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Sessió 13 de la CPDAP

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

tres quarts de dues del migdia i dos minuts. 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; Ferran Civit i Martí, Elena Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, 

Gemma Geis i Carreras, Lluïsa Llop i Fernàndez i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Gemma Espigares Tribó, M. Assumpció Laïlla i Jou, 

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

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

la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, pel S. P. 

del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-

lament de Catalunya (tram. 221-00014/12). Mesa ampliada. Debat i votació.

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

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la negativa a 

complir la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral (tram. 354-00135/12). David Cid Colo-

mer, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

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

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

la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el compli-

ment del punt 11, relatiu a l’ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral 

(tram. 356-00492/12). Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bon dia, senyors..., bona tarda, senyores i senyors diputats de la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública. 

Iniciem aquest ordre del dia exprés, tal com vam quedar per, diguem-ne, enllestir 
els punts que teníem pendents d’aprovació abans del període vacacional.

I començaríem, en primer lloc... Si hi ha alguna comunicació o alguna substitu-
ció per part d’algun grup parlamentari? Senyor Albert?

Jordi Albert i Caballero

Bon dia, senyor president. Per part del nostre grup, la diputada Lluïsa Llop subs-
titueix la diputada Raquel Sans i el diputat Ferran Civit substitueix el diputat Lluís 
Salvadó.

El president

Molt bé. Si no hi ha cap altra substitució, començaríem a substanciar el primer 
punt, que és la Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya. Si, senyor Vidal?

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, per demanar, senyor president, un aclariment sobre l’ordre del dia, perquè 
aquest subgrup havia proposat la inclusió d’un punt. Llavors, si ho creu convenient 
el senyor president, en primer lloc, per explicar per què enteníem que podia ser pro-
fitós i de sentit la inclusió d’aquest punt.

El president

Endavant, diputat. Si vol fer l’explicació de la inclusió del punt?
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Vidal Aragonés Chicharro

Molt breument. No pel tema, que si el votem després ja l’explicaríem, sinó el per-
què pensàvem que era útil la inclusió a l’ordre del dia.

Hi ha una petició amb relació a una qüestió molt concreta, que és l’aplicatiu 
Esfera, del conseller Puigneró. I en aquesta mateixa comissió també hi ha un altre 
punt on es votarà, aquest sí, presentat prèviament, la compareixença del conseller 
Puigneró per una altra qüestió. I per tant enteníem que era de sentit que poguéssim 
votar avui totes dues, perquè es poguessin substanciar el mateix dia amb la presèn-
cia del conseller. 

Si no és així, doncs a la propera comissió tindrem la presència del conseller i 
tindrem la votació d’aquest punt. I per tant pensàvem, fins i tot, que era d’interès, no 
únicament per al conjunt de grups, sinó per al propi conseller.

El president

Molt bé. Hi ha algun altre grup parlamentari que consideri o que vulgui expres-
sar la seva opinió respecte a la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia? Senyora Geis?

Gemma Geis i Carreras

Bé, en el sentit que ja li vaig expressar al diputat Aragonés, i per tant no..., sen-
se cap ànim de confrontació. Simplement crec que aquest punt el podríem votar en 
la propera comissió. Que hi ha altres punts en altres comissions relacionats també 
amb aquesta compareixença, per aquest motiu, d’altres consellers. I, a més a més, 
no sé si..., i això, lletrat, lletrat, si m’escolta? No sé si per la inclusió d’un punt, si 
compleix el requisit procedimental o no, no ho sé. (Veus de fons.) Si tothom ho ac-
ceptés? (Veus de fons.)

Bé, nosaltres no creiem que sigui la fórmula, però tampoc ens hi oposarem. Però 
sí que volia deixar de manifest que hi ha altres compareixences d’altres consellers 
per a aquest tema, demanades pel setembre, i crec que també hagués estat bé doncs 
votar-les en coordinació amb altres comissions.

El president

D’acord. Per tant, tot i aquest aclariment, podríem donar com a vàlida la inclusió 
a l’ordre del dia d’aquest punt o no, senyora Geis?

Gemma Geis i Carreras

No m’hi oposaré, perquè el conseller tampoc no té cap problema en comparèixer 
per aquest punt, però...

El president

D’acord. Doncs incloem aquest punt a l’ordre del dia. El votarem, en tot cas, al 
final. 

Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya 

221-00014/12

I ara passem a la substanciació del primer punt, la Proposta d’acord de modifi-
cació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. Farà 
una breu exposició el senyor lletrat.

El lletrat

Com recorden, la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública és 
competent per aprovar totes les modificacions que li envia la Mesa ampliada del 
Parlament en relació als Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament.

Aquesta és una realment molt molt tècnica que l’únic que vol és canviar un 
apartat que ara es diu «Àrea de Publicacions Oficials», dintre del Departament 
d’Edicions del Parlament, per «Àrea de Desenvolupament Editorial», perquè no 
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s’encarregui només del que seria Butlletí Oficial i Diari de Sessions, sinó qualsevol 
doncs publicació del Parlament. I per això se li canvia el nom. És molt, molt, molt 
tècnica.

Aprofito per dir que, durant el mes de setembre, arribaran altres modificacions 
en aquest sentit de diversos departaments, que s’estan reorganitzant denominacions 
i estructures de diversos departaments.

El president

Molt bé. Algun grup vol prendre la paraula sobre aquest punt? No? Passaríem 
directament a la votació.

Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de Socialistes, Catalunya en Comú Podem, 

Partit Popular, Candidatura d’Unitat Popular, Grup d’Esquerra i Junts per Catalunya. 
Són 15. 

Vots en contra? 
I abstencions?
Del Grup Parlamentari de Ciutadans. Són 8 abstencions, no?

El lletrat

Sis.

El president

Sis abstencions. 
Per tant, amb 15 vots a favor i 6 abstencions, es donaria per aprovat aquest punt.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la negativa a complir la Moció 89/XII, sobre 
la precarietat laboral 

354-00135/12

Passem a la substanciació del punt 2, la Sol·licitud de sessió informativa de  la 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública sobre la negativa a complir la Moció 89/XII, so-
bre la precarietat laboral, que presenta el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Vol prendre la paraula per presentar aquesta compareixença? D’acord. Doncs 
passaríem directament a la votació.

Vots a favor?
Grup Parlamentari Socialistes, Catalunya en Comú Podem, Grup Parlamentari 

del Partit Popular, la Candidatura d’Unitat Popular i Ciutadans. 
Vots en contra? 
Del Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Cap abstenció.
Per tant, amb 11 vots a favor i 10 vots en contra, quedaria aprovada aquesta com-

pareixença.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció 
Pública perquè informi sobre el compliment del punt 11, relatiu a 
l’ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral 

356-00492/12

Passem al següent el punt, a la sol·licitud de compareixença de la secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre el compliment del punt 11, relatiu a l’ocupació públi-
ca, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral, que presenta el diputat Vidal 
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Aragonés, en nom del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular. 
Vol prendre la paraula, senyor diputat?

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, molt breument. Simplement per explicar el perquè. Nosaltres estem dema-
nant la compareixença de la secretària general perquè ens traslladen fonts sindicals 
que, en reunió de la MPAC, va ser la persona que va manifestar primer de tot que 
no compliria una moció que vam aprovar en aquest Ple, si no recordo malament, 
sense cap oposició. És a dir, no va haver-hi cap grup ni subgrup parlamentari que 
s’hi oposés. 

I fins i tot en una manifestació prèvia, que a aquest subgrup li sorprèn, que 
era que el seu contingut era anticonstitucional i, a posteriori, quan se li va requerir 
perquè expliqués en què es basava va dir que no, que no tenia cap informe, però que 
el demanaria perquè digués que era anticonstitucional.

Pensem que són declaracions prou greus, més enllà del que suposi no complir el 
que és el mandat de sobirania d’aquest Parlament. I per tant, creiem que ha de com-
parèixer per fer els aclariments oportuns.

Nosaltres tenim un trasllat de part i pensem que ha de donar les explicacions per 
conèixer què va passar realment i si va haver-hi alguna diferència en relació amb el 
relat que ens han traslladat.

El president

Gràcies, diputat. Paraules per part dels altres grups? Senyora Geis, per part de 
Junts per Catalunya?

Gemma Geis i Carreras

Gràcies, president. No, només, simplement, manifestar el nostre vot favorable a 
la compareixença de la secretària general d’Administració i Funció Pública, perquè 
entenem que és qui té la competència. Nosaltres hem votat en contra de la compa-
reixença del conseller perquè, primer, entenem doncs que pot comparèixer la secre-
tària. I en el cas, doncs, que qualsevol grup parlamentari doncs consideri oportú 
doncs que després comparegui el conseller, nosaltres tampoc ens haguéssim oposat. 

Per tant, crec que tindrem unes compareixences una mica repetides, i volia ma-
nifestar el sentit del nostre vot.

El president

Gràcies, diputada. Per tant, si no hi ha més... Hi ha més paraules? No? Passem 
directament a la votació.

Vots a favor d’aquesta compareixença?
Per unanimitat dels grups presents, queda aprovat el punt número 3.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública sobre la fallada i les incidències del programa 
Esfera al final del curs 2018-2019

354-00155/12

Passaríem, ara sí, a la incorporació del punt número, que seria el número 4, de la 
Sol·licitud de sessió informativa del conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per parlar sobre la fallada i incidències del Programa Esfera, en el final del 
curs escolar 2018-2019.

Hi ha alguna paraula al respecte? Senyor Vidal?

Vidal Aragonés Chicharro

Bé, molt ràpidament. Simplement per explicar perquè no ho presentem a 
Ensenyament i ho presentem en aquesta comissió, que podria haver-hi algun sub-
grup o algun grup parlamentari que s’ho preguntés. 
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Més enllà de que aquest aplicatiu el que gestioni siguin les qualificacions d’En-
senyament, l’aplicatiu en si mateix té un origen, que és Administració Pública, i per 
tant considerem que el màxim responsable en relació al que pugui haver passat sobre 
el seu funcionament, del contracte o no contracte de l’aplicatiu, doncs és el conseller 
corresponent a aquesta comissió i al departament que estem fent referència.

El president

Perfecte. Alguna paraula més? Doncs passem directament a la votació.
Vots a favor d’aquesta sol·licitud informativa?
De vot favorable de tots els grups presents. Per tant quedaria aprovada.
Si no hi ha res més, gràcies a tots i totes. Espero que passin un bon estiu.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i onze minuts.
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