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Sessió 1 de la CPDAP

La sessió de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP) s’obre 

a les dotze del migdia. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari 

general i la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, 

Dimas Gragera Velaz, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois i 

Alfonso Sánchez Fisac, pel G. P. de Ciutadans; Gemma Geis i Carreras, Anna Geli i Es-

paña, Lluís Guinó i Subirós, Teresa Pallarès Piqué i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Magda Casamitjana i Aguilà, Montserrat Fornells i Solé, David Rodríguez i 

González, J. Lluís Salvadó i Tenesa i Òscar Peris i Ròdenas, pel G. P. Republicà; Pol Gibert 

Horcas i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Xavier García Albiol, pel S. P. del Partit Popular de 

Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00014/12).

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

El president del Parlament

Som-hi.

Constitució de la comissió
410-00014/12

Constituïm la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública. 
En primer lloc, els grups, si volen notificar substitucions? (Pausa.) Sí, senyora 

Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; jo mateixa estic substituint la Jéssica Albiach.

El president del Parlament

Molt bé. Sí, senyor Peris.

Òscar Peris i Ròdenas

Jo mateix substitueixo, també, en Sergi Sabrià.

El president del Parlament

Molt bé. Un cop notificades aquestes dues o tres substitucions...

Magda Casamitjana i Aguilà

Perdoni. Jo substitueixo el Jordi Albert.

El president del Parlament

Molt bé. 

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Els proposo ratificar per assentiment la proposta de presidència d’aquesta comis-
sió, que correspon al Grup Parlamentari de Socialistes - Units per Avançar, que ha 
designat com a president d’aquesta comissió el senyor Raúl Moreno Montaña.
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Es pot ratificar per assentiment? Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs el senyor Moreno queda nomenat president d’aquesta comissió. 

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

I hauríem d’escollir, ara, la resta de membres de la Mesa. En aquest cas, la pro-
posta de vicepresidència correspon al Grup Parlamentari de Ciutadans, que proposa 
el senyor Alfonso Sánchez Fisac, i, sí, la candidata proposada per a la secretaria, que 
correspon en aquest cas al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, és la senyora 
Anna Geli i España. 

Es poden escollir, també, per assentiment, aquestes dues propostes? Sí? (Pausa.) 
Molt bé.

Així, per tant, doncs, la composició definitiva de la Mesa és la següent: president, 
el senyor Raúl Moreno Montaña; vicepresident, el senyor Alfonso Sánchez Fisac, i 
la secretària, la senyora Anna Geli i España.

Els demano, doncs, que ocupin el lloc a la Mesa. I a tots plegats desitjar-los molt 
bona feina en aquesta comissió.

Gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

El president de la comissió (Raúl Moreno Montaña)

Bé. Bon dia a tots i a totes. En nom personal meu i dels membres de la Mesa, 
agrair-los la confiança que han fet per tal de presidir aquesta comissió, que és de 
nova creació.

I, per tant, al que sí que els convido és que, per tal de poder tenir contingut i 
iniciar els treballs de la comissió, doncs, comencem a treballar tant amb propostes 
de resolució com amb possibles compareixences, atès, també, que estem pendents, 
doncs, de la vinguda del conseller per tal que expliqui quin serà el seu pla de treball.

Agrair-los, com deia abans, la confiança i encoratjar-los a treballar de valent per 
treure endavant tots els temes que tenen a veure amb administració digital i admi-
nistració pública a Catalunya. 

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i tres minuts.
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