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Sessió 3 de la CPDAP

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

a les tres de la tarda i vuit minuts. Presideix Raúl Moreno Montaña, acompanyat del vice-

president, Alfonso Sánchez Fisac, i de la secretària, Anna Geli i España. Assisteix la Mesa 

el lletrat Ferran Domínguez García.

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

Dimas Gragera Velaz, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas Escamilla i Manuel Rodríguez 

de l’Hotellerie de Fallois, pel G. P. de Ciutadans; Anna Erra i Solà, Gemma Geis i Carreras, 

Teresa Pallarès Piqué i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert 

i Caballero, Ferran Civit i Martí, Najat Driouech Ben Moussa, Montserrat Fornells i Solé i 

Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Natà-

lia Sánchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Xavier 

García Albiol, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió Encarna Fernández Martínez, secretaria general de la Fe-

deració d’Empleats de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors; Joan Maria Sen-

tís López, coordinador de l’Àrea Pública de Comissions Obreres; Maria Àngels Rodríguez 

Rodríguez, representant de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres, i Assumpta 

Barbens Sendra, portaveu de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 

l’Administració de Catalunya (IAC-CATAC).

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Co-

missió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre la situació laboral 

dels treballadors de la funció pública (tram. 357-00044/12). Comissió de Polítiques Digitals 

i Administració Pública. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de 

Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre la situació laboral dels treba-

lladors de la funció pública (tram. 357-00045/12). Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-

tració Pública. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors 

i Treballadores de l’Administració de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública per a informar sobre la situació laboral dels treballadors de la fun-

ció pública (tram. 357-00046/12). Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública. 

Compareixença.

4. Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics que van cobrir 

els serveis mínims i als qui van exercir el dret al treball durant l’aturada política il·legal i im-

posada del 3 d’octubre de 2017 (tram. 250-00254/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 112, 24).

5. Proposta de resolució sobre l’auditoria del Centre de Telecomunicacions i Tecnologi-

es de la Informació (tram. 250-00297/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de re-

solució (text presentat: BOPC 130, 47).

6. Proposta de resolució sobre el compliment de les directrius de la iniciativa per a 

l’accessibilitat web (WAI) en les pàgines web de la Generalitat (tram. 250-00298/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la proposta de resolució (text presentat: BOPC 130, 48).

7. Proposta de resolució sobre l’optimització i el suport a usuaris de la plataforma de 

contractació pública de l’Administració Oberta de Catalunya (tram. 250-00299/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la proposta de resolució (text presentat: BOPC 130, 48).

8. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Co-

missió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la recuperació de 
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drets dels treballadors públics (tram. 356-00170/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bona tarda a tots i a totes. Comencem aquesta Comissió de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública. 

Tal com ve a l’ordre del dia, avui tenim la compareixença de tres sindicats: Unió 
General de Treballadors, Comissions Obreres i IAC-CATAC. I, tal com ve a l’odre 
del dia, començaríem per aquestes compareixences.

Hi ha algun grup que vulgui comunicar alguna substitució? (Yolanda López 
Fernández demana per parlar.) Endavant.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem: Yolanda López en substitució de Jéssica Albiach. 
(El president dona la paraula a Jordi Albert i Caballero.)

Jordi Albert i Caballero

Bona tarda a tothom. Del Grup Republicà, Najat Driouech substitueix en Sergi 
Sabrià, i Ferran Civit substitueix la Titon Laïlla.

El president

Estan totes, sí? (Dimas Gragera Velaz demana per parlar.) Ciutadans...

Dimas Gragera Velaz

Joan García, por Ciudadanos, a Javier Rivas.

El president

Molt bé. Doncs, si no hi ha cap més substitució a comunicar, començaríem la 
sessió d’avui.

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
per a informar sobre la situació laboral dels treballadors de la funció 
pública

357-00044/12

Donaríem la paraula, per l’ordre que tenim establert, a la Unió General de Tre-
balladors, a la senyora Encarna Fernández Martínez, secretària general de la Fede-
ració d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics.

Saludar també els acompanyants que estan aquí a la sala i que ens acompanyaran 
durant aquesta sessió.

Endavant, senyora Fernández.

Encarna Fernández Martínez (secretària general de la Federació 
d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la Unió General de 
Treballadors)

Bé; bona tarda. Primer, fer una salutació i agrair, sobretot, la invitació de com-
parèixer avui davant de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
per informar sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública, i molt 
especialment de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

La veritat és que fa tot..., gairebé deu anys que va esclatar el que anomenem «la 
gran crisi», la pitjor crisi econòmica que hem viscut l’actual generació. Una crisi que 
ha modificat el panorama econòmic, social i laboral de forma contundent. Som la 
primera generació que tenim la certesa que els nostres fills i filles viuran pitjor que 
ho hem fet nosaltres. Així i tot, no volem resignar-nos-hi i treballarem i lluitarem 
perquè no sigui així, com hem continuat treballant i lluitant, com a sindicat i com a 
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empleats públics, perquè l’impacte que ha tingut la crisi fos el mínim per a la ciuta-
dania del nostre país.

Els treballadors i les treballadores públiques de Catalunya crec que han demos-
trat el compromís, la seva professionalitat i la seva independència i la seva neutra-
litat al llarg d’aquests anys, en els que s’han esforçat al màxim, lluitant i defensant 
l’estat del benestar i els serveis que donem a la ciutadania, sobretot.

La meva intervenció la volia fer en tres parts: d’on venim, on estem i cap a on 
anem. Perquè, encara que parlem de les mesures del Govern central i, en especial, 
del Govern de Catalunya per tal de, suposadament, controlar els efectes de la crisi..., 
i que converteixin bàsicament en retallades que afecten el moll de l’os de l’estat del 
benestar i els seus serveis públics. Estem..., o pràcticament, el 2015 els empleats de 
la Generalitat de Catalunya va ser l’únic any que van cobrar, van percebre, el seu 
sou sencer. Vull recordar que, a més de la resta de mesures del 2012, 13 i 14, se’ls 
havia reduït el sou un 7,14 per cent, en el que alguns diuen la paga extra, o les pagues 
extres, com si fossin realment un premi que ens donen als empleats públics. A partir 
d’aquest moment comencem a recuperar condicions, el 2015; comencem a recuperar 
condicions però de forma molt i molt lenta i a remolc dels acords de la Mesa de Ne-
gociació Estatal i dels pressupostos generals de l’Estat. 

I cap a on anem? Doncs, també explicaré que l’objectiu de la UGT de Catalu-
nya és revertir totes i cadascuna de les retallades que han patit els empleats públics 
catalans i dotar-los d’un marc laboral –l’actual, el que tenim ara, és del 1977– que 
faciliti que els servidors públics de Catalunya siguin els millors del nostre entorn.

Tot i que l’inici de la crisi es va situar l’any 2008, no és fins al 2010 que l’Estat 
espanyol no comença a prendre mesures, les quals consisteixen principalment en 
retallar drets laborals, econòmics i socials per als treballadors, i, en general i en 
concret, per als treballadors públics arreu de l’Estat. Les reformes legislatives, com 
la reforma constitucional, la reforma laboral i el paquet de reformes relacionades 
amb les administracions públiques, entre les que inclouré aquella retallada d’un 5 
per cent de mitjana per a tots els empleats i empleades públics de totes les adminis-
tracions.

Han estat reformes molt dures, que han posat contra les cordes la classe treballa-
dora, i han permès la transferència de rendes de treball cap a les rendes del capital. 
Aquest fet posa en gran dificultat la viabilitat del nostre model de serveis públics i 
del sistema públic de pensions. Al sector públic hem patit l’assetjament a través de 
la reducció de plantilles, la reducció i congelació salarial i les retallades de drets, i, 
el que és pitjor, a través d’una campanya de descrèdit indecent i barroera.

A Catalunya les retallades als empleats públics han estat ferotges, més que en 
altres comunitats autònomes. Aquí, a Catalunya, va néixer la idea de que el Govern 
dels millors, presidit pel senyor Mas, va retallar la paga extra del 2012, va eliminar 
el complement d’ITs, va reduir el número de dies d’assumptes propis, i, com no, va 
reduir al màxim els drets socials i sindicals. 

Però el Govern de la Generalitat de Catalunya no en va tenir prou, amb això, i 
va anar més enllà. Va retallar també les pagues extres del 13 i del 14, i va prendre 
la que segurament és la mesura addicional més ignominiosa de totes: va reduir la 
jornada i les retribucions un 15 per cent a les interines i als interins, mesura que no 
tornarem a recuperar.

Els governs de Catalunya han castigat més els seus empleats, i a més estem sent 
els últims en recuperar allò que ens van sostreure. A partir de l’any 2015, amb la 
millora dels indicadors econòmics, l’Estat comença a permetre el retorn d’una part 
dels drets als treballadors públics. I dic «permetre» perquè quan es van adoptar les 
retallades eren mesures de caràcter bàsic obligat. Però el retorn és potestatiu de cada 
Administració, cadascuna pot negociar el que vol o el que pot.

El resultat ja és conegut a Catalunya. El ritme del retorn de les retallades és lent, 
molt lent, fins que no s’aprova per unanimitat la Resolució 7/XI del Parlament de 
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Catalunya sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets la-
borals dels treballadors públics, el 20 de gener del 16. El text de la Resolució 7/XI és 
curt i fàcil d’entendre, però en mans del Govern de la Generalitat no vam aconseguir 
anar més enllà del retorn d’un percentatge d’un salari retallat del 2012. Durant l’any 
17 i l’any 18 les administracions i sindicats hem arribat a dos acords importants a 
la Mesa de Negociació Estatal –a Madrid, para entendernos, diguem-ne. Per una 
banda, Acuerdo para la mejora del empleo público, del 29 de març del 2017. I, per 
altra banda, el Segundo acuerdo para la mejora del empleo público y condiciones de 
trabajo, del 9 de març del 2018.

El primer acord estatal es porta a Catalunya al juliol del 2017, quan el Govern de 
la Generalitat arriba a un acord al si de la Mesa General de Negociació dels Emple-
ats i Empleades Públics de la Generalitat de Catalunya per complir amb les resolu-
cions parlamentàries, i calendaritzar el retorn de totes les retallades que han patit els 
treballadors públics, a més de pactar l’oferta pública de l’any 2017. 

M’agradaria explicar-vos i donar detalls concrets respecte a la calendarització, 
però dissortadament no n’estic en condicions, ja que només he obtingut un no per 
resposta. Vull fer èmfasi en aquesta dada: el Govern no ha calendaritzat cap mesu-
ra del retorn des del juliol del 2017; és més, les declaracions del conseller sembla 
que estan preparant-se per a l’opinió pública per anunciar als sindicats que no pensa 
retornar el 10 per cent ja acordat de les retribucions retallades de la paga del 2013.

Pel que fa a l’oferta pública del 2017, es va concretar a l’Acord de Govern 
145/2017, del 17 d’octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l’estabilització i 
la consolidació de l’ocupació temporal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. Encara abans de l’estiu del 2018, l’actual conseller de Governació va 
tornar a publicar les mateixes dades, com si es tractés d’una oferta pública del 2018, 
quan tothom sabem que aquesta oferta ja l’havia tret l’anterior Govern.

L’acord del 2017 el vam signar només dos sindicats, és veritat, un d’ells la UGT, 
la Unió General de Treballadors. I ho vam fer per responsabilitat. Ho vam fer amb 
compromís. Sabíem que podia semblar poca cosa, però sens dubte era l’inici de la 
recuperació de les retallades a les quals ens han sotmès. El fet que aquest acord si-
gui..., o s’hagi desenvolupat poc i malament, que se’ns ignori i que només es rebin 
bones paraules per als empleats públics contrasta molt amb el que ha passat aquests 
anys amb els treballadors de l’Administració de la Generalitat; els treballadors de 
l’Estat i d’altres comunitats autònomes tenen tot allò que ja els havien tret per decret.

El segon acord estatal es porta a Catalunya al setembre del 2018, en concret 
el proppassat dimarts dia 18 de setembre, que ja sabem el que va passar quan dos 
sindicats de la MEPAGC, un d’ells la UGT, va ratificar –ratificar– amb el Govern 
l’acord de l’increment retributiu estatal, que suposarà per als treballadors i les treba-
lladores de la Generalitat una pujada inicial de l’1,75. Aquest acord també suposa la 
recuperació del cent per cent, una mesura que havíem pogut..., i des de sempre que 
havíem considerat que era un càstig per als treballadors, també contempla el cent 
per cent de les retribucions en cas d’incapacitat temporal.

Aquestes dues mesures han de ser aprovades per decret llei del Govern de la Ge-
neralitat per poder aplicar-se..., de caràcter urgent, i haurien de ser convalidades en 
aquest Parlament.

I ara, pel que fa al 0,2 de fons addicionals, que manca arribar a l’increment sa-
larial de l’1,95. El conseller va anunciar a través de la roda de premsa –quan no va 
venir a la mesa a negociar amb els que representem els treballadors públics–, que 
havia anat més enllà que l’Estat. Doncs, el que ha dit avui, que hem tingut la primera 
presa de contacte amb la Funció Pública, com no podia ser d’una altra manera, ens 
ha tornat a decebre, i molt.

Avui la directora general ens ha dit que el que va anunciar el conseller no és ju-
rídicament possible, i que, per una altra banda, el Departament d’Economia hi posa 
moltes traves. Així no anirem bé. No anem gens bé. No es pot demanar responsabi-
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litat i després no complir amb els compromisos, i això és el que fa el Govern dia sí 
i dia també: incomplir amb els seus treballadors.

I ja, cap a on anem? Els nostres objectius sindicals passen, en primer lloc, per 
complir amb els nostres compromisos; allò que la UGT ha acordat i ha signat des-
prés de consultar la seva afiliació, les seves bases. I, per una altra banda, aconseguir 
el compliment de l’acord de la MEPAGC, de juliol del 2017, que preveu la recupe-
ració de tots els drets laborals sostrets als empleats de la Generalitat de Catalunya, 
entre els quals podem enumerar: pagues extres 13 i 14, fons d’acció social, tiquets 
menjador, complement de productivitat, pla de pensions, entre altres i altres mesures.

I, per una altra banda, aconseguir el compliment del primer i del segundo acuer-
do para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo, que ha suposat mesu-
res principals, com la reducció de la temporalitat del 8 per cent, increments retribu-
tius del 8 per cent fins al 2020, la possibilitat de reduir la jornada laboral setmanal i 
la possibilitat d’acumular el 5 per cent de la jornada laboral per raons de conciliació 
familiar, la promoció professional i, entre altres mesures, jubilacions, que ja cal tam-
bé renovar la mateixa Administració.

Entre els nostres objectius a mitjà termini tenim la voluntat de negociar amb el 
Govern un acord de condicions laborals per als empleats de la Generalitat que pugui 
substituir els vigents, que daten de l’any 2005; des de l’any 2005 els empleats públics 
de la Generalitat de Catalunya no negocien condicions laborals.

Però, més enllà d’aquestes reivindicacions, per a la UGT de Catalunya, els ser-
veis públics han de ser el pal de paller de l’estat social, amb el seus elements reco-
llits a la Constitució i a l’Estatut. La justícia social ha de ser el punt de partida d’un 
projecte igualitari de benestar social per a tothom. Un procés que està estretament 
lligat a la consolidació de la democràcia. El model de l’estat de benestar ha de seguir 
inspirat en la legislació que el consolidi i el desenvolupi, fent de la plena ocupació, 
el dret a la protecció social digna, a l’habitatge, a la sanitat, a l’educació, als serveis 
socials, a una renda mínima, en el cas de necessitar-la, i els drets que donin sentit al 
concepte de la ciutadania social....

És imperatiu que es recuperi el diàleg social. Ja n’hi ha prou d’un Govern que 
s’omple la boca parlant de les empleades públiques i no parla amb nosaltres, que re-
presentem les empleades i els empleats públics. I en aquest context els serveis pú-
blics són un element cohesionador fonamental de la nostra societat i un dels princi-
pals vectors de la creació de la riquesa. 

I és per això que des de la Federació d’Empleades del Sector Públic proposem 
que el Govern sigui valent. No tenim encara una llei de la funció pública, mentre la 
resta de comunitats autònomes la tenen. Han intentat tots els governs que han pas-
sat fer el llibre blanc. Nosaltres proposem un pacte nacional pels serveis públics de 
Catalunya. Contra moltes veus que afirmen el contrari, des de la UGT estem con-
vençuts que el nostre model actual de l’estat del benestar no entorpeix el creixement 
ni el desenvolupament econòmic. Pensem que no es poden situar els nostres serveis 
públics sota les regles del mercat, sotmetent-los a la rendibilitat econòmica en be-
nefici del particular.

Des de la UGT afirmem que s’ha de preservar l’entramat de recursos i serveis 
públics, fonamental per a la cohesió social, tot situant en el centre del debat social 
la necessitat d’una nova funció pública basada en una proposta d’un pacte nacional 
pels serveis públics de Catalunya. Els eixos de la nostra proposta serien: pacte per a 
l’ocupació pública, amb una reducció de jornada (sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) que contemplés també l’eliminació de les 
hores extres extraordinària; la renovació i manteniment de plantilles; cobertura de 
baixes, excedències i permisos; ampliació de les fórmules de reducció voluntària 
de la jornada; equiparació a la ràtio europea número de funcionaris / població acti-
va; consens i control social dels serveis públics externalitzats i l’exigència del com-
pliment de la normativa social a les empreses contractades per les administracions.
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Un pla de qualitat dels serveis públics i campanyes de sensibilització i promoció 
dels serveis públics.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández, a més a més per ajustar-se també al temps. 
Els ho recordo, perquè no ho he dit al principi: els intervinents tindran –els com-
pareixents– quinze minuts, aproximadament, cadascun per fer les seves comparei-
xences; després, els grups parlamentaris tindran deu minuts per fer la resposta, la 
Candidatura d’Unitat Popular en tindrà cinc. I després tindrem un segon torn, més 
breu, per poder contestar el que plantegin els grups parlamentaris.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres per a 
informar sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública 

357-00045/12

Anem al segon punt: la compareixença d’una representació de Comissions Obre-
res davant d’aquesta Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a 
informar sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública. Té la parau-
la..., que entenc que s’ho compartiran, la intervenció. (Natàlia Sànchez Dipp demana 
per parlar.) Perdoni.

Natàlia Sànchez Dipp

Per una qüestió d’ordre. Amb relació a..., és que... –disculpeu-me–: el Partit Po-
pular, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular no hi és, oi?, o no els veig. (Veus de 
fons.) D’acord. Llavors, m’agradaria demanar o sol·licitar a la Mesa si el Subgrup Par-
lamentari de la CUP - Crida Constituent podem fer servir tot el temps del Grup Mixt 
al no estar.... Vull dir, tampoc el gastaré, però, aplicar aquest criteri.

El president

Gràcies, diputada. Però, fent referència també a l’acord de la mateixa Mesa, els 
temps s’han repartit com s’han repartit en funció de la representació i, per tant, vos-
tès tenen dret a aquests cinc minuts. I, en tot cas, fem efectiu el mateix acord de la 
Mesa, i jo li demano, en tot cas, que traslladi a la Mesa del Parlament aquesta pro-
posta, perquè no només sigui en aquesta comissió sinó en la resta i que puguin tenir 
una posició provada.

Moltes gràcies.

Natàlia Sànchez Dipp

Entesos. Gràcies per la resposta, president, però m’agradaria que constés que no 
hi estem d’acord. Com en d’altres comissions hem fet servir els moments que..., en 
bona part d’ells, en les comissions que el Subgrup Parlamentari del Partit Popular no 
compareix, sempre, totes les meses fan servir el criteri de que el grup, com a mem-
bres del Grup Mixt, fa servir tot el temps del Grup Mixt. 

Per tant, interpretem que la Mesa està fent una interpretació bastant poc flexible 
sobre els tempos, i que no ve de cinc minuts. I, per tant, m’agradaria que hi constés. 

I ja ens adreçarem a la Mesa del Parlament per poder resoldre aquesta qüestió, 
que a la majoria de comissions, hi insisteixo, la presidència i la resta de Mesa, han 
aplicat amb criteris bàsicament de sentit comú i de flexibilitat; però vostè mateix. 
Parlarem cinc minuts menys, no passa res.

El president

Gràcies, senyora diputada. Continuem el segon punt, amb la compareixen-
ça de Comissions Obreres, el senyor Joan Maria Sentís López, que és coordinador 
de l’Àrea Pública. Endavant.
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Joan Maria Sentís López (coordinador de l’Àrea Pública de Comissions 
Obreres)

Bona tarda. En primer lloc, l’agraïment per ser convocats per poder-nos explicar 
i per poder parlar. Els sindicats, de vegades, o en tot cas Comissions Obreres, tenim 
la sensació de que no se’ns vol escoltar gaire, i tenim coses molt interessants a dir, i 
coneixem els temes dels que parlem. Per tant, agraïm poder fer-ho avui.

En dos paraules, els diré que la situació –el títol de la compareixença o el tema 
de la compareixença és «situació laboral de les empleades i els empleats públics de 
la Generalitat»– és injusta i lamentable, la situació. 

A partir d’aquí, faré un comentari previ, també, a parlar de la situació actual. 
La companya de la UGT ha fet una referència ja a l’acord que vam signar l’altre 
dia. Volíem deixar clar que, per nosaltres, el que vam fer l’altre dia no va ser una 
negociació nova, ni un gran avenç; simplement va ser traslladar a Catalunya el que 
havíem liderat i el que havíem fet, el que havíem signat a Madrid per a totes les ad-
ministracions públiques de l’Estat.

Comissions Obreres entenem, considerem que és una vergonya que el Govern de 
la Generalitat ens tingui segrestades encara dues pagues; som l’única Administra-
ció de l’Estat en aquesta situació. I el que no volíem era ser l’única Administració 
de l’Estat que no tingués increment salarial el 2018 i que els seus treballadors no 
cobressin tot el seu salari en cas d’estar malalts. En tot cas, aquell dia vam aconse-
guir no incrementar el deute de la Generalitat amb nosaltres; no, retallar-lo, que és 
el nostre objectiu real.

En segon lloc, volia fer un comentari, perquè..., també per situar com estem ara 
mateix, no ens oblidem de la història. Si ara dic que estem en una situació injusta i 
lamentable el que podem manifestar és que això ve com a conseqüència d’un abandó 
històric no només de les empleades i dels empleats públics, sinó de l’Administració 
pública per part dels diferents governs de la Generalitat.

I dos exemples molt gràfics: l’Administració de la Generalitat es regeix per una 
cosa que es diu Decret legislatiu 1/97; «1/97» vol dir any 1997. Per tant, ens regim 
per una norma, per un recull normatiu de l’any 97, que en tot cas era una refosa de 
textos anteriors, la major part dels quals eren traduccions de normes i lleis de l’Estat 
espanyol dels anys vuitanta. Vull dir que, per situar-nos, seguim aquí.

L’any 2007, a nivell de l’Estat es va signar l’Estatuto básico del empleado públi-
co, que, moltes vegades, des de la direcció de la conselleria i des de Funció Públi-
ca, se’ns ha posat al davant quan hem reclamat o reivindicat algunes coses; quan 
els convenia s’emparaven en l’EBEP per negar-nos algunes coses. Aquest Estatut 
de l’empleat públic estatal obria la possibilitat de que les diferents administracions 
legislessin una sèrie de temes que aquí se n’ha fet cas omís, no s’ha fet res. S’ha 
renunciat a exercir un element que entenem nosaltres que és bàsic de l’autogovern. 
Per exemple, l’aprovació d’una llei de la funció pública de Catalunya. Però aquí la 
Generalitat tampoc ha complert amb l’obligació de convocar tots els anys totes les 
places que estan vacants de les relacions de llocs de treball; no s’ha abordat el tema 
de la carrera professional ni del personal funcionari ni del personal laboral, cosa que 
l’EBEP mandatava o suggeria o es dirigia a cada comunitat autònoma perquè ho fes. 

Tampoc hem arribat a aconseguir la creació d’un òrgan extrajudicial per a la re-
solució de conflictes –recomanació de l’EBEP–, i que tan bons resultats tindríem. Jo 
crec que a nivell laboral, l’experiència del TLC, etcètera, són reconegudes per tot-
hom, que són positives. Fa ja quinze anys que tenim textos pactats amb el Govern, 
amb un govern o altre, els sindicats, i suposo que patronals, etcètera, però, en aquest 
cas, en el cas de l’Administració, d’això... Tenim textos pactats per posar en marxa 
aquest òrgan extrajudicial, i sempre s’ha acabat encallant d’alguna manera. Els tres 
acords que hi ha hagut de condicions de treball del personal funcionari de la Gene-
ralitat recullen aquesta obligació.
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Més. Una altra cosa que no ha volgut desenvolupar mai cap Govern de la Gene-
ralitat: el tema dels grups de classificació professional i les titulacions d’accés re-
querides. El Pla de Bolonya, l’EBEP..., es van ressituar temes de titulacions que no 
han tingut correspondència amb les normatives d’accés a la funció pública. Això 
l’únic que està permetent és que la Generalitat tiri pel camí del mig, i en funció 
dels  interessos faci convocatòries exigint un tipus de titulació o un altre, en fun-
ció del que els interessi en cada moment, la qual cosa deixa en situació d’indefensió 
els treballadors.

Per no parlar de la mobilitat voluntària entre administracions, que la mateixa 
LEBEP diu que s’hauria de fer –nosaltres l’hem reivindicat– i que no existeix. Mi-
llor dit, «no existeix», no s’ha legislat, no s’ha regulat. La veritat és que crec que tots 
coneixem casos de treballadors que provinents d’alguna Administració local han 
acabat a la Generalitat, en funció de càrrecs de govern, etcètera. No critiquem això; 
el que passa és que creiem que això hauria de ser una cosa pública, transparent i 
oberta per a tothom. Quantes vegades les treballadores i els treballadors de la Gene-
ralitat ens diuen: «I jo per què no puc anar a treballar a l’ajuntament del meu poble?»

Per tant, tots aquests anys hem viscut una situació que per nosaltres és incom-
prensible de manca total de voluntat de construir una administració pública de ve-
ritat.

Si entenem –i a Comissions Obreres ho entenem així– que l’administració pú-
blica és un eix fonamental, és la columna vertebral de qualsevol país mitjanament 
desenvolupat, la taxació de responsabilitat que ha suposat em sembla que és molt 
important.

I arribem a ara, arribem on estem. Abans de tornar a parlar de pagues i de drets 
arrabassats, voldria fer un petit comentari, també, de amb què ens trobem avui en 
dia aquí. 

Un canvi de conselleria, de nom de la conselleria. Nosaltres el que estem veient, i 
aprofitem per denunciar-ho aquí, és que és una conselleria que es diu «de Polítiques 
Digitals i Administració Pública» i creiem que exerceix només de polítiques digitals 
i no d’administració pública. Instaríem els parlamentaris pertanyents a aquesta co-
missió que recolzessin la demanda de que el Govern es prengui «en sèrio» el tema 
de l’Administració pública.

Tots hem sentit intervencions del conseller de la matèria, però sí que vull fer no-
tar que en aquesta mateixa comissió el dia 12 de juliol va intervenir el conseller, i en 
una intervenció de més d’una hora va fer tres referències als empleats públics, tres 
només. Va fer moltes referències a treballadors, a treballadors d’empreses digitals, 
però d’empleats públics tres vegades, tres referències.

El 20 de juliol vam tenir una Mesa General de Negociació que va assistir el con-
seller. No m’ho invento jo, està a l’esborrany de l’acta, l’acta està per aprovar. Va 
fer la presentació dels seus cinc grans eixos de la conselleria. Cap dels cinc grans 
eixos d’actuació de la conselleria feia cap referència ni a l’Administració pública ni 
als empleats públics. Quan acabava la intervenció dels cinc eixos sí que feia una re-
ferència: «A veure, que haurem de fer alguna cosa pels empleats públics.» Entenem 
que la situació és prou complicada i prou greu per fer-ho notar, i per demanar un 
canvi de tendència. 

Segurament això ens dona més la raó en el nostre plantejament, que estem fent 
fa temps, de dir que el tema dels nostres drets, de recuperar el que se’ns deu, no és 
un tema de conselleria, sinó que és un tema de Govern. I és una sort que ja ho ha-
guem plantejat així, perquè si fos només un tema de conselleria crec que ho tindríem 
bastant, bastant magre.

Però què volem dir sobre la digitalització? Nosaltres no ens hi oposem, només 
faltaria. Està molt bé pensar i treballar amb la digitalització. Però, mirin, els incen-
dis forestals no els apaguen els robots; el Cos de Bombers s’hi juga la vida per apa-
gar incendis forestals. A l’Administració pública qui atén les persones són persones, 
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són els professionals, els bons professionals que hi ha a l’Administració de la Gene-
ralitat els que atenen les persones i ofereixen els serveis a les persones.

Per tant, el que diríem a la conselleria i al conseller és que cal baixar del núvol, 
cal baixar del núvol i millorar les condicions. Cal baixar del núvol i reiniciar el sis-
tema, per posar-nos en llenguatge digital. Prendre’s d’una vegada amb seriositat el 
que és l’Administració pública, el que ha de ser l’Administració pública i començar 
també per pensar en els treballadors i les treballadores.

L’Administració, i crec que és molt important recalcar-ho i que quedi clar, són 
persones que atenen persones, i d’aquí no ens trauran. I Comissions Obreres volem 
posar en valor les persones, i volem posar en valor les persones que atenen les per-
sones.

No ens val que se’ns faci el reconeixement de «que bé que ho feu» en els mo-
ments que hem passat, «que bé que ho heu fet, heu treballat molt bé». No n’hi ha 
prou. Respecte i reconeixement vol dir pagar el que és just, no detreure’ls drets i 
salaris. I si, en tot cas, per alguna conjuntura es fa, se’ls ha de tornar ràpidament als 
treballadors i les treballadores.

I aquí és on estem. Estem reclamant que ens tornin les pagues extres del 2013 
i 2014, que déu-n’hi-do el temps que fa d’això. Si fem comptes, si cobrem els sala-
ris en catorze pagues, estarem d’acord que una paga d’un any ve a ser el 7 per cent 
del salari d’un any, que és el que ens han expropiat, i ja va sent hora de que ens ho 
tornin. 

Les condicions salarials i laborals són molt importants, són fonamentals sobre-
tot per a les persones. No podem estar parlant d’administracions digitals, d’admi-
nistracions del segle XXI, de futur, i tenir unes condicions de treball i salarials del 
segle XX. Per tant, és el moment, ja no podem esperar més.

I quan parlem de millorar les condicions de treball, això ho fem amb la mirada 
posada en la millora dels serveis públics. Per Comissions Obreres són indestriables; 
condicions de treball dels treballadors públics i defensa dels serveis públics, i mi-
llora dels serveis públics. Així, ara, quant a les condicions laborals que tenim i com 
estem, el nostre primer objectiu és revertir les retallades i recuperar els drets que 
ens van arrabassar ja fa massa temps, però també volem dir que no ens conformem 
a tornar a la situació de fa uns quants anys. Nosaltres volem millorar la situació que 
teníem respecte de tots aquests anys. No volem recuperar aquell poder adquisitiu 
sinó que a més volem millorar-lo, que creiem que ens toca també.

I, per tant, el primer que ens toca recordar és que ens caldria..., i Comissions hem 
fet denúncia expressa del fet, hem denunciat l’Acord de condicions de treball del 
personal funcionari i el Conveni col·lectiu del personal laboral, els tenim denunciats 
i estem esperant asseure’ns, que totes les parts decideixin asseure’s per negociar 
aquestes condicions. Ja ho dic: més enllà de la recuperació de les pagues. N’hi ha 
prou ja de l’estratègia dilatòria del Govern. Nosaltres reclamem i el Govern sempre 
demana temps, i mai és el moment. 

Mirin, per fer les retallades no tremola el pols a ningú i signar un decret que 
l’any 2012 –ho vam calcular i ara ho dic de memòria, però– hi va haver un decret 
de retallades que es polia d’una tacada uns 1.200 milions d’euros que eren dels em-
pleats públics. Vull dir que déu-n’hi-do; això és molt fàcil de fer. 

Clar, recuperar això és difícil, però el que no pot ser és que perquè sigui difícil, 
no s’arribi a aconseguir mai. No ens val l’excusa del sostre de despesa, que és una 
excusa que estem sentint, quan partits que fan servir aquesta excusa, a Madrid, vo-
ten en contra d’aixecar el sostre de despesa. Si us plau, deixin de jugar amb els em-
pleats i les empleades públiques. Evidentment els governs, i els grups que els susten-
ten, només faltaria, tenen tot el dret del món –i només faltaria– a fer política, i a fer 
la seva política, però ja estem tips que es faci política a costa dels diners i dels drets 
dels treballadors i les treballadores de la Generalitat.
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És complicat, però governar és prioritzar; suposo que ningú s’ha pensat que és 
fàcil governar. Governar és prioritzar i ara al Govern li tocaria prioritzar i fer justí-
cia amb els seus treballadors i treballadores. Entenem que tenim tot el dret del món 
a exigir-ho i, per tant, ho exigim. I ho exigim públicament. I no ens conformem 
aquí, eh? També a Madrid estem reclamant que ens retornin el que ens va treure el 
Govern de Madrid del 5 per cent, eh? Vull dir, no ho deixem aquí, però en tot cas és 
inajornable arribar a això. 

Volem també reduir l’escandalós índex de precarietat que hi ha la Generalitat. La 
companya de la UGT ha fet referència a dos acords per a la reducció de la tempora-
litat. Parlem de reducció de la temporalitat, de deixar-la sobre el 8 per cent, ara està 
al 30 i escaig. És complicat posar-se d’acord, perquè es pot comptar de moltes ma-
neres, però que està com a mínim al 30 i escaig segur. No pot funcionar..., entenem 
que cap empresa, però, molt menys una administració pública seriosa no pot funcio-
nar amb aquesta situació, amb manca de personal i amb excés de temporalitat. Per 
tant, ens cal ja d’una vegada tirar endavant això. 

El Govern de la Generalitat ens va parlar de trenta mil places, que aquest acord 
volia dir. Nosaltres creiem que són moltes més però en tot cas vam decidir que no 
discutíem el nombre. Posem en marxa aquestes trenta mil i ja en demanarem trenta 
mil més, però posem-les en marxa. I la veritat és que està seguint un desenvolupa-
ment molt desigual, no? En l’àmbit sanitari, l’ICS, ho està tirant endavant amb dili-
gència i a més amb un criteri d’aprofitar al màxim l’obertura legal dels pressupostos 
generals de l’Estat, de la qual cosa ens felicitem. En l’àmbit d’ensenyament, d’educa-
ció, s’està seguint un camí però, bé, els ensenyants, els educadors són un cos estatal, 
llavors va lligat amb el procés de tot Espanya. 

I en l’àmbit de l’Administració general, per entendre’ns, ho tenim encallat com 
quasi sempre. Això s’ha de desencallar i una de les coses que ens fa falta per a des-
encallar-ho és que a Funció Pública, la plantilla que es dedica a això sigui ampliada, 
i ampliada de manera important, perquè si no, ens trobem que encara que es convo-
quin places no hi haurà qui les gestioni.

Per posar-vos un exemple, us diré que... –i no té res a veure ni amb consolidaci-
ons, ni amb coses d’aquestes–, un concurs de trasllats, personal administratiu, publi-
cada la convocatòria al mes de maig de l’any passat, o sigui, fa més d’un any: encara 
s’està en la fase de baremar mèrits per poder treure el concurs. Hi han, em sembla, 
que unes set-centes sol·licituds i encara s’està en aquesta fase, tot i que em consta 
–i no sé si ho hauria de dir aquí– que els delegats i les delegades sindicals que en 
aquestes comissions participen fiscalitzant i controlant estan donant un cop de mà 
amb la baremació perquè, si no, no acabarem mai. Si no som capaços, no tenim 
plantilla, no tenim mitjans per tirar endavant això, no sé com tirarem endavant les 
trenta mil places de l’oferta pública i les, potser, trenta mil més que ens fan falta 
més endavant.

Per tant, això ho hem de resoldre i ho hem de resoldre ràpidament, perquè la 
precarietat és escandalosa. I tampoc cal que ens fem trampes amb la precarietat i us 
posaré un altre exemple –nosaltres parlem, Comissions Obreres parlem des del con-
venciment de que és així–: el SOC, el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’organisme 
que ha de vetllar per l’ocupació a Catalunya, té un 70 per cent de precarietat, que ens 
sembla una brutalitat –crec que ningú pot dir el contrari. L’Administració ho nega. 
L’Administració ens diu que només és del 30 i escaig per cent. Aquest «només» ja 
fa gràcia, però bé; on està la discrepància? Al SOC hi ha molta plantilla que està a 
la relació de llocs de treball, que és el normal, i de la relació de llocs de treball, de 
places que hi han ocupades temporalment, pot sortir un trenta i escaig, però hi ha 
un fotimer de treballadores i treballadors del SOC contractats per programes anuals 
europeus, estatals, de cinc mesos, de sis i tal..., que estan treballant al SOC. Això 
és treball precari.
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El fet de que no estiguin a la relació de llocs de treball, que és on haurien d’es-
tar, no vol dir que no hagin de comptar quan parlem de precarietat en un organisme. 
Per tant, nosaltres els sumem tots i ens surt el 70 per cent. Per tant, no fem tram-
pes. Si volem abordar els problemes i resoldre’ls –nosaltres ho volem, esperem que 
l’Administració ho vulgui–, el que hem de fer és reconèixer primer les realitats, no 
intentar emmascarar-les i a partir d’aquí ens podem posar d’acord en com resolem 
els problemes.

Comissions Obreres esperem d’aquesta comissió parlamentària que reculli les 
demandes, i que pressioni i insti el Govern perquè això es tiri endavant. I sobretot 
insistiríem i ho demanaríem... –i no és per menystenir els altres–, però amb més in-
sistència ho demanaríem als partits que donen suport al Govern, perquè òbviament 
deuen tenir més influència en el Govern. Però en tot cas, demanem això i el que no 
tenim ganes de tornar a fer és això que ja han fet diverses vegades de que el Ple del 
Parlament faci una resolució parlamentària i no sé què, que en tenim diverses; no 
cal. El que esperem és que aquesta comissió insti el Govern a complir-les.

De fet, no volem, per dir-ho d’alguna manera i sense que vulgui jo que soni a 
un menysteniment al Parlament..., no volem més resolucions parlamentàries i volem 
fets. Volem que se’ns resolguin els problemes. 

El president

Senyor Sentís, hauria d’anar acabant.

Joan Maria Sentís López 

M’estic allargant molt? (Veus de fons.) Bé, doncs, ja... Mira, passo a dir uns 
quants exemples d’unes quantes coses perquè crec que més que parlar de filosofia 
també està bé posar coses –ja n’he posat alguna, eh?– però hem parlat del retorn de 
drets, la precarietat, de la llei de funció pública. Creiem que cal un nou acord de 
condicions de treball, un nou conveni. 

A la Generalitat fa falta un nou model de prevenció de riscos laborals; els índexs 
de sinistralitat i els resultats de les últimes auditories de prevenció de riscos són 
bastant, bastant concloents i, per tant, ens cal. Ens cal negociar un pla de mobilitat 
per a la Generalitat. Ens cal estendre els plans d’igualtat a tots els àmbits. Ens cal 
lluitar contra la bretxa salarial. Ens cal un òrgan extrajudicial per a la resolució de 
conflictes. 

Ens cal acabar amb el frau a la contractació que suposa fer moltes contractacions 
en programes, quan no són per fer programes, sinó per fer tasques de veritat, que 
toquen a l’Administració. Per exemple, la renda garantida de ciutadania s’està tirant 
endavant, amb moltes deficiències, amb contractacions de programes i no amb plan-
tilla. Cada vegada quan s’acosta el final dels contractes tothom pateix, aviam què 
passarà, els treballadors evidentment per la seva situació i els que creiem en la renda 
garantida pensem què passarà amb el fet...

Volem negociar les jornades: volem les trenta-cinc hores, i a més volem una re-
ducció addicional d’horari per a les persones més grans de cinquanta-cinc anys, per 
què no? Perquè ens cal remarcar una cosa..., i quan parlem de necessitat de convo-
catòries d’oferta pública, crec que hauríem de ser tots conscients –nosaltres ho som, 
crec que l’Administració hauria de ser-ho– de l’envelliment de la plantilla de la Ge-
neralitat. En pocs anys es jubila un percentatge..., en cinc anys igual es jubila, jo què 
sé, igual el 15 per cent, o el 20 per cent, ara no tinc les dades, però és igual, això es 
pot trobar a Funció Pública...

Per tant, no hem de parlar només de reduir la temporalitat actual, ni de substi-
tuir els programes amb llocs de treball sinó que hem de pensar que en poc temps 
se’ns jubilaran vint, trenta mil persones més, que haurem de cobrir aquestes places 
si volem que funcioni l’Administració. Nosaltres creiem que tots hem de voler que 
funcioni. Per tant, ens cal. 
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Jo crec que qualsevol empresa una mica seriosa –i la Generalitat és la prime-
ra empresa d’aquest país–, amb aquestes dades de plantilla, posa en marxa un pla 
de renovació de la plantilla. Adaptar la plantilla als nous reptes, de passada; donar 
formació; pensar en les condicions específiques de la gent que va fent anys. Una de 
les urgències que vèiem nosaltres a l’hora de recuperar el cent per cent del salari en 
cas d’IT, i que sempre l’havíem vist, és que com més gran és la plantilla..., i no per 
ganes de no treballar, però com més gran és la plantilla, necessàriament més situa-
cions de baixa es produeixen. Per tant, jo crec que això..., o creiem nosaltres que 
això és fonamental.

I a mi m’agradaria posar uns quants exemples de coses que no funcionen gens 
bé: els bombers...

El president

Ha d’anar acabant...

Joan Maria Sentís López 

...es queixen de que no tenen material. Els bombers es queixen de que no tenen 
material per apagar els incendis, que tenen uns camions que molts no porten ni cin-
turons de seguretat, de vells que són. 

Vull dir que tenim exemples per posar i, ara, doncs, hauré de callar, però mira, 
us ho faré arribar. Els ho faré arribar d’una altra manera, però realment tota la filo-
sofia que hi ha darrere de la intervenció, tota té una explicació. I, per tant, no és una 
cosa que sigui fer volar coloms, les realitats aquestes són molt punyents. 

I em sap greu, perquè li he trepitjat la intervenció a la meva companya, no sé si... 
Deixeu-li fer un comentari...

El president

De totes maneres, sàpiguen que després tindran un altre torn per respondre les 
preguntes i, en tot cas, serà en el següent torn on deixarem una miqueta més d’espai, 
perquè pugui intervenir també la senyora Àngels Rodríguez. Si els sembla bé, per 
continuar amb el que teníem programat...

Joan Maria Sentís López 

Perfecte, estaria bé que ens preguntessin.

El president

Sí, sí. És a dir, primer fem la part d’intervenció; els grups parlamentaris, en fun-
ció de la seva intervenció –i vostè sabia més o menys els minuts que tenia– plan-
tejaran les seves alternatives, i després vostès tornaran a tenir la paraula per poder 
contestar o per aclarir qualsevol cosa que no hagi quedat prou aclarida. 

Compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya, per a 
informar sobre la situació laboral dels treballadors de la funció pública

357-00046/12

És el torn ara de la senyora, de la compareixença d’una representació de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalu-
nya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, la senyora 
Assumpta Barbens Sendra que és portaveu de la IAC-CATAC. Endavant, senyora.

Assumpta Barbens Sendra (portaveu de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya, IAC-CATAC)

Hola, bona tarda. Bé, primer, moltes gràcies per deixar-nos estar aquí al Grup 
Parlamentari que ha tramitat les compareixences. Aclarir una mica perquè la IAC és 
una intersindical que està composta per diferents sindicats i sempre hi ha una mica 
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d’embolic. Jo soc secretària general de la IAC-CATAC i portaveu de la Intersindi-
cal, que engloba també la USTEC-STEs, al sector d’ensenyament; CATAC-CTS, al 
sector sanitat, i IAC-CATAC, al sector d’Administració. Com nosaltres, per inten-
tar fer IAC en global ens vam posar el nom IAC-CATAC ara, doncs, sempre crea 
confusions. 

Per tant, parlaré en nom de tota l’Administració pública i també m’atreveixo a 
dir que dins la Intersindical tenim companys i companyes a les universitats, també 
tenim companyes que treballen en sectors del sector públic en concerts educatius i 
que, per tant, totes les nostres reivindicacions, igual que totes les retallades que han 
afectat no només al que considerem el gruix de l’Administració pública sinó tot el 
seu sector públic: empreses públiques, empreses concertades, concerts educatius, 
sanitaris..., i que, a més a més, quan hi ha algun retorn de drets veuen molt compli-
cat el seu retorn perquè l’han de negociar de zero. És a dir, els apliquen la retallada 
per real decret igual que a tothom que hi ha a l’Administració però el retorn que 
acordem nosaltres a la nostra mesa no és d’aplicació immediata. I, per tant, sí que 
vull fer constar aquí en seu parlamentària que cal fer un impuls i intentar que això 
sigui..., igual que es treu, que es retorni de manera immediata a tot el sector públic 
afectat.

Dit el què, jo, com he portat unes carpetes amb algun material, i tampoc em vull 
repetir perquè soc l’última i sinó diran: «Quin rotllo»..., doncs, a les carpetes hi han 
les nostres propostes reivindicatives en què hi ha, òbviament, el retorn de totes les 
retribucions robades; el retorn de la incapacitat temporal, que és l’única cosa que en 
aquests moments..., bé, de fet no, encara no està retornada perquè no hi ha el decret 
llei que així ho demostri, i tenint en compte els incompliments del Govern, doncs, 
fins que no tinguem aquest decret llei no sabrem realment si això ens ho retornen o 
no. De fet, la IAC no va signar l’acord perquè considerem que és una cosa que ja es-
tava signada a l’Estat, que és de caràcter bàsic i que ens havien d’aplicar d’ofici ja al 
mes de juliol o agost, com han fet totes les administracions. No diguem ja l’augment 
retributiu que és de caràcter bàsic i d’obligat compliment. 

També diem que el conseller no ha dit la veritat quan diu que ens augmenten un 
1,95 per cent. Això no és el que està signat. Està signat un 1,5 des de gener i un 0,25 
des de juliol, per tant, això fa un 1,62 per cent. Si després hi afegim un 0,2 –o no, 
perquè això..., encara no sabem què passarà amb aquest 0,2– doncs, òbviament no 
arribem a l’1,95 que va dir el conseller en la seva roda de premsa. Curiosament va 
parlar en una roda de premsa immediatament després d’acabada la mesa, quan ell no 
havia estat a la mesa. No sabem com s’ho va fer; suposo que les polítiques digitals, 
doncs, fan miracles en aquest sentit.

Bé, dit això, nosaltres tenim dos cavalls de batalla. Un és el retorn de totes les 
retallades a nivell retributiu, pel que fa a drets laborals, que ja han dit la companya 
i el company. I l’altre, és l’estabilitat i consolidació de les plantilles de manera real. 
Aquí parlem d’un acord; un acord que ve de l’Estat que es diu Pla d’estabilització i 
consolidació, que és del 2017, i que té un caràcter plurianual, que l’Administració de 
la Generalitat va ratificar amb UGT i Comissions l’any passat. Nosaltres tampoc no 
el vam signar perquè considerem que aquest acord no dona garanties suficients d’es-
tabilitat i consolidació de les plantilles.

Aquest divendres passat, en unes jornades molt interessants que tenen continuïtat 
el divendres vinent: Jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per a les ad-
ministracions públiques catalanes, organitzades, entre altres, per ServidorsCAT, la 
mateixa escola i la Universitat Pompeu Fabra, el vicerector de la Universitat Pompeu 
Fabra va dir una cosa així com: «Hauríem..., l’Administració té un greu problema 
amb l’alt índex d’interinitat, té un greu problema amb l’edat de les seves plantilles, 
per tant, el que hauríem de fer és posar-los a tots fixos i començar de zero i fer una 
nova llei de funció pública que estableixi unes noves regles de joc.» 
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Després el senyor Manuel Pérez, professor de dret administratiu, en presència 
de la directora general de Funció Pública, va més o menys dir el mateix, va dir que 
davant de l’alt grau d’interinitat, que el que provoca és, per desgràcia, doncs, un 
cert clientelisme a la nostra Administració, doncs, el que cal és també començar 
de zero i fer un pla de consolidació real del personal interí, perquè, si no, tindrem 
un problema. Tindrem sectors com, per exemple, serveis socials... –en la moció del 
Parlament del 2017, allà, hi havia un esment especial als treballadors socials, que 
fa més de vint-i-cinc anys que no es convoquen les seves oposicions–, tindrem uns 
serveis socials, que com poden comprovar amb tota la situació in extremis que hi ha 
en aquests moments amb els MENAs, amb el 80 per cent de la plantilla nova, amb 
el que això pot suposar. Per tant, nosaltres creiem que és una situació d’excepciona-
litat greu, tal com estableix l’article 61 de la LEBEP i demanem que es prenguin les 
mesures corresponents. 

També teniu a la carpeta l’escrit adreçat al president del Parlament sobre aquesta 
matèria, escrit que ens va dir que us havia tramès a tots els grups. Llavors, nosaltres 
volem negociar realment unes condicions d’estabilitat de les plantilles reals, i aquest 
és un dels nostres cavalls de batalla, que considerem que és crucial.

Per altra banda, bé, les altres coses que ja s’han dit: carreres, substitucions, jor-
nada de trenta-cinc hores. També podríem parlar, realment estem una mica cansa-
des, les que tenim ja una certa edat, de sentir que l’Administració està envellida i 
que, clar, ara amb les polítiques digitals, doncs, no podrem estar a l’alçada, no? Sem-
bla que el discurs va una mica per aquí. Perfecte, tenim molta gent que estaria dispo-
sadíssima a un pla de jubilació anticipada i renovació de les plantilles. Per tant, això 
ja s’ha fet, ja es va fer fa anys. Convidem el Govern i el Parlament a demanar-ho.

També jo volia demanar disculpes per estar aquí una vegada més, perquè ente-
nem que el nostre lloc de negociació és a l’àmbit de la mesa general, són els àmbits 
de les meses, no al Parlament, malgrat que al cap i a la fi tota la normativa que ens 
és d’aplicació és al Parlament on s’aplica perquè va per llei. Però, sí que és veritat, 
que davant de... –bé, no voldria utilitzar adjectius dels quals després me’n penedei-
xi–, doncs, al final, hem d’acabar aquí.

Dir una..., bé, amb referència a una cosa que ha dit la companya, que la directora 
general de Funció Pública en aquesta jornada, el divendres, va anunciar que estan 
elaborant la nova llei de funció pública catalana. Ens agradaria que si ella també 
té prevista la seva compareixença li preguntessin si realment això és així i que..., 
a veure per on van els trets. Òbviament, nosaltres com a part social hem demanat 
la participació en l’elaboració d’aquesta llei, perquè creiem que és fonamental que 
no només nosaltres com a representants dels treballadors sinó els treballadors i tre-
balladores als quals representem tinguin veu i vot sobre el que volen com a model 
d’Administració pública.

També una altra cosa que té relació una mica amb la precarietat del personal de 
la nostra Administració, i que jo crec que som bastant únics en això, és la gran pro-
liferació de llocs de lliure designació que hi ha. El senyor Manuel Pérez també deia 
que en una administració pública, a l’Administració de la Generalitat concretament, 
els únics llocs que havien de ser polítics i que, per tant, quan hi havia eleccions ha-
vien de ser canviats, si és el cas, eren el de conseller i secretari general. I nosaltres 
tenim una administració que, per exemple, el Cos de Bombers té la major part de 
la plantilla de lliure designació. És a dir, menys els bombers base tota la resta són 
de lliure designació. Com pot ser que un cos professional i tècnic tingui quasi tota 
la plantilla de lliure designació? El mateix passa amb el Cos d’Agents Rurals. Per 
tant, creiem que això és un fet que s’ha de canviar: els llocs són de funcionaris i han 
d’entrar per mèrit, capacitat i tots els principis constitucionals.

I, per acabar, també volem acabar amb el fet que tots els llocs..., que hi ha mol-
tíssims llocs que estan ocupats en comissió de serveis i en funcions in aeternum, in-
complint la mateixa normativa que diu que tu pots ocupar un lloc en funcions com 
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a màxim sis mesos. Nosaltres hem adreçat uns quants escrits a la Intervenció dient 
que una persona..., un lloc de comandament no pot estar més de sis mesos i que, per 
tant, tot el que aquesta persona signi sobrepassat aquests sis mesos no hauria de ser 
legal.

També demanem una acció dura en aquest sentit perquè, si no, l’Administració 
no avança. És a dir, és com un peix que es mossega la cua perquè llavors hi ha una 
nova reestructuració i això..., es va fent una pilota cada vegada més gran.

I bé, com deia el Joan Maria, doncs, exemples se’n podrien donar molts, i jo es-
pero les seves preguntes concretes per fer-ho.

Gràcies.

El president

Molt bé. Gràcies als compareixents. És el torn dels grups parlamentaris. Co-
mençaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre senyor Joan García té la 
paraula.

Joan García González

Gràcies, president. Gracias por venir a todos los representantes de los trabajado-
res públicos, pero sobre todo quería empezar agradeciendo a los trabajadores públi-
cos su trabajo y su sacrificio durante todos estos años. Ya sé que esto es casi como 
algo que se va repitiendo cada vez que hablamos y nos encontramos, y nos hemos 
visto muchas veces, pero creo que este grupo por lo menos lo quiere mostrar de 
forma muy sincera, porque, realmente, después de lo que hemos escuchado es muy 
evidente, es bastante evidente, que el sacrificio no solamente no se atenúa, sino que 
continúa siéndolo. 

Aquellos que hemos vivido y sufrido, de hecho, todo lo que ha sido la gestión de 
la recuperación de muchos de los derechos sociales, laborales, económicos de los 
trabajadores públicos durante la legislatura pasada, que nos sentamos en algunas 
mesas, y que de alguna forma estuvimos trabajando y negociando varias de la pro-
puestas legislativas que se aprobaron en este Parlamento, cuando uno llega al día de 
hoy y escucha lo que acaba de escuchar, o lo que yo acabo de escuchar, y nuestro 
grupo acaba de escuchar, se siente un poco avergonzado.

Y, de hecho, creo que estamos ante la historia evidente de un fracaso. Estamos 
delante la historia evidente de un fracaso en el que hay diferentes componentes. Una 
corresponsabilidad en ese fracaso, aunque yo creo que es evidente que tenemos a 
unos responsables claros y evidentes que son aquellos que han estado en el Gobierno 
durante todos estos años, y que hoy tengo aquí delante, tengo aquí enfrente, pero, 
bueno, los podría tener en otro lugar del hemiciclo..., pero creo, y quiero acentuar, el 
hecho de que hay unos responsables evidentes de lo que ha ocurrido y de que tenga-
mos el escenario que tenemos a día de hoy con los trabajadores públicos.

Se ha hecho también un relato de lo que ha ocurrido. Se ha ido a los principios 
de los años noventa. Yo con irme al 2010 tengo suficiente. Aquel Govern... –creo que 
se ha dicho en algún momento–, el Govern dels millors, del senyor Mas, que eviden-
temente era..., va ser el Govern de les millors retallades, porque fue capaz de crear 
ese concepto, exportarlo. Al final todo esto también lo acabó gestionando muy bien 
–entiendan la ironía– por parte del Partido Popular, el Gobierno de España. Y no 
solamente recortó porque tenía que hacerlo, según él, y recortó el primero, sino que 
recortó más que nadie. Se recortaron derechos de todo tipo, pero sobre todo dere-
chos económicos a los trabajadores públicos y se hizo añadiendo dos extras, que 
creo que son básicos, que son la paga extra del 2013 y la del 2014. 

¿Todo esto cómo se hizo, en paralelo a qué? Y desde nuestro punto de vista, de 
nuestro grupo, creo que no se puede pasar, ni dejar pasar por alto. ¿Qué situación 
y qué marco político teníamos en la Cataluña del 2010? Recordemos, pues, que el 
Gobierno de Mas había pasado de ser abroncado por el 15-M a convertirse en una 
especie de héroe mesiánico el mismo año, pues..., simplemente cuando unos años 
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después cuando empezó todo el procés, que al final le sirvió de máscara para escon-
der buena parte de lo que estamos viendo hoy en día. 

Y así, en ese relato paralelo que, por desgracia, desde nuestro punto de vista, han 
pagado los funcionarios y los trabajadores públicos, hemos llegado hasta el día de 
hoy con algunas paradas por el camino. Quería pararme, pues, en el 2015, cuando 
se empiezan a recuperar los derechos laborales, económicos y sociales de los traba-
jadores en toda España. La situación, que también vivimos y que muchos de los que 
estáis aquí también habéis vivido, de no querer negociar ni hablar con los represen-
tantes de los trabajadores, ni sentarse a una mesa a hablar. Era algo que vimos en 
otoño sobre todo del 2015 y que nos llevó, por ejemplo, a que se llegara a la primera 
resolución, o el primer acuerdo parlamentario de la legislatura pasada, que ya in-
dicaba una serie de compromisos que obviamente parecía que el Govern de Puig-
demont, pues, no iba a querer cumplir, porque –volvemos al relato paralelo– tenía 
otros objetivos mucho más claros y evidentes, y no podía perder el tiempo, según 
ellos –porque así lo hemos vivido, así lo sentimos–, pues, en cosas menores que no 
fuera la construcción de esa división social que hemos vivido después.

Esa resolución no se aprobó..., se aprobó, pero no se llegó a implementar del 
todo, ni mucho menos. Y nos llevó a una segunda moción, que se aprobó en el 2017, 
fue en junio del 2017, en la que ya se hablaba de la recuperación de las pagas extra 
del 2013 y del 2014, y se ponían unos calendarios. Y esos calendarios se han vuelto 
a incumplir. Estamos a día de hoy hablando de que, en la última reunión de la mesa 
de función pública del 18 de setiembre, ni siquiera se ha hablado de esos temas –ni 
siquiera se ha hablado de esos temas. Y no parece que haya ni si quiera voluntad de 
hablar de esos temas.

Ya hemos también visto como el señor Puigneró no tiene ningún interés de ente-
rarse o conocer mínimamente cómo funciona el conjunto de las gestiones de los 
trabajadores públicos, en qué situación se encuentran, cuál es el mapa actual de 
la situación de los trabajadores públicos de la Administración de la Generalitat, por-
que, por ejemplo, hay datos que son realmente escalofriantes. Es decir, aquí se ha 
hablado de la interinidad, la precariedad en la Administración pública catalana es 
de récord. O sea, si sumamos a interinos y laborales estamos en el 36 por ciento; si 
solamente cogiéramos a interinos, que no sé porque hay que solo coger a interinos, 
pero, bueno, se hacen algunas cuentas al respecto, pues, estamos en el 31 por ciento, 
cuando el objetivo que todos los sindicatos o todos los representantes de los trabaja-
dores, los mayoritarios que estáis representado a los trabajadores públicos..., habláis 
de objetivos del 8 por ciento de interinidad.

Se ha hablado de problemas evidentes: los lugares de libre designación. Es ver-
dad, son un problema en esta Administración. Tenemos a trabajadores públicos 
puestos a dedo –puestos a dedo–, con objetivos políticos, en algunos casos. Cree-
mos, evidentemente, que hay que regularizar esta situación a través de los mecanis-
mos que, en muchos casos, pues, ya se están implementando a nivel nacional, a ni-
vel estatal y que ahí sí que también ha habido ciertas negociaciones con los partidos 
políticos a nivel nacional y con las centrales sindicales nacionales.

¿Qué tenemos, pues? Una situación que, desde nuestro punto de vista, es comple-
ja y que no prevemos que sea de fácil solución. Y tenemos –me quedo con algunas 
de las cosas que habéis dicho– una situación en la que..., podríamos definir como 
injusta y lamentable –creo que lo ha dicho el señor Sentís, y creo que es la mejor 
definición de lo que podemos sentir con los trabajadores públicos: injusta y lamen-
table– de nuestros trabajadores públicos.

La legislatura pasada, como ejemplo, tuvimos tres grandes problemas, o tres 
grandes temas de uso..., de problemáticas de los trabajadores públicos. Una fue, pre-
cisamente, la precariedad laboral, mostrada en esta temporalidad y en esta interini-
dad de muchos de los trabajadores que está a unos niveles muy altos, no tanto como 
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ahora, ha seguido creciendo la interinidad, la temporalidad, la precariedad, o sea, 
no se ha hecho absolutamente nada para evitarlo. Este fue uno de los problemas.

Otro, evidentemente, fue, desde nuestro punto de vista, la inseguridad jurídica a 
la que se sometió a muchísimos trabajadores públicos, sobre todo a partir de agosto 
del 2017 y durante todo septiembre y octubre del año pasado. Y yo no quiero olvi-
darlo, ni deseo olvidarlo, porque creo que Ciutadans, durante todo el año pasado, se 
dedicó esencialmente a intentar cubrir o a asegurar que eso no ocurriese. No sabe-
mos si lo conseguimos, pero en principio lo intentamos.

Y el tercer tema, la devolución de las pagas extra y de todos los derechos, aca-
baba y cerraba el círculo de los temas tratados en relación con la función pública. 
Ninguno de los tres problemas –ninguno de los tres– se consiguió solventar o se 
consiguió solucionar, con lo cual, como conclusión, estamos igual o peor, en algu-
nos casos, que hace un año; pero no solamente esto, sino que no prevemos ni pode-
mos acabar de ver que pueda haber un futuro más o menos optimista para mejorar 
y para caminar en todo aquello que también habéis mostrado, o que también habéis 
expuesto como carta a los Reyes Magos –si me permitís, en este caso–, porque pri-
mero hay que solucionar muchísimas otras cosas. Pero no vemos que eso pueda lle-
gar a producirse en un futuro.

Si luego hay otro... No sé si habrá otro turno, pero, bueno, acabaremos de con-
cretar algunas cosas.

Muchas gracias, vuelvo a decir, por la comparecencia.

El president

Gracias, diputado. Ara, el torn del senyor Pol Gibert, l’il·lustre diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Jo, evidentment, començaré per agrair-los a vostès la compa-
reixença, com no pot ser d’una altra manera. Com saben, el nostre grup va creure 
oportú començar la primera comissió normal d’aquesta comissió escoltant la veu 
dels treballadors que ens semblen una part normal. També hem demanat que vingui 
la directora de la Funció Pública a la següent comissió per tenir, diguem-ne, les dues 
parts, i que no ens diguin que no som equilibrats, diguem-ne, no?

Amb la qual cosa ho farem així. I ens va bé d’escoltar-los, perquè tenim una idea 
bastant, diguem-ne, profunda del que passa a la funció pública, però escoltar-los a 
vostès durant una bona estona i explicant exemples –que ens hagués agradat escol-
tar-ne més; esperem que després puguem tenir-ne alguna ocasió–, doncs, evident-
ment, ens il·lustra molt per la nostra feina que fem aquí al Parlament, no?

Jo els voldria dir alguna reflexió que m’ha portat la seva exposició. La primera és 
que, pel que diuen i pel que coneixem, van ser els primers en rebre retallades a tots 
nivells, diguem-ne, i de moment són els últims a recuperar-les. Però fins i tot el Go-
vern del PP, diguem..., no sospitós de ser procliu a recuperar drets de treballadors, 
els va recuperar abans, o va començar a recuperar-los abans, no? Cosa que..., lamen-
to que el PP no estigui avui aquí, perquè inclús podria treure pit, en algun sentit, no?

Però també és veritat que van ser pioners en retallades socials, no?, que van haver 
de suportar els treballadors públics durant molt temps i també els usuaris, i aquest 
reconeixement que s’ha volgut fer moltes vegades a base de tuïts, de declaracions 
o de, diguem-ne, exposicions públiques no s’ha vist traslladat a un reconeixement 
real de drets, no?, ni que sigui amb un calendari, no que sigui immediat, que sigui 
amb una planificació. Amb la qual cosa també preocupa que al final tu pots fer tuïts 
o pots fer declaracions durant un temps, i això aguanta el que aguanta. I la gent que 
està al peu del canó cada dia a la funció pública, doncs, al final també té l’aguant..., 
i entenc perfectament el que ens comentaven, no?

Comentava la senyora Barbens que li sabia quasi greu venir al Parlament, no?, 
perquè creu que la seva funció és en un altre lloc, no és al Parlament, no? I jo li volia 
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dir que no s’ha de disculpar per res, per estar al Parlament, ni molt menys. Al revés, 
el Parlament té tot l’interès del món en conèixer la seva veu i que s’expliquin com 
estan dia a dia els treballadors públics. I és més, també conèixer el compliment de 
les mocions que surten d’aquí el Parlament, i que obliguen el Govern a fer coses que 
no fan. També ens interessa la seva veu en aquest sentit, no?

També m’ha sorprès –no sé si «sorprès» seria la paraula–, m’ha, diguem-ne, re-
frescat algun coneixement que teníem sobre el que passava al Govern: el caos que 
exposaven entre la conselleria mateixa i altres conselleries, diguem-ne, que es veuen 
implicades en la gestió d’aquest tema, no? Que ens diguin que el conseller Puigne-
ró afirma una cosa i la directora de Funció Pública la contrària –o que el contradiu 
o el corregeix– és preocupant, però, a més, que també el matisi un altre conseller, 
que és el d’Economia, que és qui acaba pagant la festa, diguem-ne, també és preo-
cupant. Perquè al final també ens porta al que abans parlàvem, no?, que els tuïts són 
una fase, el reconeixement de drets són la segona i al final qui els paga és la tercera. 
Amb la qual cosa també em preocupa aquesta tercera pota.

I abans de venir a la seva compareixença, fèiem una mica d’anàlisi comparati-
va, no?; al món, a Europa, com està el tema dels treballadors públics. Veiem que als 
països nòrdics tenen el 30 per cent de treballadors públics en actiu, no?, en les seves 
plantilles, i aquí a Catalunya estem al voltant de l’11 per cent, no arriba a vegades, 
no? Estem inclús per sota de la mitjana de l’Estat, que en té un 16 per cent. Som la 
comunitat autònoma que menys en té, amb la qual cosa també a vegades ens com-
parem..., som la Dinamarca del sud, que deien moltes vegades en aquest Parlament 
–s’ha dit moltes vegades això. A Dinamarca tenen una inversió en treballadors pú-
blics molt potent, però això va acompanyat d’una inversió en recursos humans que 
donen serveis públics a la gent, no?

I és imprescindible mantenir serveis a la comunitat en l’estat del benestar; si no 
els tenim ben dotats és impossible que tinguem un estat del benestar en condicions.

A més, el senyor Sentís també feia referència a l’enorme marge que hi havia le-
gislatiu, com s’estava utilitzant. En aquest Parlament hem sentit moltes vegades, 
diguem-ne, parlar de manca d’autogovern i els presidents que volien, alguns, sobre-
passar-lo, no? Doncs, escolta, tenim marge per recórrer en aquest sentit, i no l’estem 
fent servir. I no és la primera àrea que ens ho diu, també ho hem de dir tal qual: al-
tres àrees que han vingut, també han expressat que hi havien marges per recórrer i 
no els hem fet servir, per la qual cosa ens hauríem també de preocupar.

I un tema que sí que ens va preocupar ja al juliol va ser la compareixença del 
conseller Puigneró, quan va venir a aquest Parlament per primera vegada, i com 
molt bé heu dit vosaltres –tampoc no ho repetiré– va expressar llargament una pre-
ocupació absoluta, i segurament motivada, sobre el tema digital, i una preocupació 
minsa i vaga sobre el tema dels treballadors públics, que és una gran àrea del seu 
Govern, diguem-ne, no? Sembla que és natural i que serà constant, aquesta tònica, 
perquè ell, pel seu propi perfil, doncs, té una voluntat de desenvolupar un tema digi-
tal, però sembla que el tema de la funció pública li han col·locat i no el volia. És la 
sensació que dona des d’aquesta banda de la taula, diguem-ne, almenys, no? I sem-
bla que la no assistència a la taula de negociació, i a la roda de premsa, diguem-ne, 
posterior, que sí que va anar-hi, doncs, denota aquest tipus d’actituds. I, per tant, sí 
que ens preocupa, perquè vol dir que el Govern..., la seva implicació en aquest tema 
pot ser, diguem-ne, relativa.

I a més hem vist en ell allò clàssic que dèiem abans: un conseller fer molts tuïts, 
molts, lloant la tasca dels treballadors públics en diferents sentits –el 155, la pres-
sió que han tingut, no?–; però cap reconeixement després, a posteriori. Amb la qual 
cosa és el màxim exponent del que vostè ens deia.

I una cosa que m’ha semblat entre graciosa i preocupant és que falti personal in-
clús al Departament de Funció Pública, que ha de gestionar el personal. I em sembla 
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com simptomàtic, o simbòlic, diguem-ne, de la manca de personal que hi ha en la 
mateixa Administració, no?

També, i per no repetir-nos en temes que han sortit ja abans, la precarietat que 
afecta la funció pública és una constant també. I tenim l’ocasió de que l’Administra-
ció pública sigui palanca de canvi en positiu, o sigui que les pràctiques que utilitzin 
ells siguin per donar exemple a l’empresa privada, no? I, en comptes d’això, agafen 
la pitjor pràctica de l’empresa privada i l’han aplicat a la pública. Bé, depèn de qui 
governa, també, si és business friendly potser també tens tendència a fer aquest ti-
pus de coses, no?

I l’altra és que... –el senyor Sentís ho ha comentat també per sobre, no?–, exem-
ples de parcs de bombers, que tots coneixem, vull dir, absolutament precaritzats, en 
condicions que avui m’explicaven alguns, que millor no repetir-ho en públic, però 
que déu-n’hi-do, no?, i que són serveis elementals al nostre país, que es veuen afec-
tats, amb la feina troncal que fan; no accessòria, troncal. El seus equipaments bàsics 
per actuar en cas d’emergències, en aquest cas, de bombers, no?

Jo els volia dir, també, que fiquin exemples, que ho anaven a fer, però s’han 
quedat a mitges i ho anaven a fer. Que ens els posin, diguem-ne, perquè ens ajuden 
molt també a il·lustrar de cara a l’opinió pública què està passant a la funció pública, 
exemples concrets que puguem explicar, no?

I també els volia demanar... Sé que no els podem, diguem-ne, donar més llum so-
bre el tema de calendarització de tornada de drets, perquè no ho saben, igual que no 
ho sabem nosaltres, no? Però sí que els volia dir que el Parlament també va impulsar 
en el seu moment una agenda de retorn de drets, i, per tant..., i els sindicats també 
ho estan fent, amb la qual cosa tampoc esteu sols en aquesta demanda al Govern. 
Amb la qual cosa el Parlament seguirà fent això, almenys el meu grup seguirà fent 
això. Ho farem en breu. Tenim un debat de política general a les portes; aquest tema 
sortirà segur, amb la qual cosa també tindrem alguna resposta. 

I, també, per últim, els volia dir que si ens podrien ficar exemples de quins sec-
tors concentren més precarietat dintre de l’àmbit públic, perquè també ens ajudarà 
a ajustar-ho una mica.

I, per últim, un agraïment.

El president

Gràcies, diputat. És el torn de la diputada Yolanda López, pel Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem.

Yolanda López Fernández

Bona tarda, i abans que res, doncs, gràcies als representants sindicals, per la seva 
intervenció.

Serè breu perquè ja..., coincideixo amb moltes de les coses que heu dit, per no dir 
en totes. I, llavors, fer un diagnòstic constant del mateix... 

Estendre també el meu agraïment al conjunt de treballadors públics del país pel 
seu enorme esforç durant aquests anys de retallades i de clares mancances en l’Ad-
ministració, i també per haver afrontat amb dignitat i esforç els mesos de la inter-
venció, fruit de l’aplicació de l’article 155.

M’agradaria acotar la meva intervenció en tres blocs, encara que ja n’hem parlat, 
també entre ells, però nosaltres considerem que són centrals per parlar de la qualitat 
laboral, el «retroac» i la qualitat de la funció pública. 

El primer bloc és el referent al nivell d’ocupació pública, el nivell d’interinatge, i 
la temporalitat i la qualitat laboral. Com ja ha dit també aquí el company, Catalunya 
té una baixa ocupació pública; de fet té la taxa més baixa d’ocupació pública de tot 
l’Estat, amb quaranta empleats públics per cada mil habitants, si no vaig equivoca-
da, mentre que la mitjana de l’Estat és de cinquanta-cinc, i a França, per exemple, 
són vuitanta-cinc empleats per mil habitants.
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No només hi ha poques treballadores públiques, sinó que a més el percentatge 
d’interinatge està al voltant del 30 per cent. A aquesta situació de temporalitat hi 
hem de sumar que l’Administració pública catalana té una mitjana d’edat, com ja 
heu dit vosaltres, de quaranta-sis anys, i, per tant, al voltant d’un 30 per cent de la 
plantilla es jubilarà en els propers deu anys. És en aquest context de baixa ocupació 
pública, d’alta temporalitat i de relleu generacional que s’inclou l’anunci del Govern 
d’aprovar aquesta tardor les trenta mil places d’ocupació pública. 

La primera pregunta que m’agradaria fer-vos a vosaltres és si considereu suficient 
l’anunci del Govern, és a dir, si diríeu que serà suficient per complir l’acord de reduir 
la taxa d’interinatge al 8 per cent fins al 2020, realitzar el relleu generacional neces-
sari i dotar l’Administració pública d’una plantilla adequada.

En segon lloc, els pressupostos generals de l’Estat inclourien un increment sala-
rial de l’1,75 més un 0,2 negociable en l’àmbit autonòmic, i el pagament de tots els 
endarreriments de 2018. Aquest acord es subscriu en un compromís de recuperar 
progressivament el poder adquisitiu dels treballadors públics. Sumant la part auto-
nòmica i la part variable lligada a l’evolució del PIB, estaríem parlant aproximada-
ment d’una revalorització salarial del 6,9 en tres anys, no? Celebrem que a la Mesa 
General de la Funció Pública, celebrada ara fa uns dies, s’hagi pogut ratificar aquest 
acord pel que fa a l’any 2018.

I la segona pregunta és si la conselleria ha garantit només l’increment d’aquest 
any o ha assumit l’actualització salarial acordada fins al 2020.

Per últim, sembla ser que el conseller Jordi Puigneró ha fet marxa enrere en les 
seves promeses i ha dit que no retornarà de moment les pagues extres del 2013 i 
2014. La tercera pregunta, per això, és obligada: quina opinió us mereix que el Go-
vern supediti el pagament dels salaris compromesos amb els seus treballadors a fu-
tures negociacions amb el Govern de l’Estat? I si us ha fet arribar el Govern algun 
calendari de compromisos de pagament.

En l’últim informe al que hem tingut accés –20 anys de prevenció de riscos a la 
Generalitat–, la Generalitat de Catalunya consta com l’Administració pública de tot 
l’Estat on més han augmentat els accidents laborals des del 2012 fins al 2014. A més, 
els serveis de prevenció de la Generalitat tenen una plantilla, segons aquest estudi, 
d’unes 275 persones, el 53 per cent de les quals són interines.

A més, l’increment de la sinistralitat coincideix amb la retallada de més d’un 6 
per cent de les hores anuals dedicades a la prevenció de riscos laborals aplicada en-
tre el 2012 i el 2014. Així que la quarta pregunta també és obligada: com valoreu 
l’actual model de prevenció laboral? I si ha assumit la conselleria el compromís de 
treballar conjuntament per un nou model de prevenció laboral.

I, bé, ara parlaré un poc de l’organització de la funció pública catalana; en aquest 
apartat seré breu. En primer lloc, una reflexió: la davallada de les condicions labo-
rals no ha sigut només via retallades, sinó que hi ha jugat un paper fonamental l’ex-
ternalització dels serveis, és a dir, la voluntat del Govern de fer competir a la baixa 
les condicions laborals dels qui treballen per a la ciutadania.

Quin balanç fan els sindicats avui presents en matèria laboral de les externalit-
zacions dels serveis? I si la conselleria els ha transmès la voluntat de revisar-los, és 
a dir, de no assumir com a propi el llegat de Convergència.

I jo crec que amb aquestes preguntes... (L’oradora riu.)
Moltíssimes gràcies –m’hi reitero.

El president

Gràcies, diputada. És el torn en aquests moments de la diputada del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular, la senyora Natàlia Sànchez, per 
un temps de cinc minuts.
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Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bona tarda. Primer de tot, també sumar-nos als agraïments per comparèi-
xer. És important poder sentir de primera veu quina és la situació. És important, i, 
realment, la situació, com ja s’ha dit i com molt bé han expressat i coneixem des de 
fa massa temps, és greu. 

Per tant, després d’aquest agraïment també ens agradaria –sense voler-me allar-
gar gaire– situar també on és l’origen de la qüestió que avui compartim, parlem i de-
batem. Segurament podríem dir d’una forma formal que és una actuació del Govern 
de l’Estat espanyol, però coincidirem també que l’autèntic responsable és allò que 
hem anomenat la «troica», i que esdevenen els organismes de govern real d’aquest 
capitalisme que ens governa i ens manlleva la sobirania, i també ens retalla drets, 
com hem vist, i especialment a les classes treballadores.

L’estratègia: fer pagar la crisi no a aquells i aquelles que se’n beneficiaven, sinó 
als que la patien, hi insisteixo, als treballadors i les treballadores. Però aquesta qües-
tió concreta que dèiem, no?, té una cadena i una seqüència obedient per aplicar po-
lítiques antisocials a la seva gent, té una seqüència que situem a la troica, que po-
dem continuar situant al Govern espanyol del Partit Popular, que podem continuar 
situant, no ho oblidem, no només al 2012, sinó al 2010. I aquí hi ha molta gent que 
hauria de recordar què es votava en aquest Parlament en relació amb la funció pú-
blica, un 5 per cent molt important, un 9 de juny del 2010. I, per tant, aquí totes les 
responsabilitats de la cadena d’obediència que hi ha a l’hora d’aplicar polítiques an-
tisocials des del governs, des dels diversos governs que hi ha.

Per tant, insistir en que les institucions públiques, no només d’aquest país sinó de 
l’Estat espanyol i a nivell europeu, estan totalment segrestades perquè els interessos 
i la prioritat de les corporacions que a dia d’avui governen i ens governen són la dels 
beneficis, i la dels beneficis per a uns pocs, i la dels perjudicis per a uns molts, que 
som les classes treballadores, que continuem en situacions de patiment generalitzat.

Encara que aquest fos l’origen real, nosaltres entenem que hi ha dues qüestions 
que hem posat moltes vegades sobre la taula, i que també volem compartir amb vos-
tès, que aquestes retallades trencaven algun dels elements fonamentals de funciona-
ment democràtic de qualsevol estat de dret. 

U, primer, el caràcter no retroactiu de les normes desfavorables. El Govern del 
PP no va tenir problemes en aplicar una norma que limitava els drets ja fets efectius, 
o, dit amb unes altres paraules, com ja ho han dit vostès mateixos, es van expropi-
ar les pagues als treballadors i les treballadores i es deixava sense efecte allò que 
s’havia generat.

I, segon, alhora també es va obviar qualsevol element de respecte a les consultes 
amb les organitzacions sindicals, i, en aquest sentit, és important també recordar-ho.

Nosaltres els donem tota la raó en una qüestió fonamental: aquí el que caldria fer 
és fer complir la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, que tenia dos acords 
fonamentals, que eren reintegrar la paga íntegra com a molt tard al primer semestre 
del 2018; i un segon acord que fixava clarament, entre d’altres qüestions, que aquest 
Govern convoqués la Mesa General de la Funció Pública i presentés un calendari 
per recuperar les pagues eliminades del 2013 i 14. 

La realitat, des del nostre punt de vista, malgrat que, evidentment, respectem 
l’autonomia sindical per signar amb el Govern aquells acords que bonament vulguin 
i puguin, perquè, hi insistim, respectem l’autonomia sindical com a principi bàsic, 
però la realitat és que aquests acords que en aquest Parlament..., que avui retor-
nen per parlar-ne en aquest Parlament no s’han complert, i el Govern de la Genera-
litat no els ha complert. I, per tant, nosaltres el que insistim és que el que s’aprovi en 
aquest Parlament es compleixi, és que és senzill. I, per tant, tot el suport en aquest 
sentit. Perquè de resolucions, com molt bé ja han dit, i entenem que sigui frustrant 
també, de PRs i PRs, una darrere de l’altra –malgrat que jo soc nova en aquesta 
casa–, se n’han aprovat moltíssimes.
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Entenem que no s’han fet perquè –i això ho constatem– les prioritats de l’ante-
rior Govern, de Junts pel Sí..., però constatem que les polítiques continuistes que tant 
Junts per Catalunya com Esquerra Republicana estan aplicant, de moment, amb el 
que hem pogut veure, amb les compareixences del Govern i les qüestions que pu-
guem veure des que s’ha conformat el Govern..., no és posar per davant de tot els 
beneficis dels treballadors i les treballadores del sector públic.

Nosaltres creiem, com ja han dit, i els donem tot el suport, que no hi ha una so-
cietat justa i social si no tenim un sector públic fort, i aquesta és l’única garantia de 
tenir una sanitat de qualitat, un ensenyament de qualitat i una administració de jus-
tícia de qualitat, i podríem anar seguint també en tots els aspectes. En aquest sentit, 
tot el suport, tota la força, ens trobarem aquí en el Parlament, però especialment ens 
trobarem en els espais de lluita, que també entenem que és l’espai on a nosaltres en 
toca també estar donant-los suport. 

I algunes preguntes concretes sobre la seva visió amb relació a les situacions 
d’emergència que es viuen i que han d’assumir a la funció pública, com és la situa-
ció de gravetat –i urgent– que vivim amb els menors estrangers no acompanyats a 
dia d’avui. Quins efectes, això, detecten, si és que tenen les dades o la informació 
ara mateix, sobre la situació de baixes i sobre, també, els riscos que hi ha sobre 
l’afectació en la funció pública?

També, aquesta situació de retallades, d’exclusió social, que poden generar les 
retallades en general a tota la classe treballadora, però que entenem que en el sector 
públic també és així. 

Si tenen dades de com afecta aquesta precarització també des d’una perspectiva 
de gènere, de com afecta les dones i quines dades tenen també sobre relació sala-
rial des d’una perspectiva de gènere.

I una última pregunta: quina valoració fan, pel que fa als treballadors del sector 
públic, de l’aplicació del 155 per part del Govern de l’Estat espanyol?

Hi insisteixo, moltes gràcies, tota la força i tot el suport.

El president

Gràcies, diputada. És el torn en aquests moments de l’il·lustre diputat Jordi Al-
bert pel Grup Parlamentari Republicà.

Jordi Albert i Caballero

Bé, bona tarda. Primer de tot, un agraïment a en Joan Maria, l’Encarna i a l’As-
sumpta, perquè avui estigueu en aquesta comissió. Comparteixo les paraules tam-
bé del company Pol Gibert, que deia que no és cert..., vull dir, nosaltres som Par-
lament, nosaltres som legisladors, i, per tant, sí que volem que vingueu aquí i que 
ens expliqueu les coses. Hi haurà uns grups que donem suport a un govern, i haurà 
d’altres que no el donen pas, però aquí estem tots per fer la mateixa feina, que és per 
millorar la situació del nostre país, i, sobretot, per millorar la situació de la gent que 
viu en aquest país, que un país sense la seva gent no existeix.

Per tant, la nostra prioritat són els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, i tam-
bé els treballadors que vosaltres representeu i els quals..., encara que en Joan Maria 
diu que prou agraïments i més fer efectius aquests agraïments amb mesures reals, jo 
no pararé d’agrair-vos la feina perquè, a més, l’heu feta i l’esteu fent molt i molt bé, 
i molt més després d’aquest 155.

Per tant, benvinguts, i sempre que vulgueu ja sabeu que això és casa vostra.
Diverses qüestions, però jo sobretot ho ubicaria en una seqüència –en una se-

qüència. Certament, la notícia que us han donat avui respecte a l’1,95 per cent..., jo 
començo amb una pregunta que ja em respondreu vosaltres, és: quin és el motiu es-
pecífic i concret pel qual aquesta mesura no podria ser d’aplicació?

En qualsevol cas, venim d’un històric, ja des del 2012, i fins i tot molt abans, 
quan la crisi encara no estava obertament reconeguda, on, en efecte, hi ha hagut 
una pèrdua de drets per part dels empleats i les empleades públiques; una pèrdua de 
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drets on, quan arriba de nou un període de millora econòmica, no d’una gran mi-
llora econòmica, però sí d’una certa recuperació econòmica, doncs, lògicament, cal 
retornar. És a dir, no poden ser drets perduts, sinó que han de ser –ni «drets robats», 
com ha mencionat abans l’Assumpta, que és un terme molt i molt dur, perquè jo crec 
que no es pot qualificar un govern de «lladre»–, però, en qualsevol cas, un dret per-
dut, un dret perdut que sí que heu de recuperar. 

I per això és molt important que aquesta recuperació de drets vagi de la mà de la 
Mesa General de la Funció Pública; i per això és molt important que aquesta recu-
peració de drets vagi de la mà de tots els responsables d’aquest Govern que poden 
fer-ho possible, i que sempre han d’estar en aquest àmbit de negociació – sempre han 
d’estar en aquest àmbit de negociació.

Em sembla que és cabdal la calendarització, per tant, s’ha de treballar per tenir 
aquesta calendarització que, a més, us donarà una seguretat a vosaltres, com a repre-
sentants sindicals, per tal, també, de traslladar als vostres representats i les vostres 
representades una calendarització de compliment. I, a més, tot això ha d’anar lligat 
a una proposat que sigui ambiciosa, una proposta que ha de ser la de facilitar al mà-
xim possible una major estabilitat, una major estabilitat laboral i, per tant, això es 
tradueix en un increment de les places que s’han d’opositar.

A mi em sembla que els objectius els tenim clars, els objectius sabem quins són, 
i el que hem de fer és treballar. I treballar amb l’escenari real que tenim damunt de 
la taula –treballar amb l’escenari real.

Aquest Govern fa quatre dies que ha començat a caminar. Després del 155, ha 
vingut l’estiu; avui és la segona Comissió de Polítiques Digitals, la primera va ser 
la de la compareixença; avui és la primera comissió de facto, on tenim propostes de 
resolució, on tenim compareixences que no siguin la del conseller. Per tant, la pri-
mera comissió de treball a fons, i, per tant, jo crec que tenim un marge. Vosaltres em 
direu: «Però és que el marge ja l’hem esgotat, perquè això ja ve d’un històric anterior 
i, per tant...» Aquesta legislatura sí que tenim aquest nou marge, però tenim aquest 
marge d’aquest nou Govern. I, per tant, hi ha dinàmiques que hem de començar a 
posar a sobre de la taula.

I a mi em sembla que la dinàmica principal –i a la que jo dono molt més valor i 
el nostre grup hi dona molt més valor– és que les decisions que es prenguin siguin 
en el marc de la concertació; les decisions que es prenguin han d’estar acordades 
en un marc ampli de concertació. Aquest marc, on vosaltres hi heu de tenir un paper 
protagonista, ha d’establir quins són els diferents passos que s’han de seguir, però, a 
més..., des de saber exactament què és el que es pot demanar i fins a on podem arri-
bar. A mi em sembla que això ajuda molt; ajuda molt a que situem l’escenari real-
ment en el lloc on està, i no pas en el lloc on voldríem que estigués. I quan seiem en 
aquesta taula i hi ha aquesta voluntat de negociació, tots..., segurament que per part 
de totes les parts serà molt més fàcil.

Nosaltres som un grup que dona suport al Govern, i nosaltres som un grup que 
tenim molt clar quin és l’objectiu, ho vam dir en la primera sessió, o en la segona 
sessió d’aquesta comissió, quan va comparèixer el conseller. Nosaltres tenim clar 
que hi ha d’haver aquest calendari 2018-2019-2020 de recuperació i millora salarial 
dels empleats i les empleades públiques; tenim molt clar que la mesa general ha de 
ser aquest espai de negociació i que hem de rescabalar aquestes retallades de drets 
que s’han patit en els darrers anys, i tenim molt clar que hi ha d’haver aquesta oferta 
d’ocupació pública.

I tenim molt clar que tot això ha d’acabar en un marc molt més estable, que és 
aquesta llei de la funció pública. Una llei que ens ha de permetre dotar-nos de drets 
i deures, que ha de permetre també que els empleats i les empleades públiques tin-
guin la seva delimitació i que, per tant, també facilita al Govern i a l’Administració 
poder donar resposta molt més immediata i ràpida.
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Per tant, jo també us faria una altra qüestió. Us demanaria si ens poguéssiu fer 
una valoració del que considereu que hauria de tenir, i molt breu..., diguem-ne que 
aquelles línies mestres del que vosaltres considereu que hauria de ser aquesta llei de 
funció pública. Però sobretot, sobretot, en aquell espai molt més concret de quins 
són aquells drets que vosaltres creieu que és imprescindible blindar, eh? Si us di-
guessin: «Digue’m tres coses que sí o sí han d’estar en aquest document, tres coses 
que sí o sí sabeu que ens hi podem posar d’acord», doncs, aquestes tres qüestions.

I, per últim –amb això acabo–, tenim uns pressupostos prorrogats, i, per tant, 
haurem d’entrar en una nova negociació pressupostària. A mi em sembla que és 
cabdal. I aquí ja no interpel·lo només els representants i les representants sindicals, 
interpel·lo també tots els grups que estan a l’oposició, que en aquests pressupos-
tos s’haurà de treballar aquesta qüestió. No hi pot haver un pagament si no hi ha 
un pressupost i no hi ha unes partides. Per tant, anem a treballar-ho –anem a tre-
ballar-ho–, en el marc de la concertació, però també amb l’ajuda de tots els grups 
parlamentaris, els que donem suport al Govern i els que no donen suport al Govern. 
Hi ha qüestions en les quals segurament, en el marc de la negociació hi haurà espai 
per a l’acord, i, per tant, amb el convenciment que aquest acord serà possible, hi po-
drem arribar.

I, ja per acabar, simplement una petita menció al tema dels menors no tutelats. 
Ha sortit en aquesta comissió, la situació és prou greu. Em sembla que el conseller 
Chakir El Homrani ja ha pres mesures d’urgència respecte a aquesta situació i no es 
pot evocar una problemàtica de les condicions laborals específicament dels treba-
lladors i les treballadores dels serveis socials. Estem vivint una problemàtica molt 
greu, que s’ha agreujat enormement durant els darrers mesos i que està sobrepassant 
completament... Relacionar una cosa amb l’altra, em sembla que no ajuda –no aju-
da–, i, per tant, és important que sapiguem separar també els diferents espais també 
en els diferents àmbits de negociació que estem tenint.

Espero que ens pugueu respondre aquestes qüestions. De nou us agraeixo moltís-
sim que hagueu vingut avui, igual que també agrairem moltíssim aquesta equanimi-
tat del Grup Socialista, del Pol Gibert, que diu que portem sindicats però també por-
tarem la directora general, que, per cert, la votarem a favor, la seva compareixença, 
només faltaria, en aquest vuitè punt de l’ordre del dia. I esperem seguir trobant-nos, 
ja no només en aquests espais sinó en d’altres espais on puguem fer avançar les vos-
tres peticions, que, d’altra banda, em sembla que són peticions que han de tenir una 
resposta, i així ho vull dir obertament. I també, n’estic convençut, per part del Go-
vern al qual donem suport.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té 
la paraula la il·lustre diputada Gemma Geis. Endavant.

Gemma Geis Carreras

Bé; bona tarda a tothom també. També afegir-me a donar-vos les gràcies per 
venir-nos a exposar part dels problemes, no?, que teniu en la vostra tasca de repre-
sentació sindical, i, per tant, només us podem escoltar, doncs, des del punt de vista 
que esteu exercint les tasques per a les quals us van elegir, i, per tant, des d’aquest 
prisma, hem de treballar.

No ens sobten els problemes, perquè qualsevol que tingui relacions amb les ad-
ministracions públiques i les conegui, les problemàtiques que exposeu, les conei-
xem, no? I, per tant, crec que un dels deures que si no recordo malament deia en 
Joan Maria era..., sobretot per als grups que donem suport al Govern, és treballar 
per tal d’aconseguir, doncs, trobar solucions. No seran totes –tampoc us regalaré les 
orelles, perquè crec que no seria honest per part meva–, però sí de mirar de trobar 
punts d’acord.
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Jo us puc dir que el primer dia que em vaig reunir amb el conseller Puigneró, 
un cop em van donar, no?, la responsabilitat de ser la portaveu de Polítiques Digi-
tals i Administracions Públiques, vam parlar de polítiques digitals, però el que em 
va demanar més va ser que l’ajudés, no?, en la meva humil posició de diputada, que 
els meus companys ja saben que al final és una humil posició, d’aconseguir trobar 
finançament per recuperar els drets salarials perduts. Per tant, jo li vaig dir que faria 
tot el que pogués, i, per tant, assumim aquest compromís des de Junts per Catalu-
nya, però sabem que no tot és assumible, eh? Aquesta també és la realitat. Però la 
preocupació per part del conseller Puigneró ja hi era.

També sumar-me, no?, a la gratitud pel 155. Els que coneixem les administra-
cions públiques, sabem el que han patit tots els treballadors públics, tant el personal 
laboral com el personal funcionarial, sabem en quines condicions en aquests mesos 
han hagut de treballar, que els faltaven recursos, contractes que estaven paralitzats, 
i, per tant, us agraïm moltíssim la feina feta.

Aquí també dir-vos..., i ho dic perquè crec que és de justícia assenyalar aquest 
dèficit fiscal que existeix i que moltes vegades quan es parla de la situació de la 
Generalitat de Catalunya, doncs, home, si nosaltres que defensem una república, 
l’aconseguíssim, aquest dèficit, si més no, no hi seria.

També heu parlat..., i ho dic perquè això segurament forma part de la meva es-
sència de professora, però, compte, perquè una cosa és un càrrec de lliure designa-
ció i una altra cosa són càrrecs de confiança. La lliure designació és per a funciona-
ris i que pertanyen..., s’assignen a dit però tenen la seva condició de funcionari. En 
canvi, un càrrec de confiança és molt diferent. Ho dic perquè aquesta és una confu-
sió que moltes vegades es produeix quan parlem de funció pública i s’han de posar 
criteris, però no és el mateix un càrrec de confiança, que pot ser una persona de fora 
de l’Administració, que cobrir càrrecs de lliure designació.

També es recordava, oi que no?, quan parlàveu de la LEBEP, jo recordo haver 
parlat fa temps amb el professor Sánchez Morón, que va ser el ponent que va redac-
tar la LEBEP, com explicava les dificultats de redactar aquesta llei. La Ley de me-
didas urgentes para la reforma de la función pública és de 1984, la LEBEP és del 
2007, per tant, són vint-i-tres anys. I si nosaltres agafem el Decret legislatiu 1/97, i 
ara estem al 2018, doncs, tenim vint-i-un anys, no? Per tant, crec que fa falta fer una 
reforma i fer una llei de funció pública. Crec que pertoca. També hem de ser cons-
cients que el concepte..., les bases dels treballadors públics... El límit de la Constitu-
ció ha estat aplicat d’una manera molt extensiva pel Tribunal Constitucional, i, per 
tant, jo no m’imagino aquests darrers anys, amb el Govern Rajoy, que impugnava 
les lleis més socials i les lleis catalanes amb les quals féssim un pas més en aquesta 
sobirania, que si apostéssim per moltes de les propostes que heu fet, doncs, estic se-
gura que també ho haguessin impugnat. Però crec que fa falta agafar i fer una llei, 
diguem-ne, en matèria de funció pública.

Quan parlàveu d’interinatge, sí, tenim un problema d’interinatge que passa a 
moltes administracions públiques. L’envelliment; la manca de cobertura de pla-
ces; l’assetjament, que també es produeix –protocol d’igualtat, no? Però, també sa-
bem que és un problema que és bastant..., està passant en totes les administracions 
públiques. Tot el tema dels interinatges, que va obligar el Govern Rajoy a incloure 
mesures d’estabilització, va ser arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea. Per exemple, el cas de Diego Porras. Per tant, quan estem parlant 
d’interinatge i estem parlant d’aquesta situació real, no és una situació real que no-
més es produeixi a la Generalitat; passa amb els ajuntaments, a moltes universitats, 
no?, i que ha estat controlada pels tribunals de justícia, i que s’hi ha de treballar, eh? 
–i que s’hi ha de treballar. Per tant, des d’aquest punt de vista, també totes les ganes 
des d’aquí del Parlament, doncs, de poder-vos escoltar, no?

Avui s’ha presentat el pla de govern del president Torra, i en aquest pla de govern 
–avui ho estava buscant, no?, per intentar començar a fer deures–, el compromís del 
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Govern –perquè si està publicat és un compromís i, per tant, quan s’acabi aquest Go-
vern, doncs, haurem de retre comptes de la tasca feta nosaltres aquí i de la tasca feta 
pel Govern–, doncs a la pàgina 115..., ho dic perquè quan parlen de polítiques digi-
tals..., que polítiques digitals però funció pública no, doncs, bé, a la pàgina 115 del 
pla de govern hi ha tot un llistat de mesures concretes en matèria de funció pública, 
entre les quals crec que nosaltres podem trobar-hi punts d’acord. Des de la llei..., una 
llei de funció pública catalana –per tant, hi ha el compromís– a la llei de cossos. El 
que deia abans el company Joan Maria és veritat, és a dir, l’A1, A2, amb els graus 
amb Bolonya, no?, o llicenciatures, és veritat que no s’ha..., legislativament no està 
resolt, i moltes vegades, no?, quan accedeixes, et diuen: «Bé, un grau pot accedir a 
l’A1 o a l’A2...» Bé, tot això s’ha de casar. I aquí, per exemple, hi ha el compromís 
de la llei de cossos, eh? Per tant, aquí sí que està previst, en aquest acord.

N’hi ha d’altres també. El tema dels decrets de criteris de selecció provisional 
dels llocs de treball: per transparència, pel principi de mèrit i igualtat, que també 
està previst. Oferta pública d’ocupació. Per tant, hi ha tota una sèrie..., també parla 
d’un decret sobre el sistema retributiu del personal directiu. Per tant, aquesta pàgina 
115, des de les facultats que nosaltres tenim com a Parlament i de Junts per Cata-
lunya, doncs, ens posem a treballar per trobar punts d’acord en el marc d’aquestes 
propostes que aquí es fan, no?

Jo, la veritat és que els he anat escoltant moltíssim. Crec que, sincerament –no 
em fa vergonya dir-ho– l’acord de condicions laborals del 2005 és antic. Estem al 
2018, per tant, jo aquí crec que nosaltres podem treballar, i segurament no..., en una 
negociació mai arribes al cent per cent, no?, el sindicat, del que vol, i l’Administra-
ció, doncs, tampoc pot oferir el cent per cent. Però crec que sí que podem treballar i 
podem arribar, bé, des del Parlament, doncs, fer la nostra tasca, la que ens correspon.

Per tant, els he escoltat, he apuntat tot el llistat de demandes, de queixes. Crec 
que l’increment retributiu que s’ha fet, vostès en podran discrepar, però crec que ja 
és un avanç. Entenc la necessitat del retorn de les pagues extres, perquè això és una 
qüestió que també ha arribat els tribunals, i que els tribunals han estat molt clars, 
però també entenc les limitacions pressupostàries de la Generalitat, i, tampoc no és 
casual que haguessin d’aplicar les retallades. Jo, amb el que sí que discrepo és: quan 
has d’aplicar retallades –segurament, perquè alguns també hem estat en òrgans de 
govern d’altres llocs– no les fas mai a gust, absolutament mai a gust. Jo no em crec 
que ningú apliqui retallades ideològiques. Però moltes vegades..., per exemple, Llei 
d’estabilitat pressupostària: em mirava la sentència del Tribunal Constitucional, que 
feia referència a la «prima de riesgo»; jo el dia que em vaig trobar el Tribunal Cons-
titucional dient la constitucionalitat del Decret llei d’estabilitat pressupostària, ci-
tant la «prima de riesgo», he pensat: «Carai, el Tribunal Constitucional, sí que té en 
compte els bancs a l’hora de dir la constitucionalitat d’aquest decret llei, no?» Amb 
això, el que vinc a dir és que les dificultats econòmiques moltes vegades hi són.

I ja els dic que, per la meva part –i crec que és més honest dir-ho–, no vindrem 
aquí a regalar les orelles del que es pot fer i el que no es pot fer, però que del que es 
pugui fer, ens tenen a la seva més absoluta disposició. Per tant, podem calendaritzar 
aquells punts els quals, diguem-ne, poden ser més prioritaris. Ens tenen a la seva 
disposició. No han de venir mai..., jo que soc també diputada nova, jo crec que aquí 
al Parlament és la casa de tots, i, per tant, no han de demanar excuses per ser aquí, al 
contrari, tantes vegades com faci falta, perquè és la nostra responsabilitat. I també 
com ha advertit, no?, o ha anunciat el meu company, nosaltres també votarem que sí 
a la compareixença de la directora de la Funció Pública. I ho farem amb totes aque-
lles compareixences que es demanin, si el que guarda relació és..., en funció del seu 
desenvolupament professional i les responsabilitats. Per tant, aquí sempre ens hi tro-
baran, i ja els repeteixo que la col·laboració hi és tota.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Ara farem el torn de resposta. Tenen vostès entre cinc i deu 
minuts per respondre al que han plantejat els grups parlamentaris, i ho farem amb 
el mateix ordre que han fet d’intervenció. Començarà la senyora Encarna Fernández 
Martínez, secretària general de la Federació d’Empleats de Serveis Públics de la 
Unió General de Treballadors.

Encarna Fernández Martínez

Gràcies. A veure, són moltes les preguntes, els dubtes, jo crec, i intentaré resol-
dre, contestar, com a mínim –no resoldre, contestar– allò que em sigui possible i 
que en aquests moments sigui prioritari, no? Perquè prioritari, com he dit abans en 
la intervenció, és el retorn de totes les condicions de treball que ens han tret, i, per 
tant, començaria pel final, no? Denunciar un conveni que es va negociar el 2005 o 
un acord que es va negociar el 2005, en una situació molt diferent a la que estem 
vivint, ja ho sabem, és tenir la voluntat, primer, de retornar allò que es deu als em-
pleats públics. Sense aquesta voluntat, ja no hi confiem.

I me’n vaig ara una mica a explicar el perquè avui la Funció Pública, després que 
el dia 18 vam tenir un acord, vam ratificar un acord, que els dos sindicats majorita-
ris sí que, amb responsabilitat, havíem signat a nivell estatal..., i també van donar la 
seva signatura, sobretot, perquè la paga del 2012, els treballadors van trigar setan-
ta mesos a recuperar-la. I, per tant, hi havia una mesura que era desproporcionada, 
que eren les ITEs. I enteníem que els treballadors a vegades arribaven al seu lloc de 
treball i s’havien de tirar per les escales per poder cobrar el cent per cent. És una 
mesura tan escandalosa que, amb responsabilitat i seny, des de la UGT, que és el 
sindicat que represento, vam dir el 2010, quan la situació econòmica és veritat que 
va caure una mica de cop i volta..., vam dir que ho recuperaríem tot, que de mica 
en mica els empleats públics ho recuperarien tot. I és amb aquesta voluntat que els 
sindicats responsables, eh?, veiem que els empleats públics s’han empobrit i que no 
arriben a final de mes.

Per tant, obrir a negociar noves condicions només amb la voluntat, jo no ens 
arriba, i la nostra afiliació, les nostres bases, evidentment, ho saben, i també tenen 
aquesta desconfiança.

Vull també parlar del tema dels MENAs. A més, com a educadora social que 
soc, veure el patiment dia sí, dia també, que estem veient... Avui ha mort un treba-
llador canari –ho sabeu també– d’un centre de menors, i és una llàstima, perquè la 
UGT ho està denunciant des del mes de juliol, primer, en converses amb el conseller 
Chakir, company Chakir i... A més, sabem que Catalunya és un país d’acollida; a 
més, totes i tots crec que aquí estem per l’acollida i per la singularitat d’aquest tema 
i hem de posar tots, crec, el pes fort en la mateixa direcció, i buscar més solucions 
que problemes, perquè la finalitat ha de ser conjunta.

I és un problema? Sí. Però també vull traslladar-vos que hi ha molts treballadors 
que estan patint moltes agressions, i això sí que és veritat que és la nostra respon-
sabilitat haver de defensar-ho en els òrgans, i no crec que sigui un tema del Parla-
ment, però traslladar-vos que vosaltres també podeu fer feina per aportar solucions, 
no problemes. I que esperem també de vosaltres, diputades i diputats, sobretot, que 
remeu en la mateixa direcció, per trobar solució a un problema, encara que sigui 
conjunt, encara que sigui de difícil situació.

També, evidentment, hem sentit molt a parlar del 155 i dels empleats públics. El 
155..., i els nostres empleats públics van defensar, davant del 155..., perquè tenien 
les nostres administracions segrestades. I és veritat que ho han patit, però que ja no 
és suficient dir: «Gràcies i més gràcies», sinó fets. I el que hem vingut aquí a mani-
festar, jo crec que per part de tots, són aquests fets, no? Que, realment, aquells que 
doneu suport al Govern sigueu també valents i aneu més enllà del conseller, que 
no es presenta i no dona la cara a la MEPAGC, a la Mesa d’empleades i d’empleats 

Fascicle segon
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públics, i s’atreveix a dir, davant de la premsa que l’acord signat, o bé ratificat pels 
sindicats majoritaris, ha anat més enllà de l’Estat.

Mireu, avui, el 0,2 aquest dels fons addicionals, sabeu?, primer, situar-vos que 
l’acord estatal és..., em sembla que ha sortit: 2018, amb un 1,95; 2019, amb un 2,75, 
i el 2020, amb un 3,30. Això surt dels increments fixos: el 18 teníem l’1,50; l’any 
19 tindrem el 2,25, i l’any 2020 tindrem el 2 per cent. Després hi ha el complement 
variable, que aquest any està dotat amb el 0,25, que es cobraran endarreriments des 
de l’1 de juliol, perquè l’1,50 serà de l’1 de gener; el variable del 2019 serà del 0,25, 
i el variable del 2020 serà de l’1 per cent.

L’acord també contempla que de fons addicionals..., igual que el 0,2 d’aquest any, 
que avui ens ha anunciat la Funció Pública que ho pagaria en espècies –dic: «Com a 
la pizza, no?, si hi posen espècies?»–, doncs, les espècies són: pla de pensions, fons 
d’acció social... Els sindicats el que hem dit és que sigui al complement específic, i 
així tothom –tothom– el cobrarà lineal. Que tots els treballadors cobrin aquest 0,2 
lineal a la seva nòmina. Això, en la primera convocatòria de la mesa general, la 
UGT va dir que signaria aquest compromís amb el Govern, que estava disposat a 
donar-lo. No sé què ha passat de juliol a setembre, perquè avui ens han situat aquest 
0,2 en espècies, i evidentment, jo crec que tant UGT com Comissions, m’atreveixo 
a dir –i ja ho dirà el company quan l’hi correspongui–, estem indignats. Estem in-
dignats, perquè això és fer trampa, és fer-nos trampa i no tenir la voluntat que els 
empleats públics comencin a recuperar-se.

Aquest fons addicional està per al 2018 en el 0,2, per al 2019 en el 0,20, i per 
al 2020 en el 0,30. I aquest acord que hem ratificat no contempla el que ja contem-
plaven els pressupostos del 2017 –perquè estem prorrogats, al 2018–, que era, com 
a mínim, el 10 per cent de la paga de l’any 13. I això és un incompliment. Vull dir, 
ens omplim de voluntats, i jo crec que és veritat que la situació econòmica del país 
és molt difícil, però també és veritat que és molt difícil la situació que estan vivint 
aquells empleats públics que no arriben a final de mes. I ens havíem de situar.

És veritat que una cosa és externalització i una altra cosa és privatització. Tam-
bé s’ha de situar en aquest context, el que parlem tots, no? Quan diem: no és el ma-
teix..., parlar, a més, amb el representant els treballadors, perquè per a això estem, 
per això ens voten, no només per lluitar per les seves condicions, sinó per, evident-
ment, anar més enllà, no?, i poder recuperar els salaris, que són insuficients.

En els temes dels interinatges: amb la mateixa responsabilitat, jo crec, els sin-
dicats majoritaris vam signar aquests acords amb la consellera Borràs. Encara ho 
recordo. Va ser un acord necessari però insuficient. Però, perquè pretenia reduir la 
temporalitat al 8 per cent, no? Era necessari. No pot ser que les administracions pú-
bliques tinguin la temporalitat més alta de l’Estat. No pot ser que la gent que dona 
un servei al ciutadà..., més necessari en una època, sobretot, que és quan el ciutadà 
el necessita més, quan el ciutadà està en precari, necessita la sanitat, necessita l’edu-
cació, els serveis socials, igual que una renda garantida, com he dit en la intervenció, 
sí que és necessari, en aquest cas, que no tinguem alternatives, no? No, no, no cau, 
no és de rebut, no?

I jo crec que una de les mesures que han dit..., un dels diputats, o diputada, no 
recordo qui, de posar exemples. D’exemples en tenim molts, i els podem posar: des 
que entrem en una residència geriàtrica pública, i que no saps distingir el treballador 
de l’usuari; els treballadors estan perquè els cuidin, a vegades, no per cuidar. I són 
exemples que es poden aplicar als bombers, que a més no tenen els EPIs adequats; 
que aquest any els bombers ja van dir que si tenien un foc com malauradament hi 
han hagut en altres temps –i recordem el d’Horta de Sant Joan, on va haver-hi cinc 
morts–, en aquest cas, no sortirien, perquè no tenen ni els EPIs necessaris, i això 
també és veritat que és un tema de retribucions.

La UGT va denunciar els cotxes «egipcis» –no sé si us en recordareu, perquè 
igual aquesta generació no recorda el que va passar fa anys, també, amb aquests ve-



DSPC-C 62
25 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CPDAP  31 

hicles. Però arriben, i arriben per Twitter... –a vegades no es contrasta tampoc ben 
bé tota la informació i tampoc ens agradaria fer-ne carnassa, no?, de la informació–, 
però a les meves oïdes ha arribat que aquests vehicles han estat reciclats i que els 
estan utilitzant agents forestals. I això que van estar prohibits per aquest Parlament 
de Catalunya, i em sembla..., la veritat és que, uf!, una burrada bestial, no?, posar en 
perill la vida dels treballadors i de les treballadores de la funció pública.

Jubilacions anticipades: és el futur. Ho hem d’estudiar; volem una Administració 
jove, actual, digital també, per descomptat. Estem compartint moltes coses amb el 
conseller, el que no li podem perdonar al conseller és que no vingui a donar la cara 
pels seus empleats públics. Que l’agraïment sempre sigui a través d’un tuit, que no 
vingui a la mesa, i que sí que vingui a fer unes declaracions que, per a aquells que 
fem esforços i sí que hi anem, és com un insult; és una mena d’insult el que avui ha 
passat, que resulta que no volen complir amb aquest 1,95 que el conseller va dir que 
compliria, no?

Referent al tema de la prevenció..., és veritat que jo no en soc la més experta. A la 
UGT tenim persones que es dediquen a la prevenció; que treballen cada dia, sobre-
tot, per buscar mesures perquè no hi hagin tants accidents; per apostar, evidentment, 
perquè els treballadors també tinguin un entorn laboral suficientment... 

I jo crec que, a veure, que amb el temps que portem, torno a dir que si totes les 
parts treballem en la mateixa direcció, podem aconseguir que tinguem una funció 
pública del segle XXI, uns treballadors remunerats com al segle XXI, i, evidentment, 
la recuperació salarial ha d’anar disposada no només amb voluntat, sinó amb fets i 
amb fets concrets.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Fernández. És el torn del senyor Joan Maria Sentís López i la 
senyora Maria Àngels Rodríguez. Vostès, entre aquests cinc i deu minuts es dividi-
ran el temps de la manera que considerin oportuna.

Moltes gràcies.

Maria Àngels Rodríguez Rodríguez (representant de la Federació de 
Sanitat de Comissions Obreres)

Bé. Començaré jo. Gràcies. Aprofito, si no després..., per contestar un parell de 
preguntes, i, de pas, doncs, faig la meva intervenció. Concretament són les preguntes 
del senyor Pol Gibert i la senyora Natàlia Sánchez, quan deien que posés exemples, i 
com afectaven les retallades al nostre sector, i concretament en clau de gènere, no?, 
que deia, sobre les dones.

Jo provinc del sector sanitat, vinc de l’Institut Català de la Salut. Llavors, doncs, 
exemples, moltíssims, i retallades en el sector dona, també moltíssimes. Per què? 
Perquè a l’Institut Català de la Salut, doncs, més del 80 per cent de la seva plantilla 
són professionals dones, i per això pensem que, en clau de gènere, tenim una reta-
llada més gran encara que la resta d’empleats i empleades de la Generalitat de Ca-
talunya. I passo a descriure-ho.

Nosaltres, igual que la resta, vàrem patir la retallada salarial del 5 per cent de 
mitjana; això vol dir que algun col·lectiu tenia un 1 però algun col·lectiu tenia un 
10. Vàrem patir, doncs, la resta de retallades de sou, com ara les pagues, com ara 
el Fons d’Acció Social, etcètera, però, a més a més, els empleats i les empleades de 
l’Institut Català de la Salut, teníem una «paga extra», entre cometes, que era com a 
conseqüència de realitzar uns objectius, uns objectius que l’ICS ens marcava a prin-
cipis d’any, i que si els aconseguíem, a l’abril de l’any següent, doncs, cobràvem en 
funció de la nostra consecució. Podíem arribar al cent per cent, que no hi arribava 
ningú, però bé, podíem arribar al 70, al 80, al 90. Avui dia, des del 2012, aquests 
objectius els estem mantenint, és a dir, la consecució sempre s’assoleix al 80, al 90, 
o fins i tot alguna persona en concret al cent per cent, però, la remuneració que co-
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brem a canvi només és del 50. I d’això ningú se’n recorda, però la consecució no es 
va reduir, marcar els objectius no es va reduir al 50 per cent..., ai, perdona, al cent 
per cent, es van quedar com al principi.

Segona cosa que tenim a sanitat que, doncs, ens marca una mica la diferèn-
cia amb la resta: assumptes propis. Nosaltres som el col·lectiu que tenim la ma-
jor jornada laboral dins l’Administració pública catalana. Assumptes propis: quants 
dies d’assumptes propis té un metge, una infermera, un auxiliar d’infermeria, un 
TCAI, un zelador, etcètera? Cap: cap dia d’assumpte propi, perquè qualsevol as-
sumpte propi –que correspon, que són per llei sis–, els hem de tornar a final d’any. 
Si a mi..., demano un dia per motius personals, me’l concediran si hi ha cobertura, si 
no hi ha cobertura, no; però a final d’any, jo aquest dia l’haig de tornar. Per tant, la 
meva jornada real i efectiva és més gran que la de la resta d’empleats i empleades 
públiques.

I, després, un altre tema important és la retallada a nivell de professionals. 
A l’Institut Català de la Salut teníem, abans del 2012, 44.000 professionals, sanitaris 
i no sanitaris. A dia d’avui, estem a 38.000, però es van quedar, en el seu moment, 
a 36.000. Això què vol dir? Vol dir que quan demanem hora al metge de capçalera, 
estem trigant una mitjana de vint dies a que ens donin hora. Això, o t’has curat –per-
doneu l’expressió– o t’has mort. Això implica que la gent acudeix, doncs, als serveis 
d’urgències, col·lapsant-los, com és habitual els darrers anys a Catalunya.

Amb això, aquí demano, si us plau, un..., bé, que es pugui «apretar», doncs, al 
Govern, perquè elevi a acord de Govern un pacte que està signat, entre altres, per 
Comissions Obreres, a la Mesa Sectorial de Sanitat, que és una excepció de nacio-
nalitat als empleats públics de l’ICS que estan realitzant aquí la residència. Parlem 
del personal facultatiu especialista que és extracomunitari. Què passa amb aquests 
metges? Són metges..., evidentment, la precarietat laboral és molt gran: tenim met-
ges catalans, metges espanyols, que estan estudiant aquí i que per raons, doncs, 
evidentment, de manca de continuïtat laboral han de marxar a l’estranger, però ja 
no em refereixo a això. Em refereixo a metges que acaben l’especialitat a Catalu-
nya, estan estudiant aquí, s’estan formant aquí, són extracomunitaris, i en el cas de 
l’Institut Català de la Salut hi ha una normativa que impedeix fer-los un contracte 
indefinit, per llei. Llavors, això com se soluciona? Se soluciona, doncs, fent un pac-
te, que s’ha fet i s’ha signat en mesa sectorial abans de l’estiu, però cal elevar-ho a 
acord de Govern.

Això implicaria que aquests facultatius especialistes..., que en falten molts, com 
és de tots conegut: metges de família, pediatres, anestesistes, oftalmòlegs, que es-
tem parant quiròfans i tancant quiròfans per manca d’anestesistes a Catalunya; 
aquests metges, un cop acaben aquesta residència, aquesta especialitat, es podrien 
quedar contractats de manera indefinida a l’Institut Català de la Salut. Si no es fa 
aquest acord de Govern, que, ja ho dic, només falta elevar-ho aquí, això no segueix 
endavant. I, per tant, tenim, continuem amb aquesta mancança, que a sobre els es-
tem formant a Catalunya. 

Dit això, passo la paraula al Joan Maria.
Gràcies.

Joan Maria Sentís López

Us posaré algun exemple més, eh? Ja us he parlat dels problemes de Funció Pú-
blica amb el tema de controlar els processos selectius. Més problemes, per exemple: 
s’implementa la renda mínima, la renda garantida de ciutadania –que recolzem, i 
n’hem sigut promotors, nosaltres; com a organització hi hem participat–, però no 
s’organitza bé la feina. I, llavors, ni hi ha contractació suficient de personal, es posa 
en marxa sense instruccions clares...; la manca d’instruccions clares és un problema 
molt seriós per als treballadors que han d’atendre als usuaris.
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El tema dels infants, dels MENA. És un problema. Realment, no és un problema 
ni del Departament de Treball ni del de..., és un problema de Govern, és un proble-
ma de país, és un problema molt greu. És un problema que s’ha de resoldre. Però 
sí que és cert que, a més genera..., i nosaltres..., és la nostra responsabilitat recla-
mar que es resolgui el problema –que a més és un problema sobrevingut, però que 
s’hi ha d’actuar–, però també reclamar que els treballadors treballin en condicions. 
Vull dir, s’estan produint casos de contagis, etcètera, per culpa de no treballar en 
condicions, i, clar, això, nosaltres hem de treballar-ho a bastament, no?

El personal penitenciari: si feu un repàs de com estan les infraestructures a les 
presons de Catalunya..., bastant lamentable. El Cos d’Agents Rurals: a part de que 
manca plantilla, ja fa no sé pas quants anys que no n’entren de nous i jo crec que tots 
devem tenir clar que fan una tasca molt important per al país, però a més a més no 
s’acaben d’implementar les mesures que s’han reclamat arran de la lamentable mort 
per assassinat de dos companys. Encara s’estan acabant d’estudiar coses i no s’aca-
ben d’implementar les mesures. El tema del Cos de Bombers, ja l’hem comentat.

En el món de la sanitat, hi havien unes situacions, tenien uns drets abans de la 
crisi, de reduccions horàries, etcètera, que, amb un tipus de personal i amb un tipus 
de feina que daixò, doncs, potser seria qüestió de retornar-los això. Estem parlant de 
les reduccions d’horàries que tenien els majors de cinquanta cinc anys; per qüestions 
de salut també podien fer una reducció horària o una reducció d’hores lectives, et-
cètera, no? 

I, en el cas del personal d’educació, no?, els famosos sexennis. Es va traspassar el 
cobrament del primer sexenni als nou anys en lloc dels sis, no?, contradient el nom 
«sexenni», però, en tot cas, encara no tenim clar que quan hagin passat dotze anys 
d’aquest personal, cobrin el segon sexenni i no se’ls hi traslladi als quinze. Per tant, 
això és una altra qüestió que cal resoldre, no?

I, contestant alguna de les coses que s’han dit aquí –si trobo els papers ja, per-
què...–, algú preguntava –no em feu dir ara qui preguntava cada cosa perquè estic 
una mica embolicat–: «Són suficients trenta mil places de...?» No; jo ja ho he dit 
abans. Segurament, n’haurem de convocar, en tres anys, seixanta mil –no ho sé, eh?, 
s’hauran de fer números–, però entre que ja no estàvem d’acord amb les trenta mil 
d’origen, nosaltres parlàvem grosso modo de quaranta o quaranta cinc, no?, però, a 
més a més, amb les baixes, amb les jubilacions, i les jubilacions que vindran, que 
seran moltes, i la necessitat, segurament, de redimensionar alguns organismes..., i 
a alguns organismes els caldrà incrementar plantilles, pensem, per exemple, que jo 
us posava l’exemple del SOC, i molta contractació en programes, que són treballs 
estructurals; si creiem en el servei d’ocupació això haurien de ser places d’RLT, per 
tant, és creació de places, per tant, és més oferta pública, també. Vull dir que, se-
gurament, igual trenta mil més, o fins i tot més de trenta mil més es necessitaran 
en els propers anys. I és un repte fonamental, és un repte que si no ens hi posem de 
veritat i seriosament, convocant les places i, a més, donant la formació, etcètera, al 
final el funcionament de l’Administració..., ni els empleats i les empleades públiques 
amb la seva gran professionalitat podran garantir que les coses funcionin. Ara, de 
moment, s’està garantint.

Preguntàveu també si hem parlat amb Funció Pública..., bé, a la mesa general, 
del tema salarial del 2019 i 2020. No n’hem parlat, encara. Quan toqui la següent en 
parlarem, però ens agradaria poder-ho parlar quan ja tinguem resolt..., o en el marc 
dels pressupostos dels 2019, que ens consta... Nosaltres estem al darrere d’aquest 
tema, que puguem parlar també del retorn de les pagues i, evidentment, dels incre-
ments salarials, eh? 

Sobre l’informe de prevenció de riscos laborals, aquest de 20 anys. És un infor-
me que vam fer a Comissions Obreres, que crec que deixa molt clara la situació ne-
fasta de la prevenció de riscos a la Generalitat. Què ens diuen a la conselleria? A la 
conselleria diuen que no tenim cap raó; que no tenim raó i que quasi sembla que 
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ens ho inventem tot. La veritat és que amb la boca petita i en un passadís et diuen 
que tenim raó en moltes coses. I estem disposats a parlar-ne. Tampoc pretenem te-
nir tota la raó del món, però si no es asseiem a discutir les coses no podrem avançar. 
Però si que, com a detall significatiu, o com a exemple de com funcionen i de com 
haurien de funcionar les coses, diuen: «No, és que molts d’aquests accidents in itine-
re...» –que han apujat molt la sinistralitat, que ha pujat molt, i molts són in itinere–, 
«per tant, home, potser no seria...» Bé, doncs, per això estem dient que volem un 
pla de mobilitat. Aviam, lliguem una cosa amb l’altra, siguem seriosos, treballem. 
La Generalitat ara amb un procés, que es pot compartir o no, però, en tot cas..., de 
concentració de treballadors en centres grans, etcètera, té, jo diria que no només la 
gran ocasió de parlar de mobilitat per anar a la feina, sinó és que en té l’obligació a 
més; per tant, jo crec que és un dels temes que s’haurien d’abordar.

Jo, a la... –això sí que sé que ho ha dit la diputada de la CUP–, el tema de la cade-
na d’obediència i totes aquestes... No, a veure, d’entrada jo, particularment, no crec 
en el sistema econòmic en el que vivim, vull dir..., i hi trampegem com podem. En 
tot cas, si que és cert que això existeix, però també és cert que després els governs 
tenen capacitat de prendre decisions i de marcar prioritats, que jo ho deia en la meva 
intervenció d’abans: governar també es marcar prioritats. Llavors, sí que és cert que 
hi ha coses que ens venen donades del capital, de la Unió Europea, de no sé..., és ve-
ritat, tot això, i algunes de Madrid també, que s’imposen, és veritat; però, per altra 
banda, tenim capacitat de prendre decisions i de prioritzar coses. I després, a mi, el 
que no m’agrada..., una resposta molt recurrent del Govern, d’aquests diferents go-
verns dels darrers anys, és amagar una mica que van ser –i ho ha dit aquí ara no sé 
quin diputat o diputada– capdavanters en les retallades, el Govern del senyor Mas 
va començar les retallades i donant lliçons a Madrid de com s’havien de fer. I això 
no ho hem d’amagar. Això, no..., és així. Però si no som capaços de reconèixer l’ori-
gen de les coses i com van les coses, com podrem actuar per resoldre els problemes 
i com podrem actuar davant la de la realitat, no? Per tant, així estem.

Jo, hi ha una cosa que..., uf, i ara, això és delicat, el que vaig a dir, eh?, però crec 
que... Jo, si ho recorden, jo he començat la intervenció parlant de... –no sé com ho he 
fet servir, això, jo–, la... –espera, espera, espera–, la situació lamentable..., «l’aban-
dó històric» –perdoneu, eh?–: l’abandó històric de l’Administració. Nosaltres teníem 
una situació, que té molt a veure amb les conjuntures, i és veritat, amb l’actual, amb 
la de fa un any, també amb el 155, també amb no sé què – també amb no sé què–, 
però, en tot cas, si fem el seguiment històric, hi ha un origen on comencem a no 
abordar problemes i, per tant, els problemes es van fent més grans. Vull dir que 
no hem de negar aquí quina implicació, quina importància ha tingut el cas del 155, 
no hem de dir..., però és que, inclús, no ens podem quedar amb que les retallades han 
suposat un problema per als treballadors i treballadores públics i per a l’Adminis-
tració. O sigui, el problema ve d’abans, i jo crec que també estaria bé reconèixer-ho. 

Jo..., la diputada que comentava que, de la llei de l’any 84 de l’Estat espanyol, 
havien trigat més anys dels que portem des del 97, és veritat, he de concedir que és 
veritat, però també és un argument una mica fluix, perquè, és clar, vint-i-un anys ja 
és una majoria d’edat com si diguéssim, no? Però, en tot cas, ens hi hem de posar, 
hem de fer-ho. I, evidentment, qui té el paper fonamental..., hi ha el tema de les ini-
ciatives governamentals i tot això, però, després, el paper fonamental està aquí –està 
aquí– al Parlament. 

I nosaltres el que reclamem i reclamarem sempre és que nosaltres, com a orga-
nització representativa del país, i com a sindicat majoritari d’aquest país..., el que re-
clamarem és poder participar, poder dir la nostra, i, a més, us intentarem convèncer 
de totes totes. Però ens hi hem de posar, i ens hi hem de posar seriosament, perquè...

El president

Senyor...
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Joan Maria Sentís López

...jo em llegiré amb atenció la pàgina 115.

El president

Senyor Sentís, hauria d’anar acabant, si us plau.

Joan Maria Sentís López

D’acord. Doncs, ja està, acabo de seguida. Em llegiré amb interès la pàgina 115 
i la 114, d’abans, i les que vinguin després, però..., està molt bé. El que demanem és 
que, a més a més de que estiguin en els programes, que es compleixin les coses, que 
on ens ha faltat..., moltes vegades, no ha estat tant en tenir un programa o no que diu 
les coses, sinó en el seu acompliment.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Sentís. És el torn, ara, de la senyora Assumpta Barbens, per part 
de IAC-CATAC.

Assumpta Barbens Sendra

Bé; gràcies. Entre el poc he que parlat abans i ara..., jo crec que tinc marge, no? 
(Rialles.) Bé, primer de tot dir que com a treballadores i treballadors de l’Adminis-
tració catalana, com a IAC, estem indignades. Estem indignades perquè portem 
molts anys aguantant el pes de tota l’Administració publica, i això no s’ha traduït en 
fets. I estem fartes de paraules, volem fets. Això ho havia d’haver dit a la primera 
intervenció, però ho dic ara perquè..., és que ja... I seguiré una mica, com jo sí que 
estic digitalitzada, més o menys, seguiré una mica les intervencions.

Senyor..., perdó, il·lustre... –disculpeu, eh?–, diputat –diputat. Ostres: «No prevee-
mos un futuro mejor.» Oh...! Me n’aniré plorant, d’aquí. Però, en fi, potser li haurem 
de donar la raó. Al Grup Socialistes: per què el conseller només es preocupa de les 
polítiques digitals i oblida el seu personal? Per què només usa dues paraules? Jo, la 
veritat, no ho entenc, perquè, al cap i a la fi, qui aplicarà les polítiques digitals serà 
el seu personal. Com pot pagar les polítiques digitals si cada vegada que ha de po-
sar una coma en un programa informàtic que ja tenim ha de pagar una milionada 
i ens diuen que no tenen pressupost? Abans el Sentís donava l’exemple del concurs 
de trasllat del cos administratiu, que porta més d’un any, però el que no ha explicat 
és que vam estar tres anys per aconseguir que el convoquessin, perquè havien de fer 
un programa..., el CTTI –suposem– havia de fer un programa que no arribava mai, 
perquè no hi havia pressupost per fer el programa. Com podem implementar unes 
polítiques digitals amb aquest escenari? Jo, no ho sé... M’agradaria, eh?, realment, 
perquè creiem que és el que la ciutadania necessita en aquests moments, i és el que 
la ciutadania reclama.

Exemples concrets sobre el tema, per exemple, de prevenció de riscos laborals. 
Com ja han dit els companys, la prevenció de riscos laborals, perquè les dotacions..., 
és a dir, és que tot està interrelacionat. Abans, el company d’Esquerra deia: «Home, 
és que no barregem coses.» No, no, és que tot està interrelacionat. Si no hi ha perso-
nal, no pots fer la feina, no pots donar el servei a la ciutadania, que al cap i a la fi és 
el que les treballadores de l’Administració de Catalunya volem donar: un bon servei 
a la ciutadania. El fet de no poder-ho fer crea una situació d’estrès i d’angoixa brutal. 

El personal del SOC... Jo mateixa, vaig estar en seu parlamentària, en la comis-
sió de la renda garantida a la ciutadania, denunciant la situació del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, que està en una situació de mínims; però una situació que ja vam 
denunciar en tots els àmbits abans de la implementació de la renda garantida de ciu-
tadania; ja vam avisar que el SOC era incapaç de fer, de cobrir aquesta emergència. 
Jo vaig estar aquest agost en una oficina, perquè em van cridar per la por que tenia 
el personal. El personal està amb guardes de seguretat, en aquests moments. Si el 
guarda de seguretat no hi és, el personal no s’atreveix a obrir la porta. L’obre, òbvia-
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ment, perquè es el que ha de fer, però tenen por. Com podem treballar en aquestes 
condicions? I per què treballem en aquestes condicions? Perquè no hi ha prou recur-
sos i no hi ha recursos informàtics. Com podem, en polítiques digitals...? El mateix 
dia que s’estava implantant la renda garantida de ciutadania, el programa informàtic 
no funcionava. Els treballadors i treballadores no tenien la formació per introduir 
les dades dels usuaris. Van haver de fer unes cues immenses, els usuaris, el primer 
dia que s’implantava la renda garantida. Com podem funcionar d’aquesta manera? 
Si no hi ha recursos, no hi ha dotacions. En aquests moments, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya té un índex de baixa súper alt, que ni els programes que s’estan fent 
per cobrir-los donen perquè hi hagi uns serveis mínims d’atenció.

Amb relació..., i m’he n’he anat per les..., perquè estava parlant de prevenció de 
riscos... Òbviament, no hi ha..., els serveis de prevenció de riscos, com ha dit la com-
panya, són irrisoris. És com a la mateixa Direcció General de Funció Publica, nosal-
tres li ho hem dit moltes vegades a la direcció general: et donem permís per contrac-
tar persones. I els serveis de prevenció tenen unes dotacions irrisòries, amb la major 
part de les plantilles també en precari, amb el que això suposa. Com pot un servei 
de prevenció d’un Departament d’Interior donar cobertura a tots els parcs de bom-
bers? És impossible, si són deu persones! És que és impossible treballar d’aquesta 
manera. Disculpeu el to, és que em vaig... –disculpeu, eh?

L’externalització dels serveis que deia la companya. Voluntat de retorn? Que 
va! S’han tornat a fer els concerts educatius, s’està externalitzant, hi ha projectes 
damunt la taula de fer més empreses públiques. No hi ha cap voluntat de retorn de 
l’externalització de serveis, i el balanç nostre és molt negatiu, perquè durant tots 
aquests anys de creació d’empreses públiques sense cap mena de control sobre la 
contractació de personal, sobre la contractació de serveis, això ha fet que també els 
pressupostos estiguessin totalment descompensats. Dono la raó a la companya de la 
CUP: òbviament, la troica a Europa està imposant unes polítiques d’austeritat que el 
Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya han copiat, alegrement, 
sense cap mena de vergonya, i així estem en aquests moments.

Amb relació a la situació d’emergència dels MENAs, dir que, òbviament, clar 
que està relacionat. No hi ha recursos, no hi ha coordinació. Nosaltres tenim també 
representació a diferents administracions locals, tenim els serveis socials que estan 
reclamant un model real de serveis socials on poder treballar. Estem reclamant do-
tacions. És veritat que hi ha una situació d’emergència que depassa, eh? –que depas-
sa– tot això, però també es podia fer una mica de previsió, entenem.

Amb relació al tema gènere, a l’Administració de la Generalitat de Catalunya hi 
ha un 65 per cent de dones, però en els quadres directius només un 20 per cent. De 
tota manera, curiosament, a la Direcció General de Funció Pública –bé, ara hi ha un 
conseller, però en el Govern anterior hi havia una consellera–, hi ha una secretària 
general, una directora general, dues subdirectores, però això no és garantia de que 
realment hi hagi unes polítiques realment de gènere i feministes que ataquin el mo-
del patriarcal de la nostra Administració. Per exemple, avui mateix, un exemple: re-
sulta que una persona demana el dret a la reducció de jornada per guarda legal. Ah, 
doncs, no, en comptes de... –una jornada per cuidar els teus fills–, en comptes de fer 
tu, i escollir el teu horari per les necessitats del teu fill i de la teva filla, no, has de 
fer un horari obligatori. Bé, unes coses tan rocambolesques, que en ple segle XXI ens 
sembla increïble que encara tinguem sobre la taula tots aquests paranys, quan estem 
parlant... El conseller va parlar de nous models d’administració, que ja no tindríem 
taules ni cadires, sinó que tindríem... Llavors, per què tantes estretors a l’hora d’es-
tablir uns horaris? No ho entenem, la veritat.

A veure, jo crec que no he entès la pregunta, perquè diu: «Quin és el motiu per-
què l’augment de l’1,95 no podrà ser efectiu?» Has preguntat això? (Veus de fons.) 
Ah, doncs, això ho pregunto jo al Grup d’Esquerra. Primera, el que he de dir és: 
l’1,95 no és real, ja ho he dit abans; no és un 1,95, és un 1 i mig des de gener, un 
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0,25 des de juliol. Per tant, si fem números, això no dona un 1,95. Si a més a més, 
tenim en compte que Comissions i UGT sembla que avui han tingut una reunió, que 
el 0,2 tampoc serà per a tothom –que aquesta és una de les raons pels quals tampoc 
nosaltres no vam signar, perquè, clar, qualsevol es creu res–, doncs, l’1,95, que el 
vegi algú que vingui i me l’expliqui, perquè realment no està enlloc ni ha estat mai 
enlloc.

Amb relació a la resta d’augments –2019, 2020–, algú es creu que aquests aug-
ments ens els aplicaran a Catalunya? Home, els que el Govern de l’Estat imposi com 
a bàsics sí, però la resta... Vaja, jo..., ja m’agradaria, ja, però dubto que si realment 
nosaltres no fem unes mobilitzacions contundents, no aconseguirem que l’Adminis-
tració, de motu proprio, tingui aquesta iniciativa.

Línies mestres que ha de tenir la nova llei de funció pública –segueixo– en les 
quals ens podem posar d’acord. Dubto que ens puguem posar d’acord en alguna 
cosa, però podríem intentar-ho. De fet, per exemple, el senyor Manuel Pérez, el 
professor de dret administratiu que va parlar aquest divendres, va dir una cosa que 
crec que la directora..., em va semblar que hi estava d’acord i que nosaltres també hi 
estaríem d’acord: la professionalització dels tribunals d’accés a les administracions 
públiques –a les administracions públiques. I, per tant, això permetria realment aca-
bar amb moltes discrecionalitats. Tingueu en compte que IAC-CATAC porta una 
lluita titànica contra l’obscurantisme de l’Administració en l’accés a l’Administració 
pública de manera provisional, el que se’n diu «les ofertes de l’Atri». Tu et presentes 
a una oferta d’Atri. Et trien, no et trien..., no saps res més; només saps si t’han triat. 
Per cert, una curiositat: a una persona la van triar, i com estava amb reducció de 
jornada van esperar fins que acabés la reducció de jornada per nomenar-la, no fos 
cas... A veure, hem de millorar moltes coses. Siguem..., bé, no ho sé, intentaria ser 
positiva, però és difícil.

La precarietat, igual que a la resta d’administracions? Home, això és com si jo li 
dic a la meva filla: «No ploris, que ploren tots els nens.» Siguem seriosos. La preca-
rietat..., és veritat que a totes les administracions tenen precarietat, però aquí estem 
parlant de l’Administració de la Generalitat, i el que volem és que realment el Grup 
de Junts per Catalunya digui com pensa solucionar el tema de la precarietat, més 
enllà de copiar el que fan a Madrid.

Els compromisos en el pla de govern. Disculpa, perquè segurament no dec haver 
baixat, amb la meva digitalització, el pla de govern correcte, perquè la pàgina 115 no 
existeix, però deu ser un error meu, eh?, no... Era una broma. I ja el llegirem atenta-
ment, a veure si va més enllà de promeses i realment els compromisos els podem fer 
complir. Però jo dic que si la moció parlamentària, si les resolucions parlamentàries 
no es compleixen; si un acord, un acord signat en el si de la mesa que deia que es 
retornaria el 10 per cent de la paga 2013 durant aquest any tampoc es compleix, què 
podem esperar d’uns compromisos?

Gràcies.

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies als tres compareixents. Entenc, per tant, que la 
resta de grups ha manifestat ja tot el que volia dir. Sí? (Pausa.) Agrair-los la seva 
assistència aquí.

I ara suspenem la sessió durant cinc minuts per acomiadar els nostres convidats.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i es reprèn a dos quarts de sis i onze 

minuts.

El president

Bé, doncs, reprenem la sessió.
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Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics que 
van cobrir els serveis mínims i als qui van exercir el dret al treball durant 
l’aturada política il·legal i imposada del 3 d’octubre de 2017

250-00254/12

Passem ara al punt 4, que és la Proposta de resolució sobre la compensació als 
treballadors públics que van cobrir els serveis mínims i als qui van exercir el dret 
al treball durant l’aturada política il·legal i imposada del 3 d’octubre del 2017, que 
presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor il·lustre diputat 
Joan García. (Natàlia Sànchez Dipp demana per parlar.) Sí; perdoni, senyora dipu-
tada.

Natàlia Sànchez Dipp

Sí, per una qüestió d’ordre, president. (El president dona la paraula a Natàlia 
Sànchez Dipp.) D’acord. Amb relació a aquest punt, ja vam manifestar..., en una al-
tra qüestió que el Grup Parlamentari de Ciutadans va presentar en contra d’un dret 
fonamental com és el dret a vaga, vam manifestar, en el seu cas a la Mesa del Par-
lament, els nostres dubtes de si aquesta proposta de resolució és contrària als conve-
nis de l’OIT que regulen el dret de vaga, així com contraris a la regulació vigent en 
aquesta matèria. Tanmateix, nosaltres som partidaris de que es debati de tot, però 
volíem deixar constància sobre aquesta qüestió fonamental.

El president

D’acord, diputada. Ara sí, passem a la defensa de la proposta.

Joan García González

Sí; gràcies, president. Gràcies als aclariments de la CUP. Volia també dir que 
nosaltres, d’aquests punts, retirarem el 3 de la votació. Per tant, quedaran a la pro-
posta de resolució els punts 1 i 2, si els sembla bé. Ho dic perquè ho tinguin clar, 
per si volen canviar el seu vot, doncs, ara tenen l’oportunitat de tornar-ho a pensar. 
(Veus de fons.) Ja. Crec que la CUP no ho farà.

Bé, simplement el que volem amb aquesta proposta de resolució és, doncs, recor-
dar que el passat dia 3 d’octubre de 2017 una entitat, la Taula per la Democràcia –on 
hi havia diferents entitats; entre elles, doncs, per exemple, els sindicats– van convo-
car una aturada..., que no una vaga, una aturada. I li volia recordar també a la se-
nyora... (Natàlia Sànchez Dipp diu: «No, no és cert, la va convocar la IAC-CATAC.») 
Bé, però estic parlant jo. Si em permet...

El president

Sí, si us plau, respectem els torns.

Joan García González

Una aturada..., de fet, més que una aturada, doncs, un tancament patronal bàsi-
cament, perquè s’hi va sumar la Generalitat de Catalunya, que va acordar la seva 
adhesió el dia 2 d’octubre. Doncs, aquest tancament patronal, que s’hi van sumar 
alguns treballadors, nosaltres el que volem, el que voldríem reconèixer amb aquesta 
proposta de resolució, simplement és que hi va haver tota una sèrie de treballadors 
–de fet, la majoria dels treballadors públics de Catalunya– que no es van sumar a 
aquesta aturada patronal proposada per la Generalitat, pel Govern de la Generalitat, 
a la que es van sumar alguns sindicats i alguns partits també, i que, doncs, aquest 
compromís dels treballadors ha de ser reconegut en les resolucions que avui, doncs, 
presentem. 

I així, deixarem per a la seva discussió i la seva aprovació, el reconeixement i 
l’agraïment, precisament, al treball realitzat per aquests treballadors que van deci-
dir que volien seguir mantenint el servei públic de la Generalitat, el servei a tots els 
ciutadans de Catalunya, tot i que el Govern pel qual, en teoria, estaven treballant 
havia decidit, doncs, no fer-ho i fer aquest tancament –ho torno a dir: tancament– 
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patronal que es va produir el passat 3 d’octubre. Com també es va fer tota una sèrie 
de defensa política que està molt lluny de la defensa dels drets dels treballadors de, 
en aquest cas, els treballadors públics, però dels treballadors dels diferents àmbits 
on es va produir aquesta aturada.

Ho torno a dir: aquella aturada del dia 3 d’octubre va ser una aturada dirigida 
directament pel Govern de la Generalitat. Crec que això té un nom –ningú em dirà 
que sigui d’una altra manera–; aquesta suma, aquesta estranya, suposada vaga a 
la que es suma el Govern, doncs, crec que no es pot dir d’una altra manera: va ser 
una vaga, una aturada política. No es van defensar en cap moment els drets dels 
treballadors de la Generalitat. De fet, avui ja ho hem vist, abans, amb la interven-
ció dels diferents sindicats, doncs, que tots aquests drets laborals, socials, econòmics 
dels treballadors no van millorar molt després del dia 3 d’octubre. I continuen atu-
rats els seus avenços i els seus compliments, els compliments dels mandats d’aquest 
Parlament mitjançant dues resolucions..., una resolució i una moció, aprovades la 
legislatura passada, doncs, continuen aturades, tot i el que suposadament es va fer 
el dia 3.

Per tant, ho torno a dir, no vaig veure, jo, cap avenç; no vam veure, nosaltres, cap 
avenç en l’adquisició d’aquests drets. I, ho torno a repetir, volem reconèixer, amb 
aquesta proposta de resolució, a tots aquells treballadors que sí que van decidir que 
allò no era una aturada que defensava els seus drets, sinó que el que es feia era una 
aturada política que no compartien la majoria dels ciutadans de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn de l’il·lustre diputat Pol Gibert, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Breument, sobre la passada resolució, dues reflexions ràpi-
des. La primera, que crec que cal diferenciar –i no s’està fent– entre el Govern de la 
Generalitat i l’Administració de la Generalitat. Són coses diferents, govern i admi-
nistració, no?, i a vegades en aquest país costa diferenciar-ho, perquè també s’han 
donat, a vegades, directrius confuses. Jo crec que és la primera diferenciació que 
s’ha de fer.

I la segona és que acabem d’assistir a una compareixença de sindicats, per la 
qual tots devem estar d’acord amb que fan falta menys tuits i menys declaracions, i 
més fets a favor dels treballadors públics, no? I justament el que estem fent ara amb 
aquesta proposta de resolució són dos reconeixements, si no vaig mal fixat. Després 
de retirar el punt 3, són dos simples reconeixements a la gent que va decidir sobretot 
anar a treballar aquell dia. Amb la qual cosa..., vull dir, ens pot semblar correcte; 
evidentment, la gent pot anar a treballar quan li sembli, però em sembla més que és 
un brindis al sol, una simple declaració d’intencions; la qual cosa em sembla molt 
bé, però també pot ser absolutament sobrera, no?

I, a més, com deia, al retirar el tercer punt de l’ordre del dia d’aquesta PR, doncs, 
evidentment..., un reconeixement a la gent que va anar a treballar el dia 3, doncs, als 
serveis mínims, em sembla perfecte. Igual que la gent que fa vaga i hi ha gent que 
no fa vaga, un dia que hi ha vaga convocada.

Amb la qual cosa, per aquest motiu, ens abstindrem des del nostre grup parla-
mentari.

El president

Gràcies, diputat. És el torn de la senyora il·lustre diputada Yolanda López, pel 
Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.
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Yolanda López Fernández

Bé, nosaltres, en principi, votarem que no. Creiem que, bé, el mateix que tens el 
dret de vaga..., és de no fer-ne. Creiem que, bé, és més de polítiques de llestos, com 
ja hi estem acostumats. I poc més a dir.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies. És el torn del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent. La senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, com ja hem comentat abans d’iniciar el punt, considerem que aquest tipus de 
resolucions, com una que ja es va presentar amb relació –per part de Ciutadans– al 
qüestionament d’un dret fonamental com és el dret de vaga per part de treballadors i 
treballadores... Aclarir-li una qüestió bàsica, que no menteixi: el dia 22 de setembre 
de 2017 –ho pot comprovar–, l’Intersindical-CSC, la CGT i la IAC, que ha compare-
gut fa un moment aquí, van entrar una demanda de vaga general amb un període de 
més de deu dies, i no va ser, evidentment, el Govern de la Generalitat. Comprovi-ho 
bé. De veritat, comprovi-ho bé i veurà que a 22 setembre això ja estava registrat.

Dit això, nosaltres creiem que, com ja estem acostumats..., i ens sumaríem a 
aquesta política de gestos, que nosaltres també, mira, ens podríem sumar a aquesta 
gesticulació. El que els direm és que els drets fonamentals els deixin en pau i que 
especialment no treballin pel que a casa meva, com a mínim, es diu «promoure l’es-
quirolatge». Per tant, el dret a vaga dels treballadors i treballadores per la defensa 
dels seus drets és un dret fonamental i és evident que aquesta proposta, des del nos-
tre punt de vista, ni tan sols s’hauria d’haver admès a tràmit per part de la Mesa, 
perquè, hi insisteixo, nosaltres creiem que és contrària als convenis que ja hem men-
cionat de l’OIT que regulen el dret a vaga. Si volen, els dic concretament els punts 
que nosaltres considerem que vulnera aquesta resolució.

El president

Molt bé, és el torn ara del Grup Parlamentari Republicà. El senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé, moltes gràcies. Vagi per endavant que, lògicament, votarem en contra de 
tots els punts. I també anàvem a votar en contra del punt tercer. La retirada d’aquest 
punt, que sí que em deixa una miqueta amb l’interrogant de saber per què el retira. 
Però, en qualsevol cas, hi anàvem a votar en contra igualment; no aprofundirem més 
sobre la qüestió.

Ja s’ha dit anteriorment –i em sembla que ens repetirem més o menys en el ma-
teix–: en efecte, és una vaga convocada pels sindicats –per la CGT, per la COS i 
també per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya –la IAC–, 
i que, per tant, no es pot considerar com un tancament patronal. De fet, un tanca-
ment patronal on vagin a treballar els treballadors és bastant estrany. Perquè alesho-
res estem parlant d’una altra qüestió.

D’altra banda, no podem determinar ni premiar aquells que decideixen treballar 
un dia de vaga. És el seu dret, com també és el dret de qui ha de fer la vaga. Nosal-
tres, com a Administració, no podem ni premiar ni perjudicar aquells que exercei-
xen el seu legítim dret a escollir si volen fer vaga o no. Hi ha un decret de serves 
mínims, que és el que li pertocava a l’Administració... De fet, sobre la qüestió de que 
aquesta vaga l’havien convocat els sindicats, els mateixos sindicats van rebre una 
denúncia. Van haver de declarar. I, finalment, per sort, es va desestimar. Recordem 
una roda de premsa que diferents grups parlamentaris vam fer aquí, de suport, pre-
cisament, als sindicats convocants. Caldria revisar-s’ho bé.

Votarem en contra dels tres punts, o dels dos punts que es mantenen vius, i em 
sembla que presentar aquesta proposta va en la línia, precisament, de coacció dels 
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treballadors públics i les treballadores públiques, amb referència a un dels seus drets 
més elementals i bàsics, que és el seu dret a la vaga.

El president

Gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula la 
diputada Gemma Geis... (Veus de fons.) Ah! Teresa Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. Mireu, evidentment, des del nostre grup també ho re-
butjarem, votarem en contra de la proposta que ens heu fet. Jo, abans de tot, voldria 
comentar que, en aquesta taula i en totes les comissions i al Parlament, jo crec que 
és molt sa que parlem de tot, però banalitzar temes que toquen els drets fonamentals 
de les persones..., crec que en els moments d’anormalitat política que estem vivint 
és, una mica, jo crec, banalitzar un tema molt important. I sobretot per respecte a 
tots aquells que tenim companys i companyes que estan, des de fa un any ja, a la 
presó o a l’exili. Per tant, crec que amb els drets fonamentals de les persones..., no 
és una cosa que hi haguem de jugar, i molt menys fent-ne demagògia. Per tant, coin-
cideixo amb la diputada de la CUP que amb aquests temes hem d’anar amb molta 
cura.

De totes formes, ja, prèviament a això, nosaltres teníem clar que ho rebutjàvem 
per les següents raons. En primer lloc, perquè els serveis mínims són un tema que 
la mateixa Generalitat, l’Administració, havia de garantir, per un tema de..., per una 
banda, per la lliure decisió, per respectar aquesta lliure decisió de les persones al 
seu dret a vaga –o a anar a treballar, evidentment–, però també per un dret que té la 
ciutadania a disposar dels serveis essencials, que no poden estar aturats en una si-
tuació d’aquestes. Per tant, es van fer els deures, com no podia ser d’una altra mane-
ra, a més a més en un moment determinat en què... No es pot coaccionar, en cap cas, 
la participació d’un treballador en una vaga, que també en aquest cas era legalment 
convocada, malgrat que després vam poder viure alguns episodis..., com ha comen-
tat el diputat del Grup Republicà.

Pel que fa al reconeixement al dret al treball. Home, jo crec que el Govern de la 
Generalitat reconeix el dret del treball a tots els treballadors públics, i és precisa-
ment el lliure exercici dels drets dels empleats públics els que ha d’impedir que hi 
hagi un tractament diferenciat per als que prenen una decisió o en prenen una altra.

I el que volia comentar respecte a la Taula per la Democràcia és que és una.., la 
Taula per la Democràcia conté gairebé noranta organitzacions, entre elles algunes 
patronals, les quals s’hi van adherir, i, per tant, feia molt extensiu a tots els sectors 
econòmics, socials, culturals de la ciutadania aquesta convocatòria de vaga. Per 
tant, jo crec que era una mobilització important que arribava i es capil·laritzava cap 
a molts sectors. I, per tant, si més no, hem de tindre jo crec que un respecte impor-
tant, sobretot per tal com hem viscut últimament a Catalunya les activitats que anem 
veient.

Per tant, nosaltres..., el tercer punt ja no el comento, ja l’hauríem rebutjat també 
d’entrada. Però el nostre posicionament serà en contra de les seves propostes. 

El president

Molt bé. És el torn del diputat de Ciutadans, per si vol fer el posicionament so-
bre la...

Joan García González

Sí, molt bé. No, només respondre un parell o tres de temes. Un, doncs, sembla 
ara... (Veus de fons.)

El president

Error de novato.
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Joan García González

Però..., sí, per al·lusions.

El president

Sí, però..., trenta segons, llavors. No hi han esmenes, i, per tant, no li corresponia 
el torn de rèplica. Perdoneu.

Joan García González

Sé que me’l donava per al·lusions, president, estic segur que ho feia per això. (Ri-
alles.) Simplement, dir, doncs, que em sembla que la CUP ara decidirà de què es pot 
parlar o no al Parlament. Sembla que a vegades es pot parlar de tot i altres vegades 
no es pot parlar de res. I sembla que reconèixer o agrair el treball dels treballadors 
públics, que és el que diu aquesta proposta de resolució, doncs, ataca la seva, di-
guéssim, fonamentalista capacitat de dir de què es pot o no es pot parlar en aquest 
Parlament.

Simplement, doncs, espero que en el pròxim debat que ens trobem, doncs, aques-
ta, diguéssim, ratlla que no podem sobrepassar sigui una mica més flexible. Només 
esperem això.

Res més.

El president

Molt bé. Gràcies, diputat.

Joan García González

Gràcies per donar-me la paraula.

El president

Passem a la votació, per tant? (Natàlia Sànchez Dipp demana per parlar.) Enda-
vant, trenta segons, diputada.

Natàlia Sànchez Dipp

És un plaer debatre amb vostès, de veritat. Tenen una barra que se la trepitgen 
però d’una forma brutal. 

I és que em fa riure. De veritat que em fa riure que plantegi aquesta qüestió. Ja 
li vam dir en el seu moment en el Ple quan van intentar coaccionar la capacitat dels 
sindicats de tenir..., de convocar vagues generals, en un Ple, que també els va sortir 
de forma desastrosa, perquè en aquest cas ni el PSC els va donar suport, i diria que 
fins el PP es va abstenir, si no m’equivoco. No em vull equivocar.

Per tant, vostès, quan es foten directament amb els drets fonamentals..., és evi-
dent que fem referència a qüestions fonamentals, com són els convenis i els regla-
ments de l’OIT, que vostès estan vulnerant. Perquè, a més, amb la seva amabilitat 
amb el to que està parlant. Només reconèixer aquests treballadors que van a fer els 
serveis mínims, que és la seva feina, i en aquest sentit, no? 

Però, vull dir, és que, hi insisteixo, vull dir: «Establecer...» El punt 3, que suposo 
que per dignitat han retirat, i perquè potser... 

El president

Diputada, eren trenta segons.

Natàlia Sànchez Dipp

...tenen en alguna part una mica de moral, diu –deixi’m llegir el punt 3, si us 
plau, president–: «Establecer en el plazo máximo de un mes una fórmula para com-
pensar...»

El president

Eh..., no...
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Natàlia Sànchez Dipp

Jo he vingut i he començat aquest comissió i he fet les meves al·lusions a les in-
coherències que hi havia...

El president

Senyora diputada...

Natàlia Sànchez Dipp

...amb relació als reglaments, amb aquest punt inclòs; l’acaba de retirar fa un 
moment, i, per tant, jo he fet referència, la meva intervenció (veus de fons)... Em pot 
deixar acabar, senyor president?

El president

Sí; no, però és que tenia trenta segons, i porta... (Joan García González diu: «Es-
tem debatent el que es vota, no el que no es vota.») ...bastant més temps d’al·lusions. 
Senyor diputat! (Joan García González diu: «Si voleu parlem de...»)

Natàlia Sànchez Dipp

President, em deixa acabar l’aclariment, si us plau? M’he sentit tallada.

El president

Però li deixaré deu segons. 

Natàlia Sànchez Dipp

Deu segons. (Joan García González diu: «Jo també voldré aclarir això...»)

El president

Ha d’acabar ja, senyora diputada. (Veus de fons.)

Natàlia Sànchez Dipp

Moltes gràcies, senyor diputat. Jo he començat aquest comissió amb un ordre del 
dia, amb una PR molt clara, on hi ha un punt que vulnera de forma directa el Regla-
ment amb relació –i tots els convenis– al dret a vaga dels treballadors i treballado-
res. I és amb relació a això. No tenim cap mena d’interès en vetar-los cap debat. Si 
vostès es volen evidenciar com uns perseguidors del drets fonamentals dels treballa-
dors i treballadores és el seu problema.

El president

Gràcies, diputada. Els pregaria també que... Ens anirem coneixent, suposo, en 
properes sessions, però intentem ser curosos amb el temps. Ho dic també per la ma-
teixa fluïdesa de la comissió, eh?, per no haver d’estar constantment intentant inter-
rompre.

Passem a la votació, per tant.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Molt bé.
Vots en contra?
I abstenció?
Molt bé.
Doncs, amb 6 vots a favor de Ciutadans; 12 vots en contra de Junts per Catalu-

nya, Catalunya en Comú Podem, la CUP i el Grup Republicà i dues abstencions del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar queda rebutjada aquesta proposta 
de resolució.

Proposta de resolució sobre l’auditoria del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (retirada)

250-00297/12

El punt 5 s’ha retirat per part dels proposants. 
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Proposta de resolució sobre el compliment de les directrius de la 
iniciativa per a l’accessibilitat web (WAI) en les pàgines web de la 
Generalitat 

250-00298/12

Passem al punt 6, que és la Proposta de resolució sobre el compliment de les di-
rectrius de la iniciativa per a l’accessibilitat web en les pàgines web de la Generali-
tat. Presenta aquesta proposta de resolució el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula, entenc... Javier? Sí? D’acord, endavant.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Bé, tothom ha pogut llegir la PR, del que es tracta. Jo crec 
que és un tema bastant senzill, que també és..., de derechos fundamentales, también 
va de esto. Hemos tenido no hace mucho rato a los comparecientes de los sindica-
tos, que nos han hablado mucho y bien de lo bien que funciona el software de la 
Generalitat, de la formación que se da a los trabajadores de la Generalitat, del uso 
que se hace del software. Creo que en esta comisión es la primera vez que hablamos 
de temas puntuales, específicos, de temas que realmente importan, que realmente 
preocupan, ¿no?

Y, de la misma manera, creo, después de escuchar a mucha gente, que a veces 
hacemos un becerro de oro con la informática, ¿no?, y que nos pensamos que la tec-
nología digital es un fin en sí mismo. Y, todo lo contrario, no es más que un medio 
al servicio de las personas y de los ciudadanos. Y, por lo tanto, lo que tenemos que 
buscar es su eficiencia, su aplicación correcta, con contabilidades, con presupuestos 
acertados, y que sea una herramienta útil de trabajo, repito, al servicio de la ciuda-
danía.

El tema de las páginas web y de las redes sociales, que hay una esmena de Junts 
pel Sí. (Veus de fons.) No voy a decir que está todo inventado, pero casi está todo 
inventado. O sea, en esta sociedad tecnológica hay una parte de ella que no se puede 
quedar atrás, que es la gente que tiene deficiencias..., algún tipo de limitación vi-
sual, ¿no? Digo que está todo inventado porque los mismos contenidos de las webs 
ya te hacen una etiqueta que es el texto alternativo para las fotos y para cosas donde 
hay programas que luego leen lo que no se puede ver. En las webs, en la informá-
tica, ese lema de que una imagen vale más que mil palabras no es para todos, por 
eso esta PR. 

¿Por qué? Porque si yo hago un cartel muy bonito, con muchos colores anuncian-
do una gran paella popular, y no pongo en la etiqueta del texto alternativo eso, el 
programa que va a leer eso, el invidente no lo va a poder ver, porque no ve esa ima-
gen, necesita la ayuda de un soporte que existe de software externo que va leyendo. 
Y esto existe igual para Twitter, para Facebook, para todo tipo de redes.

Por eso esta PR. ¿Por qué? Porque queremos recordar a la Generalitat que se pue-
de hacer, que se debe hacer, que tecnológicamente existe, está posibilitado, y que 
legalmente es un imperativo legal, además del moral, de los derechos fundamenta-
les..., que toda esta gente, por supuesto, nos merece un respeto.

La esmena que propone Junts pel Sí es que no la acabo de entender, porque al 
final solo se trata de poner en la etiqueta de texto alternativo el texto que pone una 
foto, que yo creo que se debe hacer, o lo hace la mayoría de la gente que tenga un 
mínimo de decoro y de profesionalidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, como encuen-
tro que es una esmena que es un poco absurda, no la aceptaremos, lógicamente. 
Nada más.

Gracias, presidente.
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El president

Gràcies, senyor diputat. Hi ha una esmena presentada i, per tant, donaré la pa-
raula al Grup Parlamentari Republicà, al senyor..., ja t’ho diré... (Veus de fons.) Jordi 
Albert –perdona–, d’Esquerra Republicana.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Bé, de fet, comento l’esmena. Nosaltres presentem aquesta 
esmena perquè de fet ja hi ha una guia per part de la Generalitat de gestió i pautes 
sobre xarxes socials, però a més, des del punt de vista tecnològic, ja hi han eines que 
cada usuari utilitza i que li serveixen de forma estàndard per a qualsevol programari 
que utilitzi, per a qualsevol pàgina web que utilitzi. De fet, són fàcilment descar-
regables, i ja s’utilitzen i no cal que la Generalitat intervingui en aquesta qüestió.

D’altra banda, també, l’accessibilitat de les plataformes de xarxes socials que són 
utilitzades per la Generalitat però que no són propietat de la Generalitat, nosaltres 
tampoc, com a Govern..., jo crec que no podem intervenir-hi. 

Per tant, l’esmena de supressió anava en aquesta línia, treure aquest punt.
En canvi, respecte al primer punt, sí que estem d’acord, entre altres coses, perquè 

és una qüestió que ja hi ha una directiva europea que ho marca, 2016/2102. Però és 
que, a més, ja s’està fent. 

Per tant, votar una altra cosa respecte a aquest punt, quan ja ho estem fent, doncs, 
tampoc li trobo gaire motiu.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Tenint en compte que l’esmena és de dos grups parlamentaris 
diferents, seria el torn en aquests moments de la senyora..., sí? Doncs, endavant. Del 
Grup Parlamentari Republicà...

Anna Geli i España

No. Junts per...

El president

Junts per Catalunya –com estem avui.

Anna Geli i España

Junts per Catalunya, que no és Junts pel Sí. (L’oradora riu.)

El president

Senyora Anna Geli.

Anna Geli i España

Bé; nosaltres –bona tarda; gràcies, president– el punt 1 el votarem a favor, bàsi-
cament perquè molts dels arguments que s’han exposat, doncs, ja hi estem d’acord. 
No només perquè si entenc que apostem per un e-Estat, s’han d’aplicar totes les ac-
tualitzacions informàtiques possibles, sinó que a més... –i necessàries–, sinó perquè 
nosaltres volem anar més enllà en el concepte d’actualitzar, i apostem per la imple-
mentació total de la democràcia digital.

I, bé, em sembla que ho ha dit el meu company, però, de totes maneres, des del 
2005, d’acord amb les pautes d’accessibilitat web WCAG 2.0 i de World Wide Web 
Consortium, aquest és un dels requeriments necessaris que s’exigeixen, tant als pro-
veïdors com als desenvolupadors de la Generalitat, i que no només s’aplica sinó que 
a més a més s’audita, aquest grau de compliment des de la Generalitat.

Ha parlat de la normativa europea, i, bé, en aquest punt, diguéssim, estaríem a 
favor.

Per tant, al punt 2, nosaltres hi votaríem en contra... (Sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Soc jo? (El president diu: «Conti-
nuï, continuï.») No hi estaríem a favor. També cal dir que personalment m’ha cos-
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tat d’entendre la pregunta. Al senyor Escamilla li ha costat d’entendre l’esmena, i a 
mi, personalment, m’ha costat entendre la pregunta. Però jo entenc que des del punt 
de vista tecnològic la Generalitat no pot fer, o no pot incidir en la millora del que 
són les accessibilitats a les plataformes de xarxes socials, com poden ser Facebook 
o Twitter. I, llavors, sembla que ha sigut el meu company, el Jordi, que ha dit que 
hi ha una guia de xarxes socials de la Generalitat que recull perfectament, doncs, 
quines són les pautes i les bones pràctiques per tal de tenir compte a l’hora de pu-
blicar continguts.

Jo, per la meva part, res més.

El president

Salto al Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre 
diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. A mi la proposta em sembla adequada, sobretot perquè si el 
conseller ha mostrat la iniciativa de caminar cap a la república digital, doncs, evi-
dentment, sembla que la gent hi ha de poder accedir, i sobretot gent que té més limi-
tacions físiques, com aquí es recull, no?

A més és un tema que ja vam preguntar al conseller en la seva compareixença. 
Li vam demanar també sobre aquest tema: què faria en el sentit de poder adaptar el 
tema digital a tothom que tingui limitacions de diferents tipus. Per tant, sembla que 
va en aquesta línia.

I, a més, també perquè tenim un risc com a país d’incrementar la bretxa tecno-
lògica amb el factor que tenim aquí de limitació física, evidentment. Amb la qual 
cosa em sembla treballar un factor important, no? Òbviament, és una obligació legal 
–això també ho ha comentat el proposant–, amb la qual cosa aquí ja no hi entro, no? 

Però em sembla important que intentem que si, a part que la república sigui digi-
tal o no, el món serà digital en propers anys, també intentar que tot el que es fa des 
del Govern sigui accessible per a qualsevol persona. Amb la qual cosa em sembla 
una línia de treball interessant, i hi votarem a favor.

El president

Molt bé; és el torn del Grup de Catalunya en Comú Podem, la diputada Yolanda 
López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, president. Nosaltres votarem que sí, eh?, per una senzilla raó, que tot el 
que sigui millorar i donar accessibilitat a tothom i facilitar les coses creiem que és 
millor. No molt més a dir.

El president

I, per part del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, la senyora Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

No faré ús de la paraula.
Gràcies.

El president

Molt bé. Passem, per tant... Bé, hi ha posicionament, perquè en aquest cas sí que 
hi ha esmena. Per tant, endavant, senyor Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. No, respondre una miqueta el que han dit de que és que la 
Generalitat..., no puede, no tiene redes sociales. Así, de memoria estoy pensando 
ahora en @transit, @meteo, @idapa. Sí que, efectivamente, lo que no va a hacer es 
entrar en el código fuente para desarrollar ni Facebook ni Twitter. Es que estas pla-
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taformas ya te dan la etiqueta para que tú pongas ahí el contenido. Eso es lo único 
que estamos pidiendo, que se cumpla.

Pero, aparte, es que decís: «Si ya se cumple.» Pues si ya se cumple, votad a favor, 
no hay ningún inconveniente; redundante la PR. Me alegro de que sea redundante y 
de que las cosas se estén haciendo bien, aunque tengo serias dudas.

Gracias.

El president

Per tant, fem votació separada dels dos punts, sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs votem el punt 1.
Vots a favor?
Per unanimitat de tots els grups presents està aprovat aquest punt.
Passem a la votació del punt 2.
Vots a favor?
Grup Parlamentari Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 

i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Junts per Catalunya.
Abstencions?
Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, quedaria rebutjat per 10 vots en contra; 9 vots a favor, de Ciutadans, 

Partit Socialistes i Catalunya en Comú Podem; 10 vots en contra, Grup Parlamentari 
Republicà i Junts per Catalunya, i 1 abstenció, de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

Proposta de resolució sobre l’optimització i el suport a usuaris de 
la plataforma de contractació pública de l’Administració Oberta de 
Catalunya 

250-00299/12

Molt bé. Passem a la següent proposta de resolució, sobre l’optimització i el su-
port a usuaris de la plataforma de contractació pública de l’Administració Oberta 
de Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el se-
nyor..., Javier Rivas? 

Javier Rivas Escamilla

Sí.

El president

Endavant.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Todo el mundo creo que ha leído esta PR. He intentado poner 
un ejemplo. Sí que a veces –e intento hacer el mea culpa en esta comisión– tenemos 
que evitar el uso de acrónimos, de palabras..., intentar explicarnos en plan Barrio 
Sésamo. Por eso he puesto este ejemplo, que es un ejemplo real, con una captura de 
pantalla de una empresa que intentaba, por imperativo legal, acceder a una licitación 
pública para una obra, ¿no? 

La Generalitat, a través de la plataforma del consorcio AOC ha puesto una pla-
taforma para las contrataciones públicas, que tienen que seguir unos plazos estipu-
lados por ley, en el cual tú..., hay todo un proceso, como un diagrama de PERT, que 
cada cosa tiene su antecedente y su consecuencia. Tú primero te inscribes, entonces 
te envían un correo con unas claves para acceder a la plataforma, que te va pidiendo 
una documentación que te va devolviendo para que la firmes y la vuelvas a subir.
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O sea, es un proceso un poco largo, un poco complicado, en el que se va hacien-
do, pues, todo el bastanteo de la documentación para ampliar –lo cual es lógico y 
estamos a favor–, pues, las posibilidades de acceso a la licitación en cualquier tipo 
de obra, servicio o lo que sea. Todo esto lo recoge el procedimiento administrativo.

¿Cuál es el problema en el ejemplo que he puesto?, que lamentablemente no es 
una anécdota, es una realidad, y lo hablo por experiencia. A veces te dan unas res-
puestas, hay un fallo. Te dice «se ha producido un error, y el programa se cerrará», 
y no puedes seguir. Pero los plazos corren, o sea, vas a perder la oportunidad de 
presentarte a esa licitación, cuando has preparado todo el presupuesto, el dosier, lo 
has analizado, lo has estudiado. O sea, hay mucho trabajo, mucha ilusión, mucha as-
piración detrás de todo eso para que luego un error informático –por saturación de 
la plataforma, por la versión de Java, por cualquier circunstancia que sea– pues, te 
eche a la calle y se pase el plazo, ¿no?

Estas cosas pasan, no nos engañemos. La informática, dicen que es una ciencia, 
pero tiene sus momentos estelares, ¿no? 

¿Cuál es el problema? Que cuando tienes un problema y te diriges a la AOC para 
decir: «Oiga, tengo este problema», te responden en unas cuarenta y ocho horas, y 
el plazo ya se ha acabado.

Y, es más –lo pongo incluso en el redactado de la PR–, la mayoría de las veces te 
responden con mensajes estandarizados que son «manzanas traigo», porque es que 
en este caso particular le hacen un redactado gongorino, cuando días después ponen 
ellos mismos en su propia plataforma que es que ese día a esa hora la plataforma 
estaba caída, ¿no?

Claro, pongámonos un poco en la piel del empresario que quiere licitar. No son 
empresas..., porque esta licitación o la mayoría de las licitaciones son, pues, yo qué 
sé, de una obra de adoquinar una calle de cien metros y, de paso que la abres, cam-
biar la alcantarilla de fibrocemento. Aquí no se presentan empresas del IBEX 35 que 
tengan un equipo informático; son pequeñas empresas, que es el tejido mayoritario 
en nuestra Cataluña, pequeñas empresas que ponen su esperanza en la contratación 
de esa obra, pues, para pagar a sus trabajadores, para obtener su beneficio empresa-
rial y para ir creciendo, ¿no?

Entonces, esto genera una verdadera desesperación ¿no?, porque no sabes qué 
hacer. Te dice «se ha producido un error», pruebas y pruebas y pruebas, y aquello 
no va.

Tenemos tres problemas. Primero, que no funciona adecuadamente. Segundo, 
que si no funciona no hay respuesta en tiempo. Tercero, que la respuesta que te dan 
en tiempo normalmente no tiene nada que ver, sino que son respuestas estandariza-
das, con muy poca intervención humana, que al final lo único que haces es matar un 
expediente, es decir: «No, no, esto ya lo hemos respondido. Se archiva la inciden-
cia.» Pero el problema no está resuelto. Y el problema es de la empresa que quiere 
licitar.

Por todo ello, pedíamos estos cuatro puntos. Después de analizar y detectar un 
problema, proponíamos, humildemente, pues, cuatro soluciones; incluso la imple-
mentación, en un momento inicial..., porque pasa lo que pasa. Yo, antes de ayer, 
tenía un problema con el envío de unos ficheros norma SEPA a un banco, eran las 
diez y media de la noche, había un teléfono, llamé y en cinco minutos me resolvie-
ron la incidencia, me resolvieron el problema. Esto, en el Consorcio AOC, no existe.

Y hay mucha gente que se está quedando en la calle, que no puede presentar sus 
propuestas.

Por esto –lo hemos comentado con la diputada–, las esmenes que hace es de, 
un poco, «bueno, seguiremos trabajando». No. Aquí estamos hablando de una cosa 
concreta, no de brindis al sol. Hay un problema, y proponemos medidas de solución 
de ese problema, que eso tendría que ser propiamente del Gobierno, pero, bueno, la 
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oposición también estamos aquí de una manera propositiva para intentar buscar so-
luciones a los problemas que tienen nuestros ciudadanos.

Gracias.

El president

Molt bé; gràcies, diputat. Hi han dos esmenes presentades. Donem la paraula a 
la senyora Montserrat Fornells, del Grup Parlamentari Republicà.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Pel que fa al nostre grup, hem presentat unes esme-
nes a aquesta proposta de resolució. Pel que fa als tres primers punts, era una pro-
posta d’ajuntar-los en un, amb el concepte d’optimitzar les respostes que el Centre 
d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC remet als òrgans de contractació. Entenem 
que optimitzar les respostes ja inclou reduir el temps, optimitzar tota la gestió, les 
trucades que reben i tal.

I suprimir el punt número 4 d’aquesta proposta de resolució. De fet, en aquesta 
mateixa proposta hi ha algun concepte erroni, ja que l’AOC, l’Agència Oberta de 
Catalunya, no és cap plataforma, sinó que és un consorci que ofereix suport sobre 
el funcionament de les eines amb relació a les administracions locals i les univer-
sitats públiques. Les eines de contractació, les plataformes de contractació electrò-
nica de la Generalitat, proveïdes per la Generalitat, són la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública i el Sobre Digital. Fer esment que el Sobre Digital és una eina 
tecnològica, un servei tecnològic de recent implementació, i degut a aquesta novetat 
i desconeixements per part dels usuaris, hi ha hagut alguns aspectes que..., hi ha al-
guns aspectes que cal reforçar i cal millorar.

I, pel que fa al Centre d’Atenció a l’Usuari de l’AOC, han renovat recentment el 
seu contracte i aquest triplica el pressupost destinat amb l’objectiu d’ampliar i mi-
llorar el suport i optimitzar les respostes.

Per tot això, nosaltres havíem presentat aquesta esmena, ajuntar-ho tot en un únic 
punt. 

Referent a la incidència que constava en l’exposició de motius de la proposta de 
resolució, dir que aquesta..., la contesta, el mateix dia en què hi va haver la incidèn-
cia, en què l’ajuntament va notificar la incidència, es va notificar. Hi va haver un 
error pel licitador, però això va afectar tots els licitadors i es va buscar la solució 
adequada perquè poguessin tornar a presentar la informació pertinent.

I, pel que fa al punt 4, nosaltres proposàvem d’eliminar-lo, perquè el Consorci 
de l’AOC, de l’Agència Oberta de Catalunya, ja disposa d’un call center de resposta 
humana i amb sistema de navegació assistida o remota, que és el Centre d’Atenció a 
l’Usuari, amb un equip qualificat d’atenció personalitzada, amb un telèfon gratuït, i, 
a més a més, amb altres canals de contacte.

Degut a que no ens han acceptat les esmenes que nosaltres hem plantejat, per tot 
l’esmentat, el nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Mot bé; gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Té la paraula la senyora la senyora Anna Erra.

Anna Erra i Solà

Moltes gràcies. Bona tarda. Doncs, sí, nosaltres també, com el Grup d’Esquerra, 
presentàvem, doncs, aquesta esmena, o podíem estar d’acord amb aquesta esmena. 

I dient tot el que ha dit –jugant també, doncs, amb el mateix que deia Esquer-
ra–, jo l’únic que li voldria aclarir són una sèrie de punts que també potser vostè, 
doncs..., evidentment que sempre pot haver-hi casos, però el servei que em sembla 
que es dona des de l’Administració Oberta de Catalunya és molt més eficient del que 
potser vostè ara el plantejava. 



DSPC-C 62
25 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CPDAP  50

I jo li diria que hi ha el compromís, del que vostè demana, sobretot, doncs, per 
reduir el temps de resposta; que l’Administració Oberta de Catalunya, el que té, el 
compromís de donar resposta a les trucades abans de vint segons, i s’atenen el 95 
per cent de les trucades i s’atenen durant tota la setmana, i si hi ha algun tipus d’in-
cidència greu, les vint-i-quatre hores del dia. Vol dir que és una mica..., pel tema 
que vostè comentava.

També fer esment que una de les coses que calia aclarir és que sobretot amb l’op-
timització cal deixar clar que en les respostes als licitadors..., cal deixar clar que són 
els òrgans de contractació els encarregats de vehicular el suport tècnic directe a les 
empreses. És a dir, els ajuntaments i les universitats són els destinataris de les res-
postes del CAU i del Consorci AOC, i s’encarregaran de traslladar-les als licitadors.

Més que re, perquè semblava que vostès volien, doncs, que fos directe. I, evident-
ment, la supressió del punt 4, perquè aquest servei que vostès demanen ja existeix. 
I intentant que moltes vegades fins i tot el servei i les respostes cada vegada s’està 
atenent més amb respostes humanes que et trobes a darrere del telèfon. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el se-
nyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Molt breument. Creiem que s’ha reconegut per part del Govern que cal millorar 
el funcionament de la plataforma, amb la qual cosa ens sembla que aquesta proposta 
va en la línia, i per això hi votaríem a favor.

El president

Pel Grup Catalunya en Comú Podem, la senyora Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Més breument encara. (L’oradora riu.) Si és per millorar, doncs, hi votarem a fa-
vor. Si es pot millorar alguna cosa, doncs, es millora.

El president

Per part de la Candidatura... (Veus de fons.) No agafa la paraula. Gràcies, diputada.
Ara és el torn de resposta. Té la paraula el senyor Javier...

Javier Rivas Escamilla

A ver, por un lado me decís que es que el e-Licita no forma parte del AOC, que 
yo creo que sí, pero luego me estáis endosando que llamemos por teléfono al soporte 
del AOC. Yo invito a todos estos diputados a que cuando lleguen a su despacho –con 
paciencia, con mucha paciencia– busquen el teléfono de soporte del AOC. Y si lo 
consiguen encontrar, que llamen. Porque eso de que responden en veinte segundos..., 
¿dónde habría que firmar?

Yo no sé si esto de nuevas tecnologías estamos viviendo una realidad paralela o 
virtual, porque yo vengo del mundo real y sé de lo que estoy hablando. Y las res-
puestas que estoy escuchando es que ojalá fueran verdad, pero es que no tienen ni 
pies ni cabeza, ¿no?

El e-Licita forma parte del Consorcio AOC, y no tiene ningún soporte. Y lo digo 
por experiencia, porque sí, porque hace tiempo que trabajamos con muchas empre-
sas, y estas cosas no son una anécdota –lo he empezado diciendo–, son un cotidiano, 
son reales. Incluso Montse reconoce que, bueno, que ahora van a poner un servicio 
de call center, que la plataforma es nueva y, por lo tanto, todavía necesita depura-
ción, pero ya es un imperativo legal presentar cualquier licitación a través de esta 
plataforma que vosotros mismos acabáis de reconocer que necesita depuración.

Lo único que esperamos y que pedimos es que sea lo antes posible.
Gracias.
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El president

Molt be; entenc que les esmenes no estan acceptades, i, per tant, passarem... No 
cal votar diferent, ho votem conjuntament? (Pausa.)

Vots a favor?
Grup Parlamentari Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada per 9 vots a favor i 11 en contra.
Cal que torni a repetir els grups? (Pausa.) No. Molt bé.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Funció Pública 
perquè informi sobre la recuperació de drets dels treballadors públics 

356-00170/12

Ens queda un últim punt, que és una sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre la recuperació dels drets dels treballadors públics, que 
fa el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Vol prendre la paraula per 
justificar... (Pausa.) Sí? Endavant, senyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Molt breument. Crec que després del que hem escoltat avui a la compareixença, 
crec que és necessari que vingui la responsable de la Funció Pública i ens expliqui 
el que ella cregui convenient.

El president

Molt bé; passaríem, per tant... Alguna paraula més? (Pausa.)
Passem directament a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Per unanimitat de tots els grups presents en aquesta comissió.
Senyores, senyors, moltes gràcies i bon dia.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i set minuts.
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