisament, per poder fer tot això, hauríem de fer una llei..., és a 
dir, no, no podem fer-ho d’una altra manera, i en aquests moments això no és així, 
doncs no podrem donar suport a aquests punts.

Però, en qualsevol cas, agrair per descomptat tot el suport, vingui d’on vingui. 
I seguir-ho fent ara, en aquests moments, també, amb tots aquells que estan ara ja, 
a dia d’avui, donant suport i cuidant-nos a tots en aquesta situació de pandèmia, i 
que ens cuidaran, malauradament, en els propers mesos, que espero que no siguin 
gaires.

Per tant, donaríem suport al primer punt i no seria així als altres dos.

El president

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 
la diputada Anna Geli.

Anna Geli i España

Bé; gràcies, president. Refermar les paraules de la companya Titon i agrair una 
altra vegada més l’esforç i el treball de tots els sanitaris i tota la gent que està a la 
primera línia de contagi i que fan, doncs, que la vida ens sigui una mica més tran-
quil·la, no?

Jo, pel que..., res, afegir poca cosa més. Només dir que aquesta PR es va presentar 
el 16 d’abril –per tant, si la contextualitzem, a la primera onada. I també és cert que 
el senyor Alfonso ha barrejat alguns arguments a la seva exposició de motius que ara, 
quan l’ha llegit o quan ha fet la seva exposició, no concorden amb l’escrit.

Però, certament, nosaltres..., només fer algun apunt, no? Dir que pensem que 
potser el desconeixement de la pandèmia per part de la societat en aquell moment, 
que, ja dic, eh?, aquesta PR es va presentar un mes més tard de la primera onada..., 
la por va provocar que segurament alguns comportaments fossin reprovables, no?, 
com, per exemple, deia, el fet d’assenyalar els mateixos sanitaris que treballaven i 
treballen en aquesta primera línia de risc. I, bé, això és una actitud que nosaltres tro-
bem intolerable, qualsevol persona la troba intolerable, però que, com vostès també 
mateixos exposen a l’exposició de motius, en aquesta proposició, doncs, van ser uns 
comportaments certament molt minoritaris.

Tot i així, i com deia la companya Titon, també, la població es va conjurar a favor 
de tots els treballadors sanitaris i va donar aquestes mostres de suport diari. I, per 
tant, podem dir que la societat civil ha donat exemple, en aquest cas, amb mostres de 
solidaritat, amb manifestacions i fins i tot amb col·laboració i ajudant els més vulne-
rables, no? Però, ho torno a dir, això ho hem de contextualitzar en la primera onada, 
que és a la que vostès fan referència en aquesta PR.

Pel que fa als punts, com dèiem nosaltres, sí que votarem a favor del punt 2, ja 
que ens han acceptat aquesta esmena. I també ho agraïm, no?, perquè també pen-
sem que des del Govern s’han manifestat en diverses ocasions, doncs, donant suport 
a aquests professionals que lluiten contra la pandèmia, i en tot moment podem dir 
que..., en rodes de premsa, també s’ha fet... (tall de comunicació) ...tot i sabent que 
això encara no ha acabat i que no només vivim de reconeixements i agraïments, eh? 
Per tant, el que sí que fem és donar resposta al seu punt 1.
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I no podrem donar suport al punt 2 o, en tot cas, votarem en contra dels punts 2.b 
i 2.c, bàsicament pel que deia la companya Titon. La Generalitat..., vostès no parlen 
concretament dels treballadors públics de la Generalitat. I, bé, la Generalitat no dis-
posa d’aquests mecanismes legals per posar a disposició dels ciutadans. I, per tant, 
bé, és una qüestió o una circumstància que hauria de ser..., s’hauria de fer amb rang 
de llei. I, per tant, ara mateix els recursos estan centrats bàsicament en pal·liar els 
efectes d’aquesta crisi sanitària i de la Covid, no?

I, per tant, bé, com deia, ens abstindrem en el punt 2, perquè també creiem que 
si hi han actituds d’aquestes característiques, o situacions de difamació, assetjament 
a treballadors, etcètera, doncs, creiem que en aquest cas la Generalitat... (tall de co
municació) ...els Mossos d’Esquadra, que han d’actuar per garantir aquesta segure-
tat ciutadana, i, en tot cas, fer l’acusació que sigui necessària amb relació a aquesta 
persecució del delicte.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Que vagi per endavant el nostre suport evident a aquesta pro-
posta de resolució. Jo m’agafo a les paraules que deia la diputada Geli al final, que 
eren només de reconeixements, diu, a professionals sanitaris, en aquell cas, o a tots 
els implicats en la pandèmia. I espero, evidentment, que el Govern sigui conscient 
d’això i prengui les mesures necessàries per reconèixer-los i retribuir-los com es 
mereixen, aquests professionals, que han estat durant molts mesos en la primera lí-
nia de la batalla, diguem-ne, per intentar controlar al màxim possible la pandèmia. 
I evidentment, també, doncs, que les seves reclamacions, no només quant a personal 
o a gratificacions, sinó també perquè hi hagi una política decidida per atacar la pan-
dèmia..., que també siguin escoltades per part del Govern.

Simplement, també dir que escoltava també per part d’alguna diputada de grups 
del Govern que deia que no hi havien recursos per dedicar a aquest recolzament le-
gal a la gent que es pugui veure assetjada en aquest sentit per participar en la lluita 
contra el Covid, no? Evidentment, els recursos sempre són una qüestió de priori-
tats, però jo crec que hi han recursos per intentar millorar la situació. Vull dir que, 
a veure, també hi han, evidentment, recursos disponibles per fer segons què, i en-
tenem que si es volgués, doncs, també és una prioritat política, i es podria posar a 
l’agenda.

El president

Gràcies, diputat. Per part de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el diputat 
David Cid.

David Cid Colomer

Sí. Nosaltres donarem suport a la proposta de resolució. Sí que crec..., vull dir, 
també s’hi feia referència alguna vegada en algunes intervencions, que estan molt 
bé els agraïments i les propostes de suport, i, lògicament, també l’acompanyament 
legal davant de situacions d’assetjament que hagin pogut patir especialment els tre-
balladors i treballadores sanitàries, que en alguns casos han tingut dificultats fins i 
tot, no?, per poder llogar o continuar vivint en una «vivenda» de lloguer perquè se’ls 
estigmatitzava per això, eh?, que han sigut casos menors, però hi ha hagut algun cas 
que ha transcendit públicament... I, per tant, bé, jo crec que això és fonamental.

Nosaltres trobem a faltar la part que té a veure amb les seves condicions sa-
larials. Penso no només en les gratificacions, que, a més a més, també van tindre 
el seu punt polèmic, les gratificacions que va aprovar el Govern de la Generalitat. 
Perquè hi havia determinats sectors –penso especialment en els treballadors i tre-
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balladores de la neteja sanitària– que no rebien aquesta gratificació, que crec que és 
profundament injust, perquè estaven en primera línia, també, de..., no?, i que podien 
haver estat..., o moltes d’elles van ser infectades, també, en aquest cas, pel virus.

I en segon lloc, també, una millora de les condicions laborals a nivell estructural. 
Tots hem vist –i segurament hi han companyes i companys de la comissió que ho 
coneixen de primera mà– com professionals de la infermeria, infermers i inferme-
res, doncs, han explicat de manera reiterada que, malgrat formar-se a Catalunya, han 
decidit marxar a treballar a l’estranger perquè les condicions laborals són millors, o 
fins i tot perquè la seva estabilitat és major, eh? També en els col·lectius de metges.

I per tant, crec que aquest element..., nosaltres, com a reflexió, el volem introduir, 
perquè estem d’acord amb la proposta de resolució, però també crec que hauríem 
de fer una reflexió més àmplia quan parlem de donar suport als treballadors i tre-
balladores públiques i si creiem –com crec que és així– que una de les conclusions 
que traiem de la crisi és que quan les coses van malament o quan tenim una situació 
d’emergència especial, una emergència sanitària o econòmica, és el sector públic i 
són especialment els treballadors i treballadores públiques qui ens rescata o qui ens 
cuida o qui ens ajuda en moments tan complicats, però això vol dir, també, que està 
bé que tinguin unes bones condicions econòmiques.

Ho dic també perquè, per exemple, en el debat dels pressupostos generals de 
l’Estat també hem sentit, per part d’alguns grups o d’alguns sectors mediàtics, que 
no era el moment d’apujar el sou dels funcionaris, eh? No és que hagi sigut una gran 
pujada salarial, però, en tot cas, sí, equiparable, no?, a la inflació. I, bé, està bé que, 
quan parlem de gratificacions i de suport, també parlem de les condicions laborals, 
que no són només les salarials, sinó, evidentment, també que es valori la seva pre-
carietat, que és un tema que també hem discutit molt al llarg d’aquesta legislatura 
en aquesta comissió.

El president

Gràcies, diputat. Senyora Geli, si és tan amable d’apagar el micròfon perquè no 
tinguem interferències en el directe... Moltes gràcies. Ara és el torn del Subgrup Par-
lamentari del Partit Popular. Té la paraula el diputat Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Desde el Partido Popular, creemos que es necesario y es de 
justicia reconocer el trabajo de todos aquellos trabajadores, tanto en el ámbito pú-
blico como en el ámbito privado, que han estado y están al pie del cañón en estos 
momentos tan difíciles, exponiéndose ellos mismos, intentando cuidarnos a todos 
para que nos quedemos en casa, sacrificando también a sus familias. Y, por lo tanto, 
es de justicia ese reconocimiento.

Pero también es cierto –y alguno de los portavoces que me han precedido en la 
palabra también lo han comentado– que tenemos que pasar del agradecimiento y 
de los aplausos a las acciones. Y ahora es el momento de reconocer con hechos ese 
trabajo, y, en la parte que corresponde a la Administración, con sus propios traba-
jadores, pues debería de hacerlo. Hay que recordar que todavía no han cobrado la 
paga extra del año 2014, llevan seis años sin cobrar un trabajo que realizaron hace 
muchísimo tiempo. O también hay que recordar esa temporalidad que tiene la Ad-
ministración pública, de más de noventa mil trabajadores temporales que tiene la 
Generalitat de Catalunya.

Cuidarles y respetarles es solucionar los problemas que tienen. Que cobren eso 
que hace seis años se ganaron. Que se regularice la situación que tienen a nivel la-
boral. Y, por tanto, echamos de menos que en esta propuesta de agradecimientos no 
demos un paso más allá y que también solucionemos, por la parte que le correspon-
de a la Administración, con sus trabajadores, pues, ese justo reconocimiento a lo que 
se han ganado ya antes de la pandemia, pero ahora mucho más, en estos momentos 
tan difíciles, ¿no?
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Por tanto, daremos apoyo a esta propuesta, pero sí que echamos en falta que sea 
un poquito más ambiciosa.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per pronunciar-se sobre les esmenes, tindria la paraula el 
diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Sí; gracias, presidente. Bien, sobre las enmiendas, tenemos la primera enmienda 
presentada, que la aceptaríamos, ya que... Bueno, sí que es verdad que esta PR que 
presentamos en su día, el 16 de abril, ha quedado bastante más atrasada en el tiempo 
de lo que se ha ido haciendo en los plenos del Parlament.

Y, por ejemplo, se hizo una declaración en el mismo Parlament, en el Pleno mo-
nográfico sobre el Covid-19, sobre la emergencia..., del día 21 de mayo, donde se ex-
plicitaba justamente este apoyo y manifiesto hacia los profesionales. Y, por lo tanto, 
aceptaríamos la primera enmienda, para que se vuelva a hacer. Nosotros pedíamos 
que se hiciese. Ya se ha hecho; pues entonces vamos a volver a realizar ese manifies-
to, después de saber lo que ha pasado después de ese 21 de mayo.

Sobre la enmienda número 2, ya les digo que no podemos aceptarla. A mí hay 
una cosa que me sorprende: yo no sabía que sea ilegal defender la legalidad. Eso yo 
no lo sabía. Y entendemos que ustedes lo que ponen en su enmienda es que se conti-
núen protegiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras públicos. Hombre, 
solamente faltaría que no se defendiese a los funcionaros públicos. Pero no pedía-
mos eso, cambiaban totalmente el sentido de nuestra propuesta. Nosotros lo que pe-
díamos es que el Gobierno tome medidas legales necesarias en los casos en que se 
haga un ataque, señalamiento o difamación hacia los funcionarios públicos. Pero, 
bueno, ya vemos que no están por la labor.

Y sobre un tema que han comentado el señor David Cid y el señor Manuel Reyes, 
ustedes han hablado sobre un tema que vamos a ver próximamente, que va a salir 
en la siguiente PR. Se han avanzado. Ya sabemos que todos tenemos más ganas de 
hacer gratificaciones, como decía el señor Manuel Reyes, que agradecimientos y 
aplausos, ¿no? Es cierto que los empleados públicos o trabajadores públicos necesi-
tan, también, esa parte. Pero se han avanzado, viene en la siguiente PR.

Nada más. Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Per tant, de les seves intervencions, entenc que es demana vota-
ció separada –si no vaig errat– dels punts 2.b i 2.c. És així? No hi ha cap altra votació 
separada, eh? (Veus de fons.)

Doncs votaríem en primer lloc els punts 1 i 2.a.
Ciutadans, la seva posició?

Dimas Gragera Velaz

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?
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Manuel Reyes López

De la CUP, no, del PP. (Manuel Reyes López riu.)

El president

Perdoni, senyor Reyes. Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Republicà?

M. Assumpció Laïlla i Jou

A favor.

El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Doncs, per unanimitat de tots els grups, quedaran aprovats el punt 1 i el punt 2.a.
Passem a la votació dels punts 2.b i 2.c, que els podem agrupar en una votació 

única. Sí? (Veus de fons.) Doncs endavant.
Posicionament, Grup Parlamentari de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

Favorable.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

M. Assumpció Laïlla i Jou

En contra.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

En contra.

El president

Per tant, aquest punt quedaria..., no estaria aprovat, per una qüestió de vot pon-
derat, eh? Decauria.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca 
dels treballadors públics

250-01269/12

Molt bé. Doncs passem a la següent proposta de resolució, punt número 5, Propos-
ta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels treballadors públics, presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, esta propuesta de resolución que trae el Grupo Par-
lamentario de Ciutadans para su debate trata sobre la devolución del sueldo a los 
funcionarios públicos de las pagas extra que llevan intentando recuperar desde hace 
años. Si en la realidad pre-Covid era necesario, se pueden imaginar que ahora lo es 
más. Casi una década para devolver lo que es suyo, y con una realidad actual del 
Covid..., se hace más aún necesario realizar un esfuerzo extra para devolver hasta el 
último céntimo de lo que el Govern les debe.

A nivel municipal, por ejemplo, los ayuntamientos se están apretando el cinturón 
para ayudar a los ciudadanos y a las empresas. Sin embargo, el Govern, con unos 
presupuestos de más de 27.000 millones de euros..., no son capaces de encontrar un 
hueco para devolver a los funcionarios lo que es suyo. Abren embajadas por todo el 
mundo, pero no pueden devolver las pagas extra. Se gastan 600 millones en infor-
mática, sin poder evitar que se caiga el sistema, pero no pueden devolver las pagas 
extra. Crean la NASA catalana, pero no pueden devolver las pagas extra.

Y, donde he dicho «pueden», cámbienlo por «quieren»: está claro que no quie-
ren devolver las pagas extra. Han sido siempre impedimentos. E intuyo que ahora, 
incluso en esta situación de crisis pandémica mundial, no van a querer hacerlo. Tie-
nen un acuerdo de 2018 con los sindicatos para hacer efectivos los pagos, y se prevé 
que no sea hasta 2022 cuando se acabe de pagar lo que deben, ocho años después. 
Entendemos que en esta comisión, como órgano legislativo de control al Govern en 
materia de función pública, tenemos que velar por los derechos de los trabajadores, 
y más en estos momentos de especial gravedad.

La propuesta de resolución consta, básicamente, de seis puntos. Uno, que sería 
facilitar todo el material necesario de protección. Segundo: retornar las pagas extra 
antes del primer semestre de 2021. Y, como ya les digo que esta propuesta de re-
solución se presentó en mayo –obviamente, la estamos viendo en noviembre...–, les 
pedimos que entiendan nuestra enmienda in voce para que sea en el primer semestre 
del 2021 y no del 2020, ya que no estamos en plazo.

Número 3: evaluar un sistema de gratificaciones a los funcionarios y trabajadores 
que han participado activamente en la lucha contra el Covid-19, como reclamaban 
desde otros grupos en el punto anterior del orden del día. Cuatro: establecer una lí-
nea de préstamos sin coste para los trabajadores públicos que lo requieran. Cinco: 
reconocer el trabajo de todos los trabajadores públicos que han atendido a la socie-
dad para paliar los efectos de la pandemia.

Y, por último, 6: planificar una convocatoria de plazas con mejores condiciones 
laborales para reducir la precariedad y la interinidad en la función pública de Ca-
taluña.

Nada más. Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyor Cid, si ens fa el favor de tancar el micròfon..., 
així no generarem interferències. Ho dic perquè normalment jo puc apagar els seus 
micròfons, però avui no m’han donat tant de poder, i, per tant, lo tengo que pedir 
así... És lo que hi ha, eh?

És el torn del Grup Parlamentari Republicà, atès que s’han presentat esmenes. Té 
la paraula el diputat Jordi Albert.



DSPC-C 608
10 de novembre de 2020

Sessió 24 de la CPDAP  30

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Diverses qüestions respecte a la proposta de resolució de 
Ciutadans respecte als treballadors i treballadores públiques. La primera: de tots els 
punts de la proposta..., em sembla que en la seva proposta de resolució repeteixen 
un mateix punt, que és el punt 4, que l’anomenen dues vegades, eh? El punt 4 està 
anomenat dues vegades, reiterat. I, per tant, li demanaria un aclariment al diputat 
Sánchez, per tal de que esclareixi el nou... (Tall de comunicació.)

El president

Tenim dificultats per sentir el diputat. Diputat, no sé si ens sent, vostè. (Pausa.) 
No ens sent... Si de cas, passem al següent grup i intentem recuperar després la co-
municació... Senyor Albert? Ara ens sent bé?

Jordi Albert i Caballero

Sí, us sento. Em sentiu, a mi?

El president

Ara perfectament. Jo sí. (El president riu.) Bé. Ara sí? Senten el senyor Albert, 
ara? (Pausa.) Sí? Doncs l’hem agafat, diguem-ne, una mica... (per raons tècniques, 
no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció del president) ...l’exposi-
ció. Si vol acabar amb les últimes paraules que ens ha dit. Les últimes paraules en 
aquesta comissió...

Jordi Albert i Caballero

Sí? Continuo? No sé per què... (Jordi Albert i Caballero riu. Tall de comuni
cació.) A veure, amb relació al que estàvem comentant, eh? La proposta de resolu-
ció presenta dos punts 4. Per tant, emplaço el diputat Alfonso Sánchez que faci un 
aclariment respecte a la nova ordenació, i, per tant, a la votació, perquè quedi molt 
més clarificada. Perquè precisament en el primer d’aquests punts 4, doncs..., nosal-
tres..., ja li avanço, també, votació diferenciada al president de la Mesa, perquè no 
estaríem d’acord amb la proposta d’habilitar una línia de crèdits per als treballadors 
públics.

Entenem que aquesta línia de crèdits hauria de ser, en tot cas, accessible per a 
qualsevol treballador del nostre país, sigui de l’àmbit públic o sigui de l’àmbit privat. 
Estaríem generant una desigualtat entre treballadors, i, per tant, segons l’àmbit on 
estiguin subscrits. I nosaltres considerem que aquesta no és una línia adequada que 
puguem fomentar ni potenciar. Però, d’altra banda, tampoc considerem que facilitar 
una línia d’endeutament sigui una mesura adequada en l’àmbit concret que estem 
parlant, dins de l’àmbit de la funció pública.

Segona qüestió. Respecte al punt 2 –on també li demano votació separada, presi-
dent–, siguem molt clars: una proposta de resolució del Parlament no pot modificar 
un acord de negociació col·lectiva acordat entre les parts, entre l’executiu i els sindi-
cats, els representants dels treballadors i les treballadores. No ho podem fer. Tal com 
està redactat, no ho podem fer.

Per tant, en aquest sentit, el que jo li demano és respecte per aquest acord en el 
marc de la negociació col·lectiva. I si vostè retira «any 2014» de la seva proposta, i, 
per tant, ho deixa en «any 2013», sí que podríem votar... Perquè, de fet, enguany ja 
s’ha retornat la paga del 2013, aquest 60 per cent que s’havia de fer efectiu ara, el 
2020.

Respecte a l’any 2021, es farà efectiu el 55 per cent de la paga del 2014. I l’any 
2022, segons aquest acord establert en la negociació col·lectiva i en el marc de la 
Mesa General de Negociació de la Funció Pública..., aquesta paga del 2014, el 45 per 
cent restant, es retornarà l’any 2022.

Per tant, el que jo li demano és que, o bé fa aquesta modificació i elimina «any 
2014» o nosaltres haurem de votar-li en contra. Perquè nosaltres sí que volem res-
pectar els acords que són fruit d’aquesta negociació col·lectiva. En qualsevol cas, 
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que les parts denunciïn els acords i tornin a renegociar-ho, però això ni ho podem 
fer a través d’una proposta de resolució des de l’àmbit legislatiu ni ho podem fer en 
aquesta comissió ni a petició de cap grup parlamentari en aquesta comissió. Per tant, 
hi votarem en contra.

En la resta de punts, hi estem d’acord. De fet, la gran majoria d’ells ja s’estan 
complint, amb tot el tema del material i també amb tot el tema de les gratificacions 
i del suport i del reconeixement, que reiterades vegades també, des del nostre grup 
parlamentari, hem fet a tots els treballadors i treballadores públiques que han estat 
en aquesta primera línia del Covid.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la dipu-
tada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. Bé, respecte als sis punts que presenta aquí el Grup de Ciuta-
dans, com sempre, veig que hem reforçat especialment..., els altres grups hem passat 
una mica de llarg i hem reforçat especialment el punt del no pagament de les pagues 
extres dels funcionaris. I hem aprofitat que, ja que passàvem per allà..., per recordar 
que si es gasten diners del Govern en projectes especials i unes quantes coses més..., 
sense ni valorar-ho ni veure l’oportunitat i el futur per al país.

En tot cas, a mi m’agradaria recordar-li el que ja ha comentat el meu company 
d’Esquerra Republicana. En diferents punts dels que han manifestat, encara que no 
n’han volgut parlar, eh?..., però, en el primer punt, que era el del material a proveir 
als treballadors públics pel seu retorn, hi ha un acord, que és la Instrucció 4/2020, 
que ja preveu com serà la tornada.

I no tenim cap problema a donar, número per número, tot tipus de detalls so-
bre tota la inversió que s’ha fet en material i en adaptació dels llocs de treball per 
a aquesta tornada. Quan vulguin ho podem posar a la seva disposició. I no em vull 
allargar més, perquè són números per departaments, per tipus de treballador, etcè-
tera.

Després, pel que fa a reduir la interinitat –que tampoc no ho ha volgut parlar 
massa, això–, bé, els recordem que s’ha actuat amb fermesa, que hi ha un acord de 
la setmana passada al mateix Parlament. Però és que, a més a més, s’han convocat 
oposicions, després de molt de temps, amb un gran esforç, perquè això també re-
quereix una forta inversió. I no només això, sinó que durant la pandèmia, i en previ-
sió del que passava, inclús s’ha tornat a estudiar la manera de consolidar tot aquest 
personal.

Pel que fa al punt que més els importa a vostès, que és el tema de les pagues, com 
ha dit el meu company Jordi Albert, està claríssim que no tenen cap intenció de lle-
gir el que està passant, perquè amb un esforç molt important per part de la Genera-
litat, i especialment en el moment que vostès mateixos saben que estem vivint, s’han 
respectat els acords que es van pactar amb la mesa de negociació dels empleats pú-
blics i s’ha fet front al pagament que ja s’havia estipulat. En primer lloc, un 10; des-
prés un 30 i després un 60 per cent, durant aquest 2020, de la paga corresponent a 
l’any 2013. És a dir que, tot i la dificultat i el moment que s’està vivint, s’ha donat 
compliment als acords que hi han amb els treballadors públics.

El 2021 i el 2022 està previst el pagament de les següents quotes, que no tinguin 
cap dubte que serà això així, perquè si aquest any, amb les dificultats que s’han tin-
gut, de tresoreria de la Generalitat per afrontar tota la pandèmia..., doncs imaginin els 
propers anys, que esperem que això hagi passat i encara estiguem millor.

Ja que ens fan referència als projectes de futur de la Generalitat, a mi m’agra-
daria que vostès també aixequessin la veu quan el Govern espanyol, en plena pan-
dèmia, es gasta 2.100 milions d’euros en tancs per a l’exèrcit. Que, que sapiguem, 
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no estan vostès en cap guerra. L’única guerra, ja ho van dir vostès, amb publicitat, 
per activa i per passiva, és contra el virus, i per a això no necessitàvem cap tipus de 
tancs.

Aquesta, la primera. I, després, m’agradaria també sentir a parlar sobre les des-
peses que hem d’assumir de la Casa Reial, especialment de la seguretat del rei emè-
rit, que es troba fugat en un altre país. Però sembla ser que, per vostès, els fugats 
són els únics que legalment estan a l’exterior, i el rei resulta que no..., és un ciutadà 
més. I li recordo que això ha sigut..., directament de la butxaca d’aquests ciutadans.

I res més a dir. Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Té la paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Bé, el nostre grup donarà suport a aquesta proposta de resolu-
ció. Però sí que, com deia el diputat Albert, aquí tenim un problema de fons, alguns 
grups parlamentaris, no? I és que nosaltres tenim un gran respecte per la negociació 
col·lectiva. I, evidentment, tot i que es pot fer..., no és que no es pugui fer, es pot fer; 
evidentment, aquí el Parlament pot votar un acord millor de la negociació col·lectiva 
o pitjor, i es demostra un dret, diguem-ne, no? Però, evidentment, nosaltres no vo-
lem vulnerar ni fer cap intromissió en un acord que hi ha entre les parts. Ens sembla 
que no és la manera d’actuar per part del nostre grup. I, per tant, no podem donar 
suport a aquest punt.

I demanem que ja que la resolució..., el 5 sembla que és correcte, si el grup pro-
posant pot modificar-lo, perquè ens agradaria arribar ja a un acord de conjunt amb 
aquesta resolució, no?

Dit això, evidentment, nosaltres donarem suport a diferents mesures que el que 
volen fer –i entenc que la resolució s’ha fet en un moment molt determinat– és 
donar cobertura als treballadors públics en diferents aspectes, tots vinculats a la 
Covid-19, no?

Per tant, el nostre grup, evidentment, hi donarà suport, tot i esperar si hi ha un 
canvi en aquest sentit per, llavors, poder definir si és un suport total o només parcial.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
té la paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Sí. Nosaltres, en coherència amb el que plantejàvem a l’anterior debat, entenem 
que lògicament el suport als treballadors i treballadores públiques s’ha d’expressar 
en les seves condicions laborals, que tenen a veure amb la seva estabilitat. En par-
làvem també la setmana passada, no?..., en aquest cas, fa dues setmanes, en la com-
pareixença del conseller, i la setmana passada en el Ple del Parlament, sobre noves 
xifres de temporalitat que té l’Administració pública de la Generalitat, que ronden 
pràcticament el terç de la plantilla, també amb les condicions laborals i especial-
ment, també, pel que fa al retorn de pagues dobles, no?

I, en aquest sentit, també coincidir amb el que deia el senyor Gibert. És a dir, és 
evident que es pot proposar, i, per tant, els grups són lliures de proposar el que cre-
guin oportú sobre els acords que ha pres la mesa general, però també crec que esta-
ria bé que ho respectéssim. També des d’una valoració absolutament, jo diria, fins i 
tot realista del que suposa. És a dir, aquest any el retorn de la paga doble dels fun-
cionaris i dels treballadors i treballadores públiques de la Generalitat ha tingut un 
impacte pressupostari de 300 milions d’euros, eh?, vull dir que no és un impacte 
menor. A més, nosaltres vam reclamar que estigués consignada en el pressupost de 
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la Generalitat, perquè així també era un element de major garantia per als treba-
lladors i treballadores públiques. I, òbviament, si hi hagués un nou acord, o si hi 
hagués un acord entre els treballadors i treballadores públiques i l’Administració 
de la Generalitat, doncs, probablement, evidentment, nosaltres també hi donaríem 
suport, no?

De fet, fins i tot es podria fer un altre redactat que crec que seria més acurat, que 
és proposar que la mesa general acordés que aquest retorn es podria accelerar, eh? 
Però, en tot cas, és també aquest acord, fruit d’una..., no?, mobilització dels treballa-
dors i treballadores públiques. Vull recordar que va estar a punt d’haver-hi una vaga 
general del sector públic en aquesta legislatura. I el que va propiciar aquesta mobilit-
zació dels treballadors i treballadores públiques va ser l’acord que avui tenim sobre 
la taula, que és aquest retorn fraccionat de les dues pagues dobles en dos anys, que 
tant de bo hagués pogut ser més ràpid, però és l’acord que es va assolir.

I, com deia..., és a dir, fins i tot reconeixent l’impacte pressupostari que té, que no 
és menor, destacar aquest any els 300 milions d’euros, que ja hi són. I que, bé, mal-
grat que alguns grups van bloquejar el pressupost, doncs, s’han pogut pagar gràcies 
a que vam tindre nous pressupostos a Catalunya.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la 
paraula el senyor Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Desde el Partido Popular coincidimos con..., entendemos la 
esencia de la moción, de mejorar las condiciones, de defender los derechos de los 
trabajadores, pero sí que es cierto que el redactado en algunos puntos sí que genera 
cierta confusión, ¿no?

Nosotros somos partidarios, evidentemente, de que los trabajadores públicos co-
bren cuanto antes la paga del 13, que parece que la han cobrado ya, y la del 14 
también, ojalá la pudieran cobrar este año. Pero también se ha dicho por otros porta-
voces que hay un acuerdo entre las partes y quizá se podría haber ajustado un poco 
más el redactado para que coincidiera con lo pactado entre la parte empresa y la 
parte que representa a los trabajadores. Pero, insistimos, no seremos nosotros quien 
diga que los trabajadores tengan que esperar dos años más para cobrar. Acabamos 
de decir, en la intervención anterior, que hace seis años que se meritó ese trabajo, 
y, por lo tanto, ojalá lo pudieran cobrar a lo largo de este año 2020 –tanto la del 13 
como la del 14, ¿no?

Luego, sí que en el punto 4, cuando habla de establecer líneas de préstamo a los 
trabajadores públicos..., hombre, para establecer líneas de préstamo..., a mí se me 
ocurren muchos sectores que también quizá necesitarían ese dinero. Yo estoy pen-
sando en los trabajadores del sector privado que han sido despedidos y que están 
en el paro. Quizá, si a los trabajadores públicos les habilitamos esta partida presu-
puestaria de líneas de crédito, hombre, pues, también tendría sentido que esos miles 
y miles de trabajadores que han sido despedidos, porque las empresas han tenido 
que bajar las persianas, también tuvieran derecho. ¿O los del sector privado tienen 
menos derechos, cuando, además, se han quedado sin empleo? Porque los del sector 
público todavía, afortunadamente, mantienen esos puestos de trabajo, ¿no?

Por lo tanto, nos parece que ese redactado es confuso y que no se ajusta real-
mente a las necesidades. Líneas de crédito para los trabajadores públicos nos parece 
estupendo, pero, ojo, para el sector privado también, y para los que se han quedado 
en paro, para las empresas y para los autónomos. Serían muchos los colectivos para 
los que quizá también habría que abrir esa línea de préstamos, si se abre.

El president

Molt bé. Doncs moltes gràcies. Ara, el senyor Alfonso Sánchez, si vol pronun-
ciar-se sobre les esmenes...
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Alfonso Sánchez Fisac

Sí; gracias, presidente. Bueno, para aclarar los puntos que hemos presentado, 
porque como ven, hay dos cuatros. Entonces, según comentario del letrado, pues, 
el punto 4, donde empieza con «impulsar» sería el 4 bis, y quedaría todo el resto 
exactamente igual.

Sobre las enmiendas, la enmienda número 1, que han presentado los grupos de 
Junts per Catalunya y Republicano, yo ya..., hemos intentado durante el día de hoy 
redactar algún tipo de transacción. No ha sido posible. Había una posibilidad de hacer 
un texto alternativo para emplazar a la renegociación de ese acuerdo con los sindica-
tos. Pero, si bien es cierto que..., no han aceptado esa transacción, han propuesto una 
ahora mismo, in voce, que ha sido retirar «el año 2014» del punto número 2. Y, así, 
digamos que ya coge más sentido y estaría contemplado en lo que ya se ha realizado. 
Por nuestra parte, no tendríamos problemas en retirar «el año 2014», ¿eh?

Y, por otro lado, les recuerdo que nosotros instamos al Gobierno a realizar algo. 
Porque lo que ustedes han dicho desde el Grupo Republicano es que no tenemos ca-
pacidad de hacer eso desde una comisión. Claro, ya les digo yo que estamos instan-
do al Gobierno a realizarlo. Nosotros no tenemos capacidad de aplicar directamente 
nuestras propuestas; si no, ya les digo yo que la cosa, pues, iría bastante diferente, y 
tal vez a mejor.

Por otro lado, sobre los diferentes puntos que ustedes han dicho, no tendría nin-
gún tipo de problema para votarlos a favor, si lo están haciendo, como han dicho 
ustedes. Y, en principio, sobre..., no habría más enmiendas.

Y, simplemente, un comentario final. Al señor del PP, al señor Manuel Reyes, ya 
le digo que Ciudadanos ya ha pedido lo que usted ha comentado por otras vías. Pero 
estamos en la Comisión de Políticas Digitales y Administración Pública; por eso lo 
hemos pedido para los funcionarios públicos. Pero los créditos también los hemos 
pedido, por otras vías, para el resto de la sociedad.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Per tant, per endreçar una mica les votacions, entenc que l’es-
mena 1, que està presentada per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, no ha 
estat acceptada; que el que es proposa és una esmena in voce en el punt número 2 per 
retirar «el 2014». Estan tots vostès, totes vostès d’acord a fer aquesta esmena in voce 
per retirar «el 2014»? (Pausa.) Entenc que sí.

I, per tant, passaríem a la votació. Hi ha sol·licitud de votació separada del punt 
1 i del punt 2? Sí? (Veus de fons.) Només del punt 1.

Jordi Albert i Caballero

President...

El president

Endavant, senyor Albert.

Jordi Albert i Caballero

Si se’m permet... Bé. No, nosaltres faríem votació separada del punt 4, atenent 
a l’esmena in voce que acaba de fer ara mateix el diputat Sánchez. Per tant, només 
votació separada del punt 4.

El president

D’acord. Per tant, només farem votació separada del punt 4. No hi ha cap altre 
grup que vulgui una votació separada de cap altre punt? (Pausa.) D’acord.

Doncs comencem votant, si els sembla, el punt 4. No el 4 bis, eh? El 4, el primer 4,  
que diu: «Establecer líneas...», etcètera.

Posicionament per part dels grups.
Ciutadans?
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Dimas Gragera Velaz

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

El Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

El Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

En contra.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

Disculpi, president. És que estava dubtant entre el que acaben de dir de les pa-
gues del 2013 i el 2014, i no sé ben bé quin és el punt que estan votant.

El president

Estem votant el punt número 4, que diu...

Glòria Freixa i Vilardell

Ah, d’acord. 

El president

...«Establecer las líneas de préstamos...»

Glòria Freixa i Vilardell

D’acord. A favor, sí, sí.

El president

A favor.

Glòria Freixa i Vilardell

Ai, perdó! En contra, en contra. Perdó, perdó. En contra.

El president

Lo que usted me diga, señora diputada.

Glòria Freixa i Vilardell

Ho tinc apuntat, perdó.

El president

Molt bé. D’acord.
Doncs aquest punt quedaria rebutjat, entre altres coses, també, pel vot ponderat.
Passaríem a la votació de la resta de punts de la moció.
Grup Parlamentari de Ciutadans?
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Dimas Gragera Velaz

A favor, president.

El president

Socialistes i Units per Avançar? (Pausa.) Senyor Gibert, Socialistes i Units per 
Avançar, posicionament de la resta de la moció?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A... (Tall de comunicació.)

El president

He entès «a favor», eh? (Pausa.) Sí, senyora Freixa?

Glòria Freixa i Vilardell

Sí, a favor.

El president

D’acord.
Doncs, per unanimitat, quedarien aprovats la resta de punts.
Passem al punt...

Glòria Freixa i Vilardell

Disculpi, president. Perdoni una cosa, eh?

El president

Sí.

Glòria Freixa i Vilardell

És que estava revisant el punt 2, que és el de la..., aquest punt de les pagues ex-
tres. I, és clar, és que, de la mateixa manera que han dit que retiraven «l’any 2013»..., 
i m’agradaria, si us plau, si poguéssim votar aquest punt... Ja sé que al principi hem 
dit que no, però és que se’ns ha ajuntat tot i estàvem parlant amb el..., a veure si això 
podria ser així o no. I no pot ser així, perquè el pacte que hi ha amb els treballadors, 
amb la mesa de negociació, és per fer el pagament en dos anys, no el 2020 com s’es-
tà demanant aquí per part del Grup de Ciutadans. I, per tant, nosaltres el punt 2 el 
voldríem votar separat. Disculpin.

Jordi Albert i Caballero

Em permet, president?
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El president

Sí, senyor Albert, però no iniciem un debat que ja hauríem d’haver...

Jordi Albert i Caballero

Ja ho sé, ja ho sé. No, no; però és que, president, l’error... Disculpi, eh?, l’error 
d’interpretació de la diputada Freixa ve perquè no s’esborra «el 2013», s’esborra «el 
2014», i el 2013 ja està pagat. És a dir, s’elimina del text «l’any 2014». És això, oi?, 
senyor diputat Sánchez? (Pausa.) Per tant, si s’elimina «l’any 2014», aleshores ja no 
hi ha problema. El 2013..., ja s’ha efectuat el pagament enguany.

Glòria Freixa i Vilardell

Ah, d’acord. És que no..., jo no et sento gens bé, Jordi. D’acord. Llavors, d’acord. 
Només queda el 2013, eh?, que és l’any que ja s’ha pagat. Que és absurd que quedi, 
perquè, si ja s’ha pagat, no sé perquè queda, però bé...

El president

Senyora Freixa, hem votat els punts sense «l’any 2014», eh?

Glòria Freixa i Vilardell

Sí, sí.

El president

Per tant, no cal repetir ni cal fer cap altra votació.

Glòria Freixa i Vilardell

D’acord. Disculpi.

El president

Gràcies, diputada.

Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita 
contra els efectes de la Covid-19

250-01270/12

Passem ara al punt número 6, que és la Proposta de resolució sobre la creació de 
diversos fons per a la lluita contra els efectes de la Covid-19, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el diputat Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí, bona tarda. Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, bé..., la situación 
creada por la crisis del Covid-19 provoca que desde las responsabilidades públicas 
nos comprometamos a buscar soluciones a las problemáticas sanitarias, sociales y 
económicas a las que se va a tener que enfrentar la sociedad catalana en los próxi-
mos años. Es necesario crear foros y espacios de trabajo para debatir estas pro-
blemáticas, pero también es más necesario que nunca priorizar la inversión de los 
recursos presupuestarios.

Desde cada departamento debe revisarse qué gastos pueden reducirse y qué pro-
yectos e inversiones deben priorizarse. La atención a las políticas públicas básicas 
debe centrarse en la inversión de los recursos, así como en la creación de fondos es-
peciales de atención a la emergencia provocada por el Covid-19.

El Departamento de Polítiques Digitals i Administració Pública mantiene entre 
las partidas presupuestarias y unidades de su conselleria muchos gastos prescindi-
bles. En esta línea, se presentaron enmiendas a la Ley de presupuestos 2020, que no 
fueron admitidas. Más allá del trámite de aprobación de unos presupuestos que han 
quedado desactualizados, consideramos que se deben modificar muchas partidas del 
presupuesto del departamento y reclasificar partidas dentro del mismo.

El presupuesto de la Generalitat es de una dimensión importantísima: se gestio-
nan más de 36.000 millones. Ya les dijimos que en los presupuestos aprobados había 

Fascicle segon
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muchas partidas sobre las que tenemos sobradas dudas de su efectividad real y el 
verdadero propósito al que se destinan. Criticamos que se aprobasen, sabiendo como 
se sabía que estábamos ante una situación de emergencia sanitaria y económica de 
dimensiones nunca vistas en los últimos cien años.

Partidas destinadas a la propaganda, como las destinadas a TV3, que, con un 
presupuesto de 253 millones, 240 son mediante una transferencia directa; el dinero 
que se destina al Diplocat y a la red de pseudoembajadas alrededor del mundo, que, 
además, son auténticos agujeros negros donde desaparece dinero de la forma más 
opaca posible.

También criticamos el destino de más de 32 millones de euros para explicar a la 
ciudadanía lo bien que lo hacen todo ustedes mismos. Obviamente, y más en esta co-
misión, no podíamos dejar de criticar las partidas presupuestarias que se destinaron 
a organismos como la Agencia de Ciberseguridad, casi 14 millones de euros. O para 
este Gran hermano que consume recursos de forma voraz e inagotable: 530 millones 
para el CTTI, y que luego se reveló ineficaz e incompetente en la gestión de algo tan 
sencillo como una web donde registrarse los autónomos para obtener esas mínimas 
ayudas de dos mil euros.

Y ver el espectáculo bochornoso de cruce de acusaciones entre Treball y Políti-
ques Digitals para justificar el colapso que se vivió ayer y hoy. O las excusas de la 
señora Budó, cogida de la mano del propietario de gasolineras, el señor Canadell, que 
culpan –¿cómo no?– al déficit fiscal. Por favor –por favor–, tienen un presupuesto de 
530 millones de euros; la verdad es que podrían hacer alguna cosa. Por favor, visto lo 
visto, absténganse de enviar nada al espacio; la humanidad se lo agradecerá.

Lo hemos repetido hasta la saciedad, no estamos en contra de la digitalización de 
la Administración, al contrario; estamos en contra de cómo se gestiona y los fines 
opacos para los que se utiliza. Nuestra postura siempre ha sido propositiva y positi-
va. Hemos insistido siempre en que hay fondos disponibles para actuar en la actual 
situación. Solo hace falta voluntad política. Se lo hemos mostrado con claridad me-
ridiana. Es de sobra conocido por todos ustedes.

Y, por ello, y con el objetivo de buscar fondos de donde sea, sabiendo que ya se 
lo hemos dicho por activa y por pasiva, de dónde los puede obtener, hemos acepta-
do su primera enmienda, y trabajado, gracias a la buena disposición de la diputada 
Anna Geli, en la elaboración de una transacción en base al mismo espíritu.

Gracias por todo ello.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del diputat del Grup Republicà, el senyor Lluís Sal-
vadó. (Pausa.) Senyor Salvadó, endavant, és el seu torn.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Sí; bon dia. Bé, en tot cas, com ara ha comentat el portaveu de Ciutadans..., un se-
gon, que tinc..., estava intentant... –perdó. Com s’ha comentat, hem presentat un parell 
d’esmenes conjuntament amb el Grup de Junts, esmenes que han estat transacciona-
des i que ens permeten fer una aproximació. I, per tant, això comporta que donarem 
suport a la proposta de resolució que se’ns posa damunt la taula.

En tot cas, alguna consideració sobre el que s’ha exposat, tant a l’exposició de 
motius de la proposta de resolució com a la intervenció que s’acaba de fer. És obvi 
que la voluntat de tots i l’obligació que tenim tots és la de «treballar de forma coordi-
nada» per donar resposta, com diu textualment el text de la moció, a la situació i a les 
problemàtiques que se n’han derivat en l’àmbit sanitari, en l’àmbit social i en l’àmbit 
econòmic, en aquesta situació de pandèmia, però també és cert que cada administra-
ció té les seues responsabilitats, i és obvi que la resposta a l’àmbit de la salut li cor-
respon a l’Administració de la Generalitat com a administració competent.

Però, per altre costat, en el que és la resposta des de la perspectiva social i la pers-
pectiva econòmica, tots tenim l’obligació de que cada administració hi assumisca la 
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seua part de responsabilitat. És obvi que la resposta a nivell econòmic vindrà de la 
participació i el joc que està desenvolupant en estos moments la Unió Europea. Tam-
bé –imprescindible– de la implicació de l’Estat, que és, en definitiva, qui recapta el 
95 per cent dels impostos i els tributs que paguem els ciutadans i les empreses del 
nostre país. I també és obvi que la Generalitat i les administracions locals hi hem de 
tenir la nostra part de participació. Però, en este sentit, no hi podem estar sols, la Ge-
neralitat, per donar resposta a totes les necessitats que es plantegen en el nostre país.

Entrant una miqueta en aquestes reflexions que es feien sobre la priorització del 
Departament de Polítiques Digitals, com bé està identificant tothom, des de la Unió 
Europea, l’Estat i també el Govern de la Generalitat, aquestes actuacions s’han de 
portar a terme d’una forma molt pautada, molt direccionada, i, especialment, amb 
una focalització molt important en l’àmbit de les transicions digitals. Per tant, en la 
lògica de la racionalització, sempre d’acord. Ara bé, també val la pena no fer un punt 
de demagògia excessiva en aquesta qüestió, perquè si en algun espai, en algun àm-
bit, Europa, el mateix Estat i el mateix sentit comú indiquen que hem de fer una in-
versió i una despesa addicional important, és en la digitalització de l’Administració.

I, per tant, si hem d’entrar a prioritzar, segurament este seria un dels àmbits que 
el consens general determina que hi hem d’invertir, que hi hem de fer esforços im-
portants. I, en bona mesura, una part de la competitivitat de la nostra societat en el 
futur passa per la capacitat que tinguem de portar a terme estes interversions en les 
polítiques digitals.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula la senyora Anna Geli.

Anna Geli i España

Sí; moltes gràcies, president. Bé, per afegir algun argumentari... (tall de comuni
cació) ...proposta sobre la creació d’aquests diferents fons per lluitar contra els efec-
tes de la Covid. Certament, amb l’exposició de motius escrits hi estaríem d’acord, 
perquè creiem que és necessari prioritzar les inversions quan ens trobem en una crisi 
sobrevinguda, com és el cas de la crisi sanitària de la Covid, crisi sanitària i social, 
no? Però no ens posaríem d’acord, segurament, en que el Departament de Polítiques 
Digitals sigui qui hagi de sacrificar-ho tot. Això és el que estava escrit a la PR, bà-
sicament.

Certament, després han sortit altres coses, no?, com TV3 i la NASA, que són 
conceptes que no estan escrits a la PR. I això normalment el Grup de Ciutadans ho 
acostuma a fer. És a dir, presenten unes PRs que després no s’ajusten, diguéssim, a 
la realitat de les seves exposicions. Però bé, no passa re, perquè certament en aquest 
punt no ens haguéssim posat d’acord, perquè... I jo sí que tornaré a fer esment del 
dèficit fiscal.

I és que resulta que només tenim una petita part del que realment li pertocaria a 
Catalunya, no? Perquè, curiosament, sempre s’obliden d’aquest tema, no? És a dir, 
parlen de tot això, no?, de que si la NASA, tot el que es gasta, però mai parlen del 
dèficit fiscal. I també saben, com nosaltres, que aquest ens escanya i que no ens dei-
xa desenvolupar plenament totes aquestes polítiques socials del nostre país.

I no voldria ser populista, però també podria afegir, ja que hi som, doncs, que 
Defensa s’ha gastat 2.100 milions d’euros en 348 tancs, no? Vull dir que, si ens po-
sem d’aquesta manera, no arribarem a bon port. Per tant, estem d’acord en que és 
necessari prioritzar les inversions, i s’ha de fer quan hi ha una crisi sobrevinguda, 
però no estem d’acord en assenyalar una altra vegada el Departament de Polítiques 
Digitals, no?

Però, dit això, agraïm l’acceptació d’aquesta esmena de modificació del punt 1, 
que fa referència a impulsar el retorn dels drets laborals dels treballadors públics... 
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(tall de comunicació) ...una mica, no?, que la mesa general de negociació dels em-
pleats acorda millores en aquest sentit, en les condicions de treball per tal de conci-
liar millor la vida familiar, laboral i social.

I, a part d’això, també abans s’ha parlat d’aquest tema, en la PR anterior, de la 
pràctica totalitat de les condicions que s’han recuperat, de les condicions laborals 
que es van veure afectades per la crisi els últims anys, eh?, tornant aquestes pagues 
del 13, 14. I, pel que fa a la planificació de processos selectius per reduir la taxa d’in-
terinitat, s’ha revisat després de la situació generada per la Covid-19, eh?

I, bé, només dir que les feines han estat compartides i negociades amb les or-
ganitzacions sindicals, on també s’han negociat les bases dels processos Pesco, que 
són aquests processos d’estabilització i consolidació d’ocupació, i que afecten gai-
rebé trenta mil cossos docents, personal estatutari als serveis de salut i personal de 
l’Administració.

I, pel que fa al punt 2 –que em vull cenyir, doncs, al que diu la PR–, acceptem 
també la transacció, que hem treballat amb el diputat de Ciutadans. I, per tant, tam-
bé hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, és el torn del diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Evidentment que es fa patent que hi ha una manca d’impuls a 
la política de recursos humans i drets laborals de la conselleria del senyor Puigne-
ró. Vull dir, això no és nou, ho hem dit mil vegades aquest diputat i altres diputats, 
també, d’aquesta comissió. Avui mateix s’està fent el judici per vulnerar els drets 
sindicals aquí, molt a prop del Parlament. Els sindicats ens enviaven avui les fotos, 
diguem-ne, del judici, que ha quedat vist per a sentència, sobre aquesta vulneració 
de drets per part de la conselleria. Per tant, doncs, evidentment, segons quins discurs 
es fa per part del Govern, veiem com, òbviament, no es correspon amb la realitat del 
dia a dia i amb el que avui es decidia al jutjat, no?

Però, a més, és que estem parlant d’una realitat en la qual hi ha seixanta mil in-
terins, a la Generalitat de Catalunya –seixanta mil. Estem parlant de que els plans 
que hi ha en marxa poden cobrir, com a molt, el 50 per cent d’aquests; en quedarien 
trenta mil més encara per cobrir. Vull dir, estem parlant d’una immensa quantitat de 
gent que..., a vegades no sé si som conscients del que estem comentant, no?

Evidentment, Ciutadans té aquesta fixació –que a vegades pot ser compartida, 
en part– amb el CTTI i amb l’Agència de Ciberseguretat, que recurrentment surten 
com a llocs d’on obtenir recursos per fer altres polítiques, no?, i això, doncs, segu-
rament ho podríem compartir. Però a mi em sembla que, evidentment, en falta un, i 
segur que hi entrarà in voce, perquè és impossible que estigui ara entrada en una PR, 
perquè no hi era abans, diguem-ne..., que l’Agència Espacial catalana no podia haver 
sigut més inoportuna en aquest moment, no? Potser és un projecte que en un altre 
moment podríem haver compartit, evidentment, però em sembla que actualment és 
un projecte que no podem compartir.

I ho dic perquè abans s’ha dit: «No vull ser populista, però...», no? No vull ser 
populista, però aquests 18 milions d’euros es podrien fer servir per a les places d’in-
terins o per als ordinadors que estan pendents que es rebin a les escoles per part de 
la conselleria. Vull dir, no vull ser populista, però puc dir-ho també, no? Per tant, 
em sembla que en aquest moment, en el qual està caient la que està caient, en el que 
avui tenim una pàgina web col·lapsada d’autònoms que demanen un ajuda que ha 
sigut impossible de rebre... Ara rebia whatsapps d’autònoms que han estat durant 
vint-i-quatre hores intentant entrar vint vegades diferents a la pàgina web per inten-
tar obtenir una ajuda, que més que una ajuda semblen els Jocs de la fam per intentar 
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obtenir recursos, no? Em sembla que dedicar 18 milions d’euros a..., enviar satèl·lits 
a l’espai, doncs, potser no és el moment. Potser no som prou sensibles a com està la 
situació actual.

Ho dic perquè digitalitzar és una cosa, i muntar agències espacials és una altra 
cosa, segurament. I estem d’acord que cal digitalitzar l’economia i, evidentment, 
aprofitar els recursos en aquest sentit, però d’això a muntar segons quins projectes 
que seran més personals que col·lectius..., doncs, evidentment, em sembla que no és 
el moment adequat.

Dit això, evidentment, amb les esmenes que s’han presentat i a punt de saber la 
transacció com ha quedat, el nostre grup donarà suport a aquesta resolució.

El president

Gràcies, diputat. És el torn de Catalunya en Comú Podem, del diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí. Per bàsicament dir que donarem suport a la proposta de resolució, després de 
les esmenes acceptades i transaccionades. I, bé, crec que, en aquest sentit, també 
s’adiu molt més amb l’esperit, no?, de la proposta inicial i pot generar major consens.

I, per tant, celebrar que hi hagi aquest acord.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, senyor 
Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Desde el Partido Popular también daremos apoyo a esta ini-
ciativa, a esta propuesta. Ahora mismo los recursos deberían de focalizarse en esos 
sectores, en esos colectivos que realmente son más vulnerables, que peor lo están 
pasando, los que están cada día al pie del cañón; en los autónomos, como antes se 
decía.

Hombre, nos hace mucha gracia que tengamos una agencia de ciberseguridad y 
que no tengamos un hosting como dios manda para que no se nos caiga la web de los 
autónomos, ¿no? Sorprendente, ¿no? Pero, bueno, nosotros sí vamos a apostar por 
que los recursos vayan a donde realmente es necesario y que no se destinen a otros 
fines que ahora no son los prioritarios. Ahora no toca ir a la NASA ni a Plutón, aho-
ra lo que toca es centrarnos en el día a día.

Y en eso vamos a estar nosotros. Y a las propuestas que vayan en esta línea les 
daremos apoyo.

El president

Gràcies, diputat. Senyor Pachamé, vol pronunciar-se sobre les esmenes presen-
tades?

Martí Pachamé Barrera

No; en principi, no. Agrair a tothom la predisposició i el bon to que s’ha utilitzat 
en tota la negociació.

Moltes gràcies.

El president

Per tant, senyor Pachamé, entenc que les dues esmenes han estat acceptades.

Martí Pachamé Barrera

S’ha acceptat una esmena i una..., com es diu, això? Una..., no em surt la paraula.

El president

Transacció?

Martí Pachamé Barrera

Una transacció –perdona–, sí.
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El president

D’acord, doncs. Amb l’esmena i amb la transacció que vostès tenen en el xat...

Martí Pachamé Barrera

En el xat, sí.

El president

...que tenen aquí al costat, passaríem a la votació, si no hi ha petició de votació 
separada dels punts, de tota la proposta de resolució.

Posicionament dels grups.
Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

Favorable.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

J. Lluís Salvadó i Tenesa

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

A favor.
Doncs quedaria aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que condemna la Generalitat a pagar 
els deutes als ajuntaments

250-01315/12

Passem a la proposta de resolució número 7, que és la Proposta de resolució so-
bre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna la 
Generalitat a pagar els deutes als ajuntaments. Senyor Cid, li demanaria..., i senyora 
Freixa..., que apaguessin els micros. Senyor Gragera, no cal, perquè ara té vostè la 
paraula. Endavant.
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Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. La exposición será breve, porque yo creo que el texto y los cua-
tro puntos de acuerdo plasman cuál es la intencionalidad y cuál es la petición en esta 
propuesta de resolución. Una propuesta de resolución en que, en lo concreto, hablamos 
de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Genera-
litat al pago de los importes adeudados en materia y concepto de importes que no se 
pagaron a tiempo, que tuvieron que asumir los ayuntamientos, por las escoles bressol.

Y, de forma más genérica, creemos que el tema que aflora, que subyace, es una 
situación que ya hemos comentado y hemos denunciado en muchas ocasiones, desde 
nuestro grupo: la falta de cumplimiento de esta Administración, de la Generalitat 
de Catalunya, con el mundo local. Que nosotros básicamente resumimos en tres as-
pectos: no pagan lo que hay que pagar, no asumen sus competencias y hace mucho 
tiempo que no se lanzan proyectos de financiación o de cofinanciación suficientes 
para dar el debido apoyo que considero que esta Administración debe dar a los en-
tes locales en Cataluña.

¿Ejemplos? Han acumulado deudas que en algunas ocasiones han superado el 
10 por ciento de muchos presupuestos municipales, provocando el consiguiente 
problema de endeudamiento y de tesorería a las corporaciones locales. Yo creo que 
cualquiera puede entender la problemática que conlleva, en un ayuntamiento, te-
nerse que endeudar con importes, repito, que son un porcentaje muy elevado de su 
presupuesto, mientras la Generalitat retiene esos recursos. Nos hablan de déficits 
fiscales, pero al final el mayor déficit fiscal que ha habido es entre la Generalitat y 
los ayuntamientos de Cataluña.

En segundo lugar, no se han asumido pagos de competencias que les correspon-
dían, y el mejor ejemplo es este que nos ocupa, y yo creo que lo plasma, ¿no?: que 
no han asumido..., incluso los ayuntamientos han tenido que acudir a los tribunales 
para que realmente se les reconozca este derecho.

Y, finalmente, no se lanzan proyectos de cofinanciación o proyectos de financia-
ción que sean significativos. Un ejemplo: por ejemplo, la Ley de barrios, que tuvo 
bastante impacto –que fue, nosotros creemos, una herramienta eficaz para el desa-
rrollo de muchas zonas de Cataluña–, no se activa desde el año 2010.

Ante esta situación, en esta PR nosotros, de forma resumida, en los cuatro pun-
tos, solicitamos, en primer lugar, un rechazo a esta situación y manifestar que el 
mundo local no ha sido nunca prioridad para esta Administración.

Condenamos, también, en el segundo punto, que la Generalitat no haya buscado 
una solución efectiva al tema de les escoles bressol y haya tenido que acabar el tema 
en los tribunales, porque no es el modelo de lealtad administrativa y colaboración 
que nosotros defendemos.

En tercer lugar, que lo que la condena dice que hay que pagar, pero también todo 
aquello que se adeuda por este concepto en otros ayuntamientos, se pague de forma 
inmediata, y más en una situación como la que nos ocupa, en plena pandemia, donde 
los ayuntamientos, como primera administración junto al ciudadano, van a tener que 
atender muchas necesidades de los sectores económicos, sociales, familiares, depor-
tivos, culturales, aquellos que la Generalitat, pues, no está tampoco atendiendo de 
forma diligente.

En cuarto lugar, que se lancen efectivamente esas líneas de financiación, de co-
financiación de proyectos que nosotros venimos reclamando, y también, de forma 
especial, en el marco de la pandemia, con objeto de abordar esas emergencias que 
son una realidad en nuestros municipios.

Gracias. Espero que entiendan todos el sentido de la moción y les pido el voto 
favorable.

Para hacerlo fácil a los grupos de..., el resto de grupos de la oposición, las dos 
enmiendas que nos han planteado los grupos que dan apoyo al Govern no las acep-
taremos. Y si quieren, después, en la réplica, pues, le doy un poco más de detalle.
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El president

Gràcies, diputat. Donem la benvinguda, també, al diputat Vidal Aragonés, de la 
CUP, que s’incorpora a la sessió. És el torn, ara, del Grup Republicà, atès que s’han 
presentat esmenes. Senyora Aurora Carbonell, té la paraula.

Aurora Carbonell i Abella

Sí; moltes gràcies. Bé, bàsicament, aquesta proposta de resolució..., no entenem 
molt bé, per una banda, per què està aquí, perquè potser..., pensem que a la Comissió 
d’Educació això ja es va portar, i, després, pel tema que els ajuntaments ja estan co-
brant això d’aquesta sentència, no sé si es que no... No entenem per què es demana, 
no?, que les obligacions que hi han i per la sentència que obligava a pagar... Això en 
el pressupost que hi ha ja es va resoldre.

El pressupost que hi ha actualment ja reconeix l’aportació aquesta, que s’ha fet 
l’aportació més alta de finançament de les escoles bressol, de zero a tres anys, dels 
darrers deu anys, incloent-hi, a més a més, el retorn progressiu d’aquest deute per 
compensar a tots els ajuntaments, que, de fet, ja ho han cobrat. I per això nosaltres, 
en principi..., totes les nostres votacions, tant dels punts 1, 2, 3..., serà que no.

Què hem cobrat, els ajuntaments? Doncs hem cobrat ja dos blocs: un primer, 
que s’ha calculat el finançament de les places del curs 2019-2020, amb el mòdul de  
1.300 euros per plaça –això ja s’ha cobrat–, i un altre segon bloc, en que s’ha cal-
culat l’import total dels endarreriments tenint en compte les matrícules del curs 
2012-2013, fins al curs 2018-19, a 425 euros per plaça. De l’import total dels endar-
reriments en aquest exercici 2020, es retorna un 6,72 per cent; per tant, correspon a 
aquests dos-cents euros, que es diu, per plaça. I això també ja s’ha cobrat.

I ara el que ja queda pendent és, de cara a l’any que ve i els següents, les apor-
tacions pendents fins als deu anys, el retorn total. Per tant, els ajuntaments ja hem 
rebut aquesta primera part, i ja està aprovat, per als propers deu anys, anar cobrant 
la resta.

A l’últim punt, el punt 4..., en aquest és en el que farem una abstenció, perquè 
entenem que s’ha de continuar; això sí, amb línies d’ajuts econòmiques per les emer-
gències del Covid. I ja està.

I als altres tres punts votarem que no, perquè entenem que, o no està en el temps, 
aquesta proposta de resolució, o no s’adequa, diguem-ne, al que ja està funcionant.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn, ara, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Té la paraula la diputada Elena Fort.

Elena Fort i Cisneros

Gràcies, president. Jo m’afegeixo a les paraules de la companya Carbonell. És a 
dir, quan em passen la PR, dic: «No entenc res», sincerament, perquè aquesta PR té 
un contingut d’educació i de món local, cosa que no pertany a aquesta comissió. Sap 
el company Dimas Gragera, que li he demanat la retirada i m’ha dit que no, que la 
volien consentir. Per tant, no acabo d’entendre per què estem parlant d’això.

Sí que demanaria a la Mesa que, de cara a futurs temes –també crec que ha pas-
sat en alguna altra PR d’aquesta tarda–, intentem ser curosos amb el contingut de 
cara a la Comissió de Polítiques Digitals, perquè crec que estem perdent el temps 
amb temes que no ens pertoquen i... (Tall de comunicació.) Per tant, demanaria una 
mica de treball curós en aquesta comissió.

Jo sí que entenc, companya Carbonell..., perquè el contingut no és el temps. És 
que he fet un repàs ara de temes locals perquè... (tall de comunicació) ...i resulta que 
Ciudadanos... (tall de comunicació) ...el seu desconeixement del món local és bas-
tant evident.
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En tot cas, pel que fa al contingut –l’hem de contestar, perquè ha estat admesa–, 
el que és el contingut de la proposta és, efectivament... (Tall de comunicació.) Sento 
un soroll –perdoni–, i em costa una mica.

El president

Sí, sí, senyora diputada. Senyora Freixa, necessitem que tanqui el micro. (Pausa.) 
Ara està tancat. Perfecte, continuï, senyora diputada.

Elena Fort i Cisneros

Pel que fa al contingut, recordar que aquesta sentència, que és fruit d’un conten-
ciós interposat per un grup d’ajuntaments, quan ha estat ja ferma, ha estat objecte 
d’un acord amb el Departament d’Educació per tal de fer-la efectiva.

Aquest acord, que és per fer-la efectiva –aquests endarreriments, en un termini 
de deu anys...–, va estar ja inclòs a la Llei d’acompanyament dels pressupostos que 
va aprovar el Parlament. I, per tant, el que ens demanen..., en aquest sentit vam fer 
les esmenes, i ara està en execució. Podem dir que s’hagués pogut fer abans? Sí. Però 
el tema ja està en vies de solució i acordat amb els mateixos ajuntaments que van 
interposar el contenciós. I, per tant, no entenem exactament per què no se’ns adme-
ten aquestes esmenes. Que, de fet, s’adeqüen a la realitat. És que això és el que em 
sembla també una mica fora de lloc.

I, simplement, deixi’m recordar i especificar aquí dues coses: primera, que el fet 
de que s’hagi incorporat en els pressupostos del 2020 la partida d’aquesta corres-
ponsabilitat en el finançament de les escoles bressol explica el compromís que té el 
Govern amb aquest finançament i que tiri endavant. Que precisament el fet de po-
der pagar els endarreriments en deu anys afavoreix que es puguin pagar i que s’hagi 
pogut pagar aquest finançament que pertoca, enllà del 2010, i precisament fer-ho en 
deu anys afavoreix que es pugui anar fent cada any i en el futur.

I, sobretot, recordar, per al tema més general, el tema del món local, que fa qua-
tre dies el Govern ha pres un acord en el qual s’acorda una aportació de 120 milions 
d’euros en un fons de cooperació addicional per al món local que crec que li dona..., 
mai serà suficient, perquè això és impossible, però ja dona una gran ajuda als ajun-
taments per tal de que puguin afrontar els problemes de la Covid.

Per tant, votarem en contra dels punts 1, 2 i 3. I el punt 4, per la seva inconcreció, 
tampoc ens sembla votable a favor, i, per tant, ens hi abstindrem.

Moltes gràcies.

El president

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

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Jo estic a punt d’agrair al Govern de la Generalitat el seu re-
colzament massiu a les escoles bressol, perquè sembla, per les intervencions, que 
siguin pràcticament uns herois, diguem-ne, que han donat cobertura a les escoles 
bressol durant tot aquest temps. I em sembla que estem parlant d’una cosa molt di-
ferent, o sigui, que s’ha vist obligat, per una sentència ferma d’un tribunal, a fer-se 
responsable del que no havia pagat durant pràcticament deu anys.

Per tant, siguem conscients del que estem parlant, perquè a vegades sembla quasi 
quasi que haguem d’agrair que es faci compliment d’una sentència que un tribunal 
ha obligat a fer, i que no ho volia fer, el Govern de la Generalitat. Siguem conscients 
d’això, que hem arribat aquí perquè un tribunal els obliga a fer-ho, no?

I, a més, perquè cada cop que llegeixo les esmenes que hi havia..., i llegeixo tex-
tualment: «Reconeix que el pressupost de la Generalitat d’enguany ha previst l’apor-
tació més alta en els darrers deu anys.» És que no hi havia aportació. No hi havia 
aportació de la Generalitat en els darrers..., no en els deu anys, en molts anys enrere 
no hi ha hagut aportació. I ara ens diuen que és la més alta. Òbviament, és que no 
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n’hi havia. Vull dir, si hi fiquen dos euros ja és més alta que l’anterior. Ja seria..., ja 
faria el fet, no?

Per tant, encara em sembla que..., vull dir, intentem també ser sensibles en 
aquests temes, perquè si fem esmenes que sembla que pràcticament se’n riguin, de 
l’actuació dels darrers deu anys, crec que no estem a l’alçada, diguem-ne, del que 
s’espera en aquest debat, no? Evidentment, poden destacar que el Govern ha fet un 
esforç en aquest darrer pressupost –evidentment. Segurament gràcies als comuns? 
També, que són els que han volgut esgarrapar, diguem-ne, aquests diners o aquests 
recursos en el pressupost. Segurament també, no?

Però evidentment que el Parlament té capacitat per intentar variar lleis que s’han 
votat. Això es va votar en una llei d’acompanyament, amb uns grups parlamentaris 
que hi van donar suport i altres que no van donar suport a aquest acord. Per tant, és, 
evidentment, normal que els grups que no van donar suport en aquesta llei d’acom-
panyament, doncs, vulguin modificar-la, o vulguin tenir un acord diferent al que hi 
havia allà. És absolutament normal, que passi això.

I també és normal..., com que el món municipal ha sigut castigat durant deu anys 
amb una manca d’aportació per la Generalitat, quan és la seva competència, doncs, 
evidentment, reclama que hi ha una sentència ferma i que es faci efectiva de manera 
immediata. No en cómodos plazos o en deu anys. I ho dic perquè, també, a vega-
des..., fiquem les coses en el seu propi context, que no estem parlant de qualsevol 
aportació.

A l’exposició de motius la resolució explica com alguns ajuntaments han hagut 
de veure que aquests impagaments arribaven fins al 10 per cent del seu pressupost 
municipal –un 10 per cent, en un moment de crisi. És evident que això ha suposat 
molts recursos per a molta gent, que no han pogut destinar-se a altres coses. Els 
ajuntaments no els tenien consignats, perquè no depenien d’ells, i han hagut de fer 
front –com sempre, diguem-ne, quan la Generalitat es retira d’un servei–, doncs, a 
donar-hi cobertura. I, una vegada més, en aquest cas ho han hagut de fer.

Per això, evidentment, el nostre grup donarà suport a aquesta resolució, sense 
que accepti les esmenes.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Té la paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Sí, com que..., o sigui, en aquest cas, jo tinc coneixement de causa directa sobre 
el que es va negociar i el que no, perquè en aquest concret ho vaig negociar jo di-
rectament. Sí que..., coincidir amb bona part del que deia el senyor Gibert. És a dir, 
hi ha una partida de 70 milions que va passar de 0 a 70 milions, perquè aquesta era 
una de les nostres línies vermelles per a l’aprovació dels pressupostos. Per tant, el 
Govern en aquest sentit no té massa a lluir, no?

Nosaltres sí que creiem que hi ha hagut una manca de compromís amb el món 
local. És evident: durant deu anys i amb les escoles bressol..., és la descripció d’una 
realitat. Que, a més a més, jo crec que també és cert que, fins que no hi va haver el 
procés de sentències, diguéssim, el Govern no li va veure les orelles al llop.

I, en tot cas, nosaltres no compartim el punt 3 i ens hi abstindrem. No perquè no cre-
guem que el Govern de la Generalitat hagi de retornar els fons, sinó perquè fa referència 
només a aquells ajuntaments..., només en aquell cas, els de les sentències. Nosaltres, en 
l’acord, el que vam posar en valor era, primer, que aquests 70 milions havien de servir 
per recuperar el finançament de les escoles bressol enguany, i, segon, que aquests re-
cursos havien d’arribar a tots els ajuntaments, no només a aquells que tenien sentències, 
que aquest era un dels elements que plantejava inicialment, també, el Govern.

És a dir, si no havies presentat la demanda contra el Govern de la Generalitat, 
doncs, mala sort. I, per tant, no havies de..., no?, de recuperar aquests recursos, que, 
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evidentment... Nosaltres enteníem que corresponia a la Generalitat, i que el finança-
ment de l’escola bressol havia de ser a terços, com històricament s’havia fet, no?: el 
terç de la Generalitat, el terç dels ajuntaments i el terç, en aquest cas, de les famí-
lies. I, per tant, bé, crec que és rellevant. Segurament podria ser millor i segurament 
és insuficient. Lògicament, cadascú fa les seves valoracions. Però sí que, en tot cas, 
nosaltres..., posar en valor aquest acord, que permetria enguany passar de 0 a 70 mi-
lions d’euros.

I al punt 4 hi donarem suport, també, perquè nosaltres creiem que, evidentment, 
cal donar aquests ajuts econòmics i aquestes línies de projectes cofinançats entre el 
món local i l’Administració de la Generalitat. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, 
eh?, i ho hem parlat també al llarg de la comissió d’avui: és evident que la Genera-
litat és molt exigent, i fa bé, amb el Govern de l’Estat i amb la seva cogovernança...; 
però també faria bé de no ignorar el món local i els ajuntaments. I, en aquest cas, 
el món local català, que es queixa i es queixa molt de l’actitud, dins les diferents 
conselleries, de..., sobretot, no només d’una manca de recursos –que també–, sinó 
d’una determinada pràctica de la manca d’informació, de la manca de treball con-
junt. I, sobretot, jo diria de la sensació de..., sí, d’ignorància, en el sentit de que se’ls 
ignora, per part de l’Administració de la Generalitat, a molts ajuntaments.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Doncs moltíssimes gràcies, president. I bona tarda a tots i a totes. Mirin, hi ha 
una qüestió de forma que es plantejava: si la Mesa havia de mirar o no havia de mi-
rar si estava ben qualificada. No li correspondria, en tot cas, a aquesta Mesa; li cor-
respondria a la Mesa del Parlament. I, per tant, fem l’exercici, tots i totes, perquè els 
nostres portaveus, les nostres portaveus... Encara que alguns no tinguem, allà, vot, 
sí que tenim veu, a l’hora de qualificar o d’assenyalar si estan ben qualificades, les 
propostes de resolució. Perquè a aquest subgrup li resulta una miqueta estrany que 
ho estiguem discutint en aquesta comissió, però tot sigui pel debat polític i per les 
aportacions.

Mirin, nosaltres érem molt crítiques amb el Govern tripartit. No estàvem a la 
institució del Parlament de Catalunya, però érem molt crítiques. Però una de les co-
ses positives que va fer el tripartit va ser l’acord sobre escoles bressol, i això s’ha de 
reconèixer.

El gran drama que hem tingut després –i ens costa fins i tot explicar-nos com 
arribem fins a la proposta de resolució d’avui– és que no s’hagi fet encara efectiu, 
aquell acord. Primer, per les sentències; segon, pel mateix acord. I, a la vegada, tam-
bé, el que ja s’ha explicat en altres intervencions: hi ha uns grups que van arribar a 
uns acords a efectes de pressupostos, pressupostos del 2020, i, per tant, hauria d’ha-
ver-se fet efectiu.

El sentit de vot amb relació als acords que es proposen: mirin, nosaltres al pri-
mer dels acords ens abstindrem, perquè estem d’acord amb el rebuig que manifesta, 
però la segona part fa una referència a «malbaratament» que no es concreta, i nos-
altres no podem donar suport a un malbaratament que no es concreta. Si ens l’ha-
guessin concretat, estaríem pronunciant-nos en un sentit o en un altre, o, en tot cas, 
no faríem abstenció. Però, dit això, farem abstenció.

Sobre la resta de punts, nosaltres al segon, que és una condemna explícita, hi 
votarem a favor.

Sobre el tercer, que trasllada saldar immediatament..., i sí que és cert que fa re-
ferència a aquells que tinguin sentència..., nosaltres també hi votarem a favor, però 
deixant clar que no és el nostre model. És a dir, el que té sentència s’ha de liquidar 
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ja, i, per tant, hi votarem a favor, però s’hauria de fer l’exercici, també, polític de no 
diferenciar entre els que tenen i no tenen sentència.

I, en darrer lloc, també votarem a favor al quart dels acords, que és el que fa re-
ferència als ajuts vinculats a la Covid.

El president

Gràcies, diputat. Pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el 
senyor Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. La verdad es que este tema que se plantea es un tema que 
algunos vivimos en primera persona. Yo lo padecí como alcalde de mi ciudad, de 
Castelldefels, en aquel momento en el que las aportaciones fueron recortadas de ma-
nera sistemática por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Pasamos de unas 
aportaciones iniciales –como ha explicado el diputado Cid– de a tercios, donde un 
tercio lo pagaba la Generalitat, un tercio los ayuntamientos y un tercio las familias... 
Una aportación de la Generalitat de 1.800 euros se convirtió en un par de años en 
cero, pasó a cero.

Y eso tuvo un impacto tremendo para los ayuntamientos, pero para las familias 
también, que en ese momento padecíamos otra crisis, otra crisis muy dura, eco-
nómica, y, vía los impuestos, las familias tenían que pagar dos veces: por el pago 
directo y por los impuestos municipales, para poder sufragar el mantenimiento de 
esas escoles bressol.

Algunos alcaldes optaron por plantear un contencioso a la Generalitat de Cata-
lunya, y, afortunadamente, lo ganaron. Otros creímos que el diálogo sería suficiente, 
a través de las entidades municipalistas, o el diálogo acuerdo a acuerdo o gobierno a 
gobierno. Y, evidentemente, el Govern de la Generalitat de Catalunya, pues, ignoró 
el diálogo con el mundo local.

La propuesta que hoy nos trae Ciudadanos, pues, va en línea a lo que todos he-
mos defendido, de que los ayuntamientos están prestando este servicio tan esen-
cial como es la educación entre cero y tres años, y, por lo tanto, la Generalitat de 
Catalunya no puede desvincularse de ese acuerdo que había firmado con el mundo 
municipal. De hecho, si ese acuerdo lo hubiese firmado con la LRSAL vigente, se 
hubiese garantizado por ley la financiación, ¿no? Una pega, no haber tenido en aquel 
momento la LRSAL vigente, ¿no?

Dicho eso, nosotros creemos que, evidentemente, los ayuntamientos que recu-
rrieron y que ganaron el contencioso –faltaría más– tienen que cobrar, pero también 
todos los ayuntamientos, aunque no hayan ido por la vía contenciosa, sino por la vía 
de las entidades municipalistas o la vía del diálogo entre administraciones, ¿no? Si 
ese servicio se ha prestado, entendemos que la Generalitat lo tiene que pagar, y que 
no se puede hacer a lo largo de diez años. Ese servicio se ha pagado, el ayuntamiento 
tuvo que adelantar un dinero, y es de justicia que esos recursos los recupere el mun-
do local y los pueda destinar a tantos y tantos proyectos necesarios, especialmente 
ahora, con el coronavirus.

Por lo tanto, daremos apoyo íntegramente a la propuesta de resolución, aunque 
mantenemos estas salvedades con el redactado actual.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el 
diputat Gragera. Tot i que s’ha pronunciat abans, però, si vol, pot fer ús d’aquest 
temps.

Dimas Gragera Velaz

Sí, si me lo permite. Sobre las enmiendas, ya les hemos dicho que votaremos en 
contra, porque desvirtúan totalmente el objeto de la moción, que es, precisamente, 
presionar para que esa devolución se haga de forma inmediata.
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Han comentado también sobre que la PR caiga en esta comisión. Pues lo han di-
cho anteriormente: ha sido aceptada por la Mesa, ha sido aceptada incluso por sus 
grupos, y por eso la estamos debatiendo aquí. Esa misma sensación tengo yo a veces 
con debates que ustedes traen a este Parlament, incluso sin competencias.

Y por supuesto que no vamos a retirarla. Y, además, no tolero que se diga que es 
una propuesta de resolución en la que se dice que se pierde el tiempo. Porque tiempo 
y dinero es lo que han hecho perder ustedes a los ayuntamientos, con su actuación. 
Devuelvan esos recursos, que son de los ayuntamientos, que no son suyos. Que han 
sido, incluso, condenados por ello. Porque nosotros aquí estamos haciendo nuestra 
faena, y son ustedes los que no la han hecho.

Además, es alucinante que digan que el tema está resuelto y, a la vez, sus enmien-
das pidan devolver estos importes en cómodos plazos. ¿En qué quedamos? O está re-
suelto o quieren ustedes prorratearlo. Devuelvan los recursos, porque no son suyos, son 
de los ayuntamientos. Y, según la sentencia, lo que son ustedes..., son morosos, que les 
quede claro.

Y, por último, dicen ustedes que, como no tenemos alcaldías, pues, no conocemos 
el mundo local. Miren, no conocer el mundo local, por ejemplo, es creer que 120 millo-
nes de euros puedan ser suficientes para algo. Miren, 120 millones de euros para más 
de ochocientos municipios en Cataluña no supondrán ni un 1 por ciento de los presu-
puestos. Son anuncios, anuncios vacíos. Activen ustedes planes de verdad. Porque si lo 
analizan verán que esas ayudas no llegan, en muchos casos, ni a dos o tres euros por 
habitante, en Cataluña.

De verdad, según su exposición parecería hoy que le tengamos que dar las gra-
cias. Todo lo contrario: nosotros vamos a seguir reprobando su dejadez, su inacción 
para con el mundo local.

Gracias, president.

El president

Gràcies.
Per tant, el que faríem serà la votació separada de tots els punts d’aquesta pro-

posta de resolució.
Començaríem pel punt número 1.
Posicionament de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

Favorable.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

Abstenció.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?
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Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Republicà?

Jordi Albert i Caballero

En contra.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

En contra.

El president

Per tant, aquest punt decauria d’aquesta proposta de resolució, amb 9 vots favo-
rables, 10 en contra i 1 abstenció.

Punt número 2.
Grup Parlamentari de Ciutadans, posicionament?

Dimas Gragera Velaz

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Republicà?

Jordi Albert i Caballero

En contra.

El president

Grup de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

En contra.

El president

Aquest punt quedaria aprovat per... Ara m’ho diran, eh?, m’ho «xiven» aquí, 
però són tots els grups parlamentaris a favor, a excepció dels grups parlamentaris 
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d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, que voten en contra d’aquest punt. 
Onze sís, 10 nos.

Punt 3.
Posicionaments.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

Abstenció.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

En contra.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

En contra.

El president

Per tant, aquest punt decauria de l’ordre del dia, el número 3, per vot ponderat.
I el punt número 4.
Posicionament, Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari En Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.
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El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

Abstenció.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

Abstenció.

El president

Doncs aquest punt quedaria aprovat, amb els vots favorables de Ciutadans, PSC, 
comuns, CUP, PP, i les dues abstencions del Grup Republicà i de Junts per Cata-
lunya.

El lletrat

President...

El president

Sí.

El lletrat

Hem de rectificar la votació del punt 1, perquè eren 10 vots a favor, 10 en contra, 
1 abstenció. Igualment es rebutja, pel vot ponderat. El resultat era el mateix, però 
havíem dit 9 vots a favor, i eren 10 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.

El president

Queda, per tant, modificada amb la seva intervenció. Així constarà en acta.

Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12

Seguim amb el punt número 8, que és la Proposta de resolució sobre l’escletxa 
digital a la universitat, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Té la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí. Bàsicament, aquesta proposta de resolució fa referència a l’impacte que ha 
tingut la Covid-19 en el sistema educatiu, i especialment, lògicament, també..., no 
només a l’educació obligatòria, sinó també a l’educació universitària. I, en aquest 
cas concret, sobre el que fa referència a una nova desigualtat que ja existia abans, 
però que en aquest moment, provocat per la Covid i també per com s’està desenvo-
lupant l’ensenyament universitari, s’ha fet encara més gran, que és aquesta escletxa 
digital, no?

Ja en la primera onada, però també ara, amb la segona, en l’ensenyament univer-
sitari i, especialment ara, l’ensenyament presencial s’ha derivat a un ensenyament 
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online, no? A més a més, en una universitat que, segurament, tant pel que fa a la do-
cència en la seva totalitat com..., tampoc el seu alumnat estava preparat perquè tota 
la docència fos online. I, com deia, s’ha generat aquesta nova desigualtat, que té a 
veure, doncs, primer, amb disposar de tots els recursos, els materials i les capacitats, 
en aquest cas, per poder seguir aquesta docència online, que també, a més a més, 
té a veure amb elements de capita..., ai, ja ho diré bé..., capacitació digital –perdó–, 
i, després, també, amb programar i amb la connectivitat, que també és un element 
fonamental en aquesta escletxa digital, no?

A més a més, segurament la universitat no ha pogut comptar amb tots els recur-
sos econòmics necessaris per fer-hi front. I nosaltres també creiem que ha de ser 
una prioritat en aquest context, doncs, reduir aquesta desigualtat digital i aquesta 
escletxa digital.

Nosaltres plantegem, bàsicament, tres propostes molt concretes. La primera és 
mobilitzar els recursos necessaris perquè es disposi del programari i, sobretot, tam-
bé dels instruments –és a dir, tant els ordinadors com les tauletes– per seguir el curs 
2020-2021 amb normalitat.

La segona és garantir la formació en aquestes aplicacions i en aquests progra-
maris, perquè tant a nivell de docència com a nivell d’alumnat es puguin generar 
aquests processos educatius amb les plenes garanties.

I, finalment, el tercer element, que ha sigut un element fonamental també de dis-
cussió i de debat, tant pel que fa a l’ensenyament obligatori..., que és la connectivitat 
per part de l’alumnat, i, per tant, garantir, no?, que aquesta escletxa digital no es fa 
més gran per dificultats econòmiques que tenen a veure amb la capacitat o la possi-
bilitat d’accedir a una bona connectivitat per seguir la docència online.

El president

Gràcies, diputat. Atès que s’han presentat esmenes, té la paraula el diputat Jordi 
Albert, per part del Grup Republicà.

Jordi Albert i Caballero

Sí; gràcies, president. Nosaltres hem presentat una esmena que simplement el 
que hi fèiem era incorporar totes aquestes peticions en el marc del Pla per a la reac-
tivació econòmica i protecció social. I, per tant, també tenim molt present aquesta 
inversió que s’ha fet en l’àmbit universitari per part dels centres universitaris, que 
han hagut d’adoptar diferents mesures, i entre elles, doncs, aquesta mesura d’adap-
tació tecnològica per poder tenir l’activitat en línia, una despesa extraordinària per 
poder dotar d’equipaments..., i un sobrecost evident per combatre aquesta escletxa 
digital, que es comptabilitza amb molts dispositius, amb centenars de dispositius, 
amb cessió de material propi de les universitats cap al Departament de Salut davant 
del requeriment davant de l’emergència de la pandèmia...

En definitiva, una sèrie d’accions que es preveuen, doncs, dins d’aquest pla de re-
activació econòmica, i, per tant, una línia de suport específica, també, per als punts 
específics que també ha detallat el diputat Cid i que estan presents en aquesta pro-
posta de resolució, eh? Vull dir..., de mobilització dels recursos necessaris, garantir 
la formació en el programari en totes les aplicacions que s’hagin d’utilitzar per tal 
de poder dur a terme totes aquestes classes online i de caràcter telemàtic, i, per tant, 
que el professorat hi estigui adaptat i pugui aprendre, també, a utilitzar totes aques-
tes eines de caràcter telemàtic.

I també, lògicament..., no serveix de gaire tenir una gran estructura telemàtica si 
no hi ha la connectivitat necessària per enllaçar entre l’emissor i el receptor. I, per 
tant, també, doncs, garantir l’accés a totes les dades que siguin necessàries per al 
desenvolupament de totes les tasques dins de l’àmbit universitari.

I, per tant, en cas de que l’esmena s’acceptés, doncs, votaríem favorablement la 
proposta de resolució.
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El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula la diputada Gemma Geis. (Pausa.) No la tenim aquí, la Gemma...

Glòria Freixa i Vilardell

Disculpi, president. La Gemma Geis ha estat substituïda per l’Anna Tarrés. I en 
aquesta proposta de resolució intervé l’Elena Fort.

Gràcies.

El president

D’acord. Doncs endavant. Gràcies, diputada. Endavant la senyora Elena Fort.

Elena Fort i Cisneros

Gràcies, president. Seré breu. M’afegeixo, per no repetir-me, a les paraules del 
company Jordi Albert. És a dir, hem fet una esmena en el sentit de reconèixer aques-
tes propostes, amb les que estem absolutament d’acord, i que estan incloses en el 
programa de protecció a la universitat pública, que proposa una inversió de 83 mi-
lions d’euros per a aquest 2020, i, essencialment, davant la bretxa digital.

I, per tant, no diré massa més. Simplement, a l’espera que des del grup proposant 
s’accepti la proposta..., i aleshores hi votaríem a favor.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, té la paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Simplement, per agrair la proposta al diputat Cid i per mos-
trar el nostre vot favorable a aquesta proposta.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, senyor Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

Doncs moltes gràcies, president. Nosaltres, agrair la proposta de resolució. Re-
alment ens trobarem o ens trobem, ja, amb una discriminació amb relació a l’accés 
als mitjans telemàtics. I això, a més, provoca una doble discriminació: la pròpia de 
classe, pel fet de tenir dificultats per accedir als mitjans per la zona on vius, moltes 
vegades –no depèn ni tan sols que tinguis o no tinguis mitjans, sinó que la connec-
tivitat de la zona on vius és un element de classe–..., però també, fins i tot, pels ma-
terials que podràs posseir. Per tant, aquesta doble discriminació.

I agrair els acords: en programari i instruments –que poden ser ordinador i tau-
letes–, formació en programari a professors i professores –hi ha molts professors i 
professores que tenen o tenim moltes dificultats fins i tot per incorporar-nos a les 
noves tecnologies–, i, sobretot, millorar la connectivitat.

Per tant, votarem a favor de tots els acords de resolució.

El president

Gràcies, diputat. M’he saltat, abans, el posicionament del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Senyora Fernández-Jordán, endavant.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Gracias, president. Vaya, en primer lugar, por delante que nosotros vamos a 
aprobar la propuesta de resolución; pero, no obstante estar bastante de acuerdo con 
todas las exposiciones que se han hecho por los otros grupos parlamentarios, vamos 
a darle una visión que creemos que es importante.

La propuesta versa sobre educación superior y digitalización, una realidad que se 
ha acelerado en tiempos de pandemia exponencialmente. De ahí deriva una brecha 
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digital incontestable, que es traducida en faltas de recursos, capacitación –efectiva-
mente–; pero, como hemos podido ver en estas últimas veinticuatro horas, con el 
trabajazo de..., con la web de los autónomos que ha llevado a cabo la Generalitat, de-
bemos comenzar a pensar si no existe, también, una brecha más profunda aún –lo que 
puede llegar a ser una zanja– en la propia Generalitat y en los servicios de soporte a 
toda la digitalización en Cataluña.

Porque, después de destinar casi 600 millones de euros –y así lo establece en su 
página web el CTTI–, las cosas salen así. Y es una realidad que tenemos que ma-
nejar, máxime hoy, cuando la comisión en la que estamos es de asuntos digitales. 
Recordemos que se presenta el CTTI como la empresa pública que integra todos los 
servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Generalitat. Más allá de pro-
veer soluciones transversales y adaptadas a los departamentos, tiene como objeti-
vos diseñar, construir, coordinar y desplegar proyectos tecnológicos, fomentando la 
transformación digital. Entonces, bien, para ello, 600 millones de euros.

Y, ahora, esta propuesta de resolución que trae el grupo de los comunes –que, 
por cierto, aprobó estos presupuestos, junto con el Gobierno– solicita movilizar re-
cursos en software y también materiales para los universitarios, lo que creemos que 
ya debería estar más que sufragado con toda esta política.

Y, luego, la formación en programación y también en los propios dispositivos a 
los profesores. Que sí, que creemos que puede ser una iniciativa más innovadora y 
que no debería formar parte de las labores que ya debería desarrollar la Generalitat.

Y también mejorar la conectividad.
Vamos a votar a favor, porque con ello también demostramos la carencia que 

existe y la incoherencia absoluta de las labores del CTTI en esta cuestión. Y, por lo 
tanto, es un reconocimiento explícito en este Parlamento de que el dinero, actual-
mente, en las políticas digitales del Govern no está yendo a donde tiene que ir.

Muchas gracias, president.

El president

Gràcies, diputada. I, per últim, té la paraula el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, senyor Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

No, muy brevemente. Nosotros daremos apoyo a la propuesta. Es evidente que 
hay que poner todos los recursos para intentar suprimir cuanto antes esa brecha 
digital. Y esas propuestas que van en esa línea de programas –de software– y de 
equipos para que se pueda proceder con total normalidad a distancia a la formación, 
pues, nosotros creemos que se tienen que impulsar e incluso que se deberían haber 
previsto anticipadamente, ¿no?

Por tanto, daremos apoyo a la propuesta.

El president

Gràcies, diputat. Senyor Cid, vol posicionar-se sobre les esmenes? (Pausa.) No.
Per tant, votaríem... No hi ha cap tipus de votació separada? (Pausa.) No.
Finalment, s’ha admès l’esmena número 1, senyor Cid? Sí, oi?

David Cid i Colomer

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

El president

D’acord.
Llavors, votaríem sobre la moció amb l’esmena incorporada, eh?..., sobre la pro-

posta de resolució –perdoneu.
Posicionament dels grups.
Ciutadans? 
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Dimas Gragera Velaz

Si soy capaz de darle al micro, favorable.

El president

(El president riu.) D’acord.
Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

Un segon, amb el micro... A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Elena Fort i Cisneros

A favor.

El president

D’acord. Doncs, per unanimitat, quedaria aprovada, aquesta proposta de resolució.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública sobre les adjudicacions de contractes 
a l’empresa Seidor 

354-00392/12

Ja hem acabat les propostes de resolució. Ara ens queden, en els punts següents, 
que són, per una banda, les votacions sobre les sol·licituds de sessió informativa... 
Faríem, per tant, del 9 a l’11.

Jo demanaria si algun dels grups vol demanar..., vol fer-ne presentació. En aquest 
cas, les tres... El punt número 9, de Ciutadans, el número 10, del Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem, i el número 11, també del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Volen fer vostès intervenció explicant-ho punt a punt? (Pausa.) Senyor 
Gragera?

Dimas Gragera Velaz

President, yo creo que es claro, con el enunciado, en todos y cada uno de ellos. 
No obstante, sí que me ofrezco, si algún grupo necesita una ampliación, una petición 
de alguna en concreto, a darla.
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El president

D’acord. Gràcies, diputat. Senyor Cid, vol vostè explicar la que es proposa des 
del grup...? (Pausa.) No? (Pausa.) D’acord.

Doncs llavors passaríem directament a la votació. Podem votar les...? (Vidal Ara
gonés Chicharro demana per parlar.) Senyor Aragonés...

Vidal Aragonés Chicharro

Sí. Si fos possible..., el grup proposant de Ciutadans, amb relació al punt 9, que 
ens pugui desenvolupar mínimament, per il·lustrar-nos, què és el que estem dema-
nant i ens faciliti la feina de votar.

(Jordi Albert i Caballero demana per parlar.)

El president

Senyor Albert, també anava per aquí, la seva petició? (Pausa.) Sí? (Veus de fons.)
Per tant, senyor Gragera, ens podria explicar el contingut del punt número 9, no?, 

que és la sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, el senyor Puigneró, sobre les adjudicacions de contractes a 
l’empresa Seidor.

Dimas Gragera Velaz

Sí. Hemos observado contratación elevada –en términos cercanos a los 10 millo-
nes de euros– con esta empresa, utilizando el procedimiento del estado de alarma. 
Y queremos que se nos explique cuál es la razón de utilizar este procedimiento y 
cuál es la necesidad de los servicios contratados.

El president

Doncs passaríem, per tant, si les explicacions són suficients, a la votació. (Pau
sa.) Entenc que no es poden votar conjuntament? (Veus de fons.) No.

Passaríem a la votació del punt número 9.
Posicionament de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

A favor.

El president

Socialistes i Units per Avançar? (Pausa.) Senyor Gibert?

Pol Gibert Horcas

Em senten?

El president

Sí; ara sí, senyor Gibert.

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Grup Parlamentari del Partit Popular?
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Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

I Grup de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

Abstenció.

El president

D’acord. Doncs quedaria aprovat, el número 9, aquesta sol·licitud de sessió in-
formativa.

Sol·licituds de sessió informativa amb el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública acumulades relatives a la creació 
de l’Agència Espacial de Catalunya i les inversions en plena pandèmia

354-00400/12 i 354-00401/12

Passem al número 10.
Posicionaments.
Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

President, yo votaré a favor de todas las que han... Lo digo por si quiere apuntar 
como favorable el voto de Ciudadanos y ahorramos un poco de tiempo.

El president

La resta de grups volen...? Com a mínim el número 10 i el número 11, els podem 
votar conjuntament?

Glòria Freixa i Vilardell

Sí.

El president

D’acord. Doncs..., números 10 i 11.
Ciutadans ha dit que a favor.
Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?
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Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Doncs quedarien aprovats, els punts 10 i 11, per unanimitat.

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a l’assetjament 
sexual o psicològic o d’altres discriminacions en l’àmbit de la funció 
pública

356-00859/12 i 356-00860/12

Passem a les sol·licituds de compareixença, que van des del punt número 12 al 
punt número 17.

Glòria Freixa i Vilardell

Sí. President..., disculpi.

El president

Endavant.

Glòria Freixa i Vilardell

Nosaltres volíem demanar de posposar, per a la propera sessió, les sol·licituds de 
compareixença número 12 i número 13.

El president

D’acord. Per tant, quedarien posposades.
Passem de la 14 a la 17. Alguna intervenció? (Pausa.) Senyor Albert?

Jordi Albert i Caballero

Sí, president. Nosaltres demanem la votació separada de la 14 i la 15. I, si vol, 
puc aprofitar ja per fer la intervenció. O si algun grup o algun proposant vol fer al-
guna intervenció, ho faria després. Com vostè demani.

El president

D’acord. Alguna altra votació separada sobre aquestes compareixences? (Pausa.) 
Senyor Gragera...

Dimas Gragera Velaz

Yo le anuncio que, en todo lo que queda, hasta lo que sea ya la ponencia de la ley, 
votaremos favorable. Por si lo quiere apuntar, para agilizar...

El president

Molt bé. Per tant, farem... Algú més? (Pausa.) No?
Farem dues votacions: 14 i 15, per una banda; la resta de punts, el 16 i el 17, per 

una altra. Sí? (Pausa.) Algú té el... Senyor Cid, el micròfon, si us plau.

David Cid Colomer

Perdó.
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El president

Molt bé. Comencem.
Votació dels punts 14 i 15 a la vegada, eh? (Jordi Albert i Caballero demana per 

parlar.) Senyor Albert?

Jordi Albert i Caballero

Bé, president. Com li deia, volia fer ús de la paraula per explicar quin serà el nos-
tre posicionament de vot en aquesta qüestió.

En aquests punts, com bé es demana..., són punts que afecten, en aquest cas, la com-
pareixença de l’exconseller Alfred Bosch i també afecten la compareixença de la direc-
tora general de Funció Pública. Nosaltres, al respecte, creiem que l’exconseller Bosch 
va dimitir del seu càrrec. L’exconseller Bosch ha estat objecte d’un expedient que s’ha 
conclòs dins de la seva pròpia organització política. L’exconseller Bosch ha comparegut 
en seu parlamentària, en comissió, per explicar tot el que va succeir respecte a aquest 
cas. I, per tant, considerem que no és ni necessari ni oportú que el conseller Bosch hagi 
de comparèixer –ni tampoc la directora general– en aquest sentit.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta compareixença, perquè entenem 
que totes les explicacions s’han donat, continuem donant-les, i que, a més, s’han pres 
totes les mesures necessàries, com, per exemple, la mateixa dimissió de l’exconse-
ller Bosch, la qual cosa és ja prou significativa de la tolerància zero d’Esquerra res-
pecte a l’assetjament sexual.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Si no hi ha cap més intervenció... (Pausa.)
Ara ja sí, passaríem a la votació dels punts 14 i 15.
Posicionaments.
Ciutadans? (Pausa.)
A favor. És veritat, m’ho han dit –perdoneu.
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Grup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Republicà?

Jordi Albert i Caballero

En contra.

El president

I Grup de Junts per Catalunya?
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Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

A favor.
Molt bé. Doncs quedaria aprovada..., els punts 14 i 15.
Senyor Cid, els micros. Ho dic perquè està teclejant, i, per tant, es va sentint el 

soroll.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona perquè informi sobre 
l’anàlisi i les propostes per a impulsar les noves tecnologies

356-00904/12

Passem a la votació dels punts 16 i 17. (El president dona la paraula a Glòria 
Freixa i Vilardell.)

Glòria Freixa i Vilardell

Sí, president. Nosaltres la voldríem demanar separada.

El president

D’acord. Doncs endavant.
Punt número 16.
Posicionament.
Ciutadans, a favor.
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

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

El president

A favor.
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.
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El president

Doncs, per unanimitat de tots els grups, quedaria aprovada, aquesta comparei-
xença.

Sol·licitud de compareixença del director gerent en funcions del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació perquè informi 
sobre les adjudicacions de contractes a l’empresa Seidor

356-00913/12

Número 17, que és la sol·licitud de compareixença del gerent en funcions del Cen-
tre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Posicionament.
El Grup Parlamentari de Ciutadans ha expressat abans el seu vot favorable.
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

(Tall de comunicació. El president riu.) Ja no sé ni el que dic. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

Abstenció.

El president

Molt bé. Quedaria aprovat, aquest punt 17.

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal (debat 
i votació de les propostes d’audiència)

202-0001612

Passem ara al punt 18, que és el Projecte de llei de mesures extraordinàries en 
matèria de personal, que és el debat i la votació de les propostes d’audiència, que 
van del 18.1 fins al 18.25.
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Sobre aquest projecte de llei, en general, o sobre algun dels punts o propostes, 
hi ha alguna paraula demanada o algú vol fer algun tipus d’intervenció per intentar 
alleugerir el màxim possible aquesta votació? (Pausa.) Senyor Martín Barra? (Pausa.) 
Ciutadans, endavant.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidente. Creo que es un proyecto de ley suficientemente impor-
tante como para marcar posición antes de su debate en la ponencia. Porque, si se 
trata como proyecto de ley, es gracias a la oposición. El decreto del Govern fue 
criticado desde el minuto uno. Entre otras cuestiones, se olvidaba de los profesio-
nales no sanitarios. Ya se ha mencionado en esta comisión al personal de limpie-
za, pero podemos citar también a los celadores, que trasladaban pacientes Covid 
por los centros sanitarios, con evidente riesgo para ellos, y que no figuran en ese 
decreto.

Ya se ha comentado hoy en esta comisión, y estoy de acuerdo: la solidaridad, el 
apoyo, los agradecimientos de la ciudadanía acompañarán a los profesionales del 
sistema sanitario siempre –siempre–, pero no está nada claro que les acompañe la 
solidaridad, el apoyo o el agradecimiento del Govern.

Quiero recuperar las palabras de mi compañera Blanca Navarro en el Pleno donde 
se debatió este decreto. Abro comillas: «Si lo que quieren es reconocer su esfuerzo, 
lo primero que tienen que hacer es escucharlos, no pretender que sigan aguantando 
una nueva oleada del coronavirus en condiciones lamentables. Porque, si los escucha-
ran, sabrían que con este decreto no van a contentar a ninguno de los colectivos a los 
que quieren hacérselo llegar, y tampoco van a acallar sus reivindicaciones.» Cierro 
comillas.

Fíjense si este decreto no acalló reivindicaciones: tuvimos huelga de los MIR, y 
afortunadamente se ha llegado a un acuerdo, cuando los escucharon, claro. Porque 
vinieron al Pleno del Parlament a principios de octubre y no les había recibido toda-
vía nadie, y ya llevaban siete días de huelga.

Ahora tenemos huelga de transporte sanitario. Hay una manifestación convocada 
para pasado mañana delante de la puerta del departament. Y el departament no se 
presentó en las primeras sesiones de conciliación en el tribunal laboral de Cataluña 
–parece que eso está en vías de solucionarse, ojalá.

Por tanto, creemos que este decreto es importante que se tramite como un pro-
yecto de ley, como así la oposición aprobó en el Pleno. Ahora falta mejorarlo mu-
cho. Fíjense que cuando se presentó por el Govern estábamos en 89 casos por cada 
cien mil habitantes, en los últimos quince días. Fíjense. El esfuerzo que hicieron los 
profesionales sanitarios en la primera oleada fue enorme, pero el que están haciendo 
ahora y el que les queda por hacer en un futuro –esperemos que cada vez más próxi-
mo, gracias a la ciencia–, hasta el final..., el que les queda por hacer es muy impor-
tante. Y, por tanto, hay que reconocerles ese trabajo de una manera más significativa 
que lo que era el proyecto original.

Propostes d’audiència en ponència acumulades relatives 
al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria 
de personal

352-01906/12, 352-01907/12, 352-01908/12, 352-01909/12, 352-01910/12, 

352-01911/12, 352-01912/12 i 352-01913/12 

Respecto a las votaciones de las distintas solicitudes de comparecencia, decir 
que nosotros votaremos a favor de las ocho primeras propuestas de audiencia, que 
son las propuestas que hemos consensuado con los grupos de la oposición. Vota-
remos a favor de las ocho primeras, y en contra de las otras diecisiete que ahora el 
Govern quiere colocar aquí.
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Estamos en período de descuento de la legislatura. Tenemos que agilizar la tra-
mitación muchísimo. Es importante. Yo quiero dar las gracias a todas las personas 
que se han querido presentar para esta comisión, pero hay que ir rápidos, porque, si 
no, podemos encontrarnos con que este decreto quede en agua de borrajas. Y no es 
esa nuestra intención.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari... Algun altre grup parlamenta-
ri? (Pausa.) Socialistes i Units per Avançar. Endavant, senyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Jo intervindré per intentar agilitzar la feina, eh?, no per de-
fensar, diguem-ne, la ponència. Jo em sumo a la petició de vot..., que pot ser con-
junt des del punt 18.1 fins al punt 18.8, que coincideix amb la del diputat que m’ha 
precedit. També puc votar conjuntament des del 18.9 fins al 18.18. D’acord? I, lla-
vors, també podem agrupar del 18.19 fins al 18.21. I, finalment, la resta de punts 
que quedessin.

Són dos blocs, diguem-ne: el primer i el tercer, que podria votar conjuntament.

El president

D’acord. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem? (Pausa.) Senyor Cid, 
alguna consideració?

David Cid Colomer

Sí, també en aquest mateix sentit. És a dir, nosaltres, des del 18.1 fins al 18.8, 
inclòs, podríem votar-ho en una sola votació. Des del 18.9 fins al 18.17, inclòs, po-
dríem votar-ho en una única votació. Des del 18.18 fins al 18.20, també en una única 
votació. I des del 18.21 fins al final, també en una única votació.

Bàsicament, ho podríem matar en cuatro votaciones.

El president

Això, de moment.

David Cid Colomer

De moment.

El president

Perquè ja veurem, després, com acaben aquestes coses.

David Cid Colomer

Esta es mi propuesta.

El president

Per part del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, senyor Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. No vinc a matar ningú... Vaig a intentar fer-ho més senzill, 
encara. Coincidim amb altres portaveus: del 18.1 al 18.8, que són tota una sèrie de 
sol·licituds que fem conjuntes la majoria de grups, i, per una altra banda, del 18.9 fins 
al final, el darrer punt.

I vull explicar una altra cosa. Si es voten de manera separada els punts 18.18, 18.19 
i 18.20, nosaltres hi votarem en contra, perquè ja els haurem aprovat: el 18.18 l’haurem 
aprovat al 18.4 i al 18.5, el 18.19 l’haurem aprovat al 18.3 i al 18.2, i el 18.20 l’hau-
rem aprovat al 18.1.

I, per tant, no és que estiguem en contra de que puguin venir ni UGT ni Comis-
sions Obreres ni el Sindicat de Metges, sinó que, si totes les votacions sembla que es 
donen com haurien de ser, en el sentit de propostes que s’han fet, doncs..., no és que 
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estiguem en contra ni d’UGT ni de Comissions ni del Sindicat de Metges, sinó que ja 
les haurem aprovat abans.

I, per tant, que ningú pugui interpretar que estem demanant més compareixen-
ces. En demanem dues de Comissions, dues d’UGT. I, per tant, que ningú pugui dir: 
«N’hi ha una tercera de Comissions i una tercera d’UGT.» Intentàvem facilitar-ho; 
no sé si ho hem aconseguit.

El president

Anem bé, diputat. Fantàstic. Ara, per part del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular, té la paraula el senyor Manuel Reyes, per si vol fer alguna consideració.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. No, muy brevemente, y, aunque no sirva de precedente, 
coincido plenamente con la propuesta de la CUP.

Nosotros podríamos votar agrupados hasta el punto 18.8, y el resto de puntos, 
del 9 hasta el final, también lo podríamos votar de manera agrupada. Haciendo la 
misma reflexión: entendemos que en el segundo paquete de propuestas hay algunas 
que son coincidentes con las que ya se votan en el primer bloque, que ha sido con-
sensuado por todos los partidos de la oposición.

Y, por lo tanto, pues, nosotros daremos apoyo a los ocho primeros.

El president

Gràcies, diputat. El Grup Republicà... (Pausa.) Senyor Albert, li van bé, aquests 
blocs de votació?

Jordi Albert i Caballero

Jo ho podria votar tot agrupat, sense cap tipus de problema. I, per tant, doncs, nos-
altres donem suport a totes les sol·licituds de compareixença que han presentat tant, 
lògicament, el meu grup parlamentari com també la resta de grups parlamentaris 
aquí presents. Per tant, per nosaltres no hi ha problema en que es determini el sentit 
de..., o sigui, l’ordre de votació que li convingui més a la presidència.

El president

D’acord. Senyora Freixa, algun comentari per part de...? (Pausa.) No?

Glòria Freixa i Vilardell

Nosaltres ho posarem tan fàcil com que no necessitem separar cap punt.
Gràcies.

El president

D’acord. Per tant, si no ho tinc mal entès, faríem la primera votació, que aniria 
des del punt... Fem-ho bé. Des del punt...

El lletrat

President, jo l’hi he posat en el xat...

El president

Gràcies, lletrat. Per tant, des del punt..., de l’1 fins al 8, eh? (Pausa.) Sí. És a dir, 
des del punt 18.1 fins al 18.8, seria la primera votació.

Fem, per tant, aquesta votació primera.
Posicionament dels grups.
Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?



DSPC-C 608
10 de novembre de 2020

Sessió 24 de la CPDAP  66

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Vidal Aragonés Chicharro

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

A favor.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Llavors, quedarien aprovats per unanimitat.

Propostes d’audiència en ponència acumulades relatives 
al Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

352-01967/12, 352-01968/12, 352-01969/12, 352-01970/12, 352-01971/12, 

352-01972/12, 352-01973/12, 352-01974/12 i 352-01975/12

La següent votació seria del 18.9 fins al 18.17. Sí? (Pausa.)
Passem, per tant, al posicionament.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

En contra.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

En contra.

El president

Subgrup Parlamentari de..., no, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

En contra.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP?
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Vidal Aragonés Chicharro

En contra.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

En contra.

El president

Grup Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Per tant, quedarien rebutjats per 11 vots en contra i 10 a favor, els punts del 18.9 
al 18.17.

Proposta d’audiència en ponència relativa al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal

352-01976/12 

Farem una altra votació, del 18.18, que aquest va sol, sol·licitada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Posicionament del 18.18.
Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

En contra.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Vidal Aragonés Chicharro

En contra.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

En contra.

El president

Grup Republicà?
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Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Per tant, el punt 18.18 quedaria aprovat, per 13 vots afirmatius i 8 vots en contra.

Propostes d’audiència en ponència acumulades relatives al Projecte de 
llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

352-01977/12 i 352-01978/12

Passem ara a la votació dels punts 18.19 i 18.20.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

En contra.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

En contra.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

18.9 i 18.10, eh, president?

El president

18.19, 18.20.

Pol Gibert Horcas

Un moment, president, perquè m’he equivocat, jo.

David Cid Colomer

Sí, sí... Jo també...

El president

D’acord. Doncs tornem a començar.
Havíem votat abans el 18.18.

Pol Gibert Horcas

Correcte.

El president

Ara votem el 18...

David Cid Colomer

Havíem votat abans el 18.18.

El president

Sí.

David Cid Colomer

Sí, he votat bé. Perdó, perdó. D’acord, perfecte.
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El president

D’acord. Ara passem a votar el 18.19 i el 18.20.

David Cid Colomer

D’acord. Jo..., el meu és que sí. A favor.

El president

Tornem a començar l’agrupació d’aquests dos, eh?
Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz 

En contra.

El president

Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Vidal Aragonés Chicharro

En contra.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

En contra.

El president

Grup Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Per tant, quedarien aprovats, per 13 vots positius i 8 vots en contra.

Proposta d’audiència en ponència relativa al Projecte de llei de mesures 
extraordinàries en matèria de personal

352-01979/12

Passem ara a la votació del punt 18.21, que el votaríem sol –18.21, sol.
Posicionament del Grup Parlamentari de Ciutadans al 18.21?

Dimas Gragera Velaz

En contra.
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El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

En contra.

El president

Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Vidal Aragonés Chicharro

En contra.

El president

Grup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

En contra.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Molt bé. Doncs quedaria aprovat, aquest punt, per 12 vots a favor i 9 vots en contra.
I ara passaríem a la votació dels punts..., del 18.22 al 18.25.

Propostes d’audiència en ponència acumulades relatives al Projecte 
de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

352-01980/12, 352-01981/12, 352-01982/12 i 352-01983/12 

Posicionament dels grups.
Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

En contra.

El president

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

En contra.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

En contra.
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El president

Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Vidal Aragonés Chicharro

En contra.

El president

Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

En contra.

El president

Grup Parlamentari Republicà?

Jordi Albert i Caballero

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

A favor.

El president

Doncs aquestes compareixences quedarien rebutjades, per 11 vots en contra i 10 
vots a favor.

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal 
(nomenament de la ponència)

200-00016/12

Passaríem ara al punt número 19 de l’ordre del dia, que és el Projecte de llei de 
mesures extraordinàries en matèria de personal, que és el nomenament de la ponèn-
cia. I, per tant, aquí han de definir vostès, des dels seus grups parlamentaris, qui serà 
el diputat ponent d’aquest projecte de llei.

Senyors de..., Grup Parlamentari de Ciutadans?

Dimas Gragera Velaz

El compañero Martín Barra.

El president

Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar?

Pol Gibert Horcas

La diputada Assumpta Escarp.

El president

Per part del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem? (Pausa.) Senyor 
Cid? El micro..., ara sí.

David Cid Colomer

Perdó, el micro és un follón, perdoni. (David Cid Colomer riu.) La diputada Mar-
ta Ribas.

El president

Molt bé. Per part del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Vidal Aragonés Chicharro

El que els parla, Vidal Aragonés.
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El president

Per part del Subgrup Parlamentari del Partit Popular?

Manuel Reyes López

El diputado Manuel Reyes.

El president

Per part del Grup Republicà?

Jordi Albert i Caballero 

La diputada Gemma Espigares.

El president

I per part del Grup de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

El diputat Francesc Ten.

El president

Molt bé.
Doncs crec, si no hi ha cap qüestió més, que hem acabat, hem finalitzat aquesta 

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública. Agrair-los a tots i a totes 
la seva participació i concreció en les seves exposicions. I que passin un bon dia.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i vuit minuts.
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