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Sessió 9 de la CPDAP
La sessió de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP) s’obre
a un quart de quatre de la tarda. Presideix Raúl Moreno Montaña, acompanyat del vicepresident, Alfonso Sánchez Fisac, i de la secretària, Anna Geli i España. Assisteix la Mesa
el lletrat Ferran Domínguez García.
Hi són presents els diputats Munia Fernández-Jordán Celorio, Dimas Gragera Velaz,
Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas Escamilla i Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, pel G. P. de Ciutadans; Anna Erra i Solà, Teresa Pallarès Piqué i Josep Riera i Font,
pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla i Jou, Mònica Palacín París, J. Lluís Salvadó i Tenesa i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i David Cid Colomer, pel
G. P. de Catalunya en Comú Podem.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (tram. 221-00004/12). Mesa Ampliada. Debat i votació. El president
de la comissió.

El president

Bé, bona tarda, senyors i senyores... (Veus de fons.) Són i quart en punt –en
punt–, puntualitat màxima. (Veus de fons.) Donem inici a la Comissió de Polítiques
Digitals i Administració Pública, a aquesta sessió d’avui.
Algun grup vol comunicar alguna substitució? (Pausa.) Senyor Albert.
Jordi Albert i Caballero

Sí. Al nostre grup, el diputat Francesc Viaplana substitueix la diputada Gemma
Espigares. I no sé si ja està establert o no, però la... (Veus de fons.) Està establert, ja?
(Pausa.) D’acord, perfecte. I, si no, la diputada Mònica Palacín en lloc de la diputada Raquel Sans, però em sembla que ja està la substitució...
Gràcies.
El president

Molt bé. Algun altre grup? No? (Pausa.)

Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya
221-00004/12

Doncs donarem inici al punt número 1 de l’ordre del dia, la Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. Per
fer la substanciació d’aquest punt, volíem demanar al lletrat, al Ferran Domínguez,
que ens fes una explicació del document que tots vostès han rebut, adjunt, amb l’ordre del dia. Endavant.
El lletrat

Molt ràpidament. Ja saben que aquesta comissió és la competent per ratificar les
propostes que eleva la Mesa Ampliada del Parlament referents a la modificació dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, que seria quelcom
semblant a l’estatut del personal del Parlament.
El mes passat o fa dos mesos en vam fer una, que no era estrictament de personal,
era d’organització, i aquesta tampoc és estrictament de personal, és sobre contractació.
Perquè al final dels ERGI hi ha tot un capítol dedicat a l’Oïdoria de Comptes, a com es
fan els pagaments i els ingressos del Parlament i a certs temes de contractació. El problema és que no hi havia ben bé temes de contractació, només hi havia qui aprovava
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la despesa. Amb les noves lleis de contractes, era necessari deixar clar qui és l’òrgan
de contractació en el Parlament de Catalunya.
Els hem posat un exemple perquè vegin, doncs, com van..., a mesura que va l’import dels valors estimats dels contractes..., doncs va des del responsable d’un departament d’aquí del Parlament fins a la Mesa del Parlament, que és el màxim òrgan
que acaba decidint els contractes.
Però hi ha uns nous procediments que són molt automàtics i s’ha vist bé que el
secretari general, ja que és cent per cent automàtic, ho pugui decidir, i en casos que
són molt automàtics, setanta-cinc per cent d’automàtic, ho pogués fer el president del
Parlament; més enllà, sempre serà la Mesa del Parlament.
I aquests articles el que fan és disciplinar una mica tot això i també el Tribunal
de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya. Quan hi ha, a partir del llindar de cent mil euros, es pot establir un procediment..., un recurs especial en matèria de contractació, i nosaltres no anem al Tribunal de Recursos Contractuals de la
Generalitat, sinó que n’hi ha un específic del Parlament, i aquí se’l regula.
El president

Molt bé. Algun grup vol fer alguna intervenció? (Pausa.) Senyor Gragera, sí.
Dimas Gragera Velaz

Una breve explicación del voto. Como saben, cuando viene algún punto que es
de trámite de algo que se ha establecido, pues, por los técnicos o por los letrados,
en este caso, el voto de Ciudadanos siempre es una abstención en tanto en cuanto
no queremos obstaculizar; pero tampoco votamos a favor de algo en que no hemos
participado activamente en la elaboración o en el desarrollo.
El president

Alguna intervenció més? No? (Pausa.) En tot cas, dir que aquest document ha
passat per la Mesa Ampliada i que, per tant, tots els grups en tenen coneixement, del
seu contingut, i a més a més l’han rebut també amb l’ordre del dia.
Per tant, passem a les votacions.
Vots a favor?
Vots favorables de Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem,
Grup Republicà i Junts per Catalunya.
Vots en contra?
Cap.
Abstencions?
Del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, 12 vots favorables, 6 abstencions. Es donaria aquest punt per aprovat.
I, si no hi ha res més, gràcies a tots per la puntualitat i que vagi bé la tarda.
La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i quatre minuts.
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