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Sessió 14 de la CPDAP

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

a la una del migdia i deu 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, Dimas Gragera Velaz, 

Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas Escamilla i Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

pel G. P. de Ciutadans; Elena Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, Gemma Geis i Carre-

ras i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Aurora 

Carbonell i Abella, M. Assumpció Laïlla i Jou, J. Lluís Salvadó i Tenesa i José Rodríguez 

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

i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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. 221-00017/12). Mesa ampliada. Debat i votació.

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

lament de Catalunya (tram. 221-00019/12). Mesa ampliada. Debat i votació.

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

lament de Catalunya (tram. 221-00020/12). Mesa ampliada. Debat i votació.

El president

Bé, bona tarda, senyores i senyors diputats.
Donem inici a aquesta comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública...

Propostes d’acord acumulades relatives a la modificació dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

221-00017/12, 221-00019/12 i 221-00020/12

...amb només tres punts, a l’ordre del dia, de Proposta d’acord de modificació 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Donem la paraula al senyor Ferran Domínguez, al lletrat, perquè ens expliqui, si 
els sembla bé, el contingut d’aquesta proposta.

El lletrat

Bon dia. Tal com recorden, aquesta comissió ha d’aprovar les reformes dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, que, prèvia-
ment, la Mesa del Parlament, en concret la Mesa ampliada del Parlament, hagi de-
batut i proposat.

Tot i que, com diu el seu nom, haurien de ser sempre, aquestes reformes, de l’es-
tatut del personal, en aquest cas és més un tema organitzatiu. En els tres casos són 
tres departaments de l’Administració parlamentària que modifiquen la seva estruc-
tura per anar-la adaptant als nous temps. També han d’entendre que l’Administració 
de la casa és una administració petita, està molt basada en les persones que hi ha, 
són persones que ara, per anys, que van entrar als anys vuitanta..., ara els toca jubi-
lar-se i, per tant, cal reformular una mica l’organització.

Si tenen alguna pregunta o algun aclariment...

El president

No hi ha res al respecte?
Els sembla que votem els... (Veus de fons.) Sí, senyor Albert...

Jordi Albert i Caballero

Sí, no, simplement, perquè s’ha començat molt ràpid. Nosaltres hem de comuni-
car un canvi: el senyor José Rodríguez substitueix la diputada Raquel Sans.
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El president

Molt bé. Hi ha alguna altra substitució? (Pausa.) No.
Els sembla..., per tant, com que els tres punts van exactament del mateix tema, 

els sembla que els votem plegats o fem tres votacions diferents? 
Vots a favor del primer punt? (Veus de fons.) Ho fem junt? (Pausa.) Sí?
Doncs, vots a favor de tots els punts; dels tres punts?
Amb els vots favorables de Junts per Catalunya, 12; PSC...
Abstencions?
Les abstencions del Grup Parlamentari de Ciutadans i la Candidatura d’Unitat 

Popular.
Quedarien aprovats per 12 vots a favor i 7 abstencions.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
I els avanço que, segurament, la propera reunió d’aquesta comissió serà el dia 19 

de novembre, que farem les dues compareixences que tenim previstes i les PRs que 
en aquell moment ja estiguin en disposició de ser aprovades.

I la sessió que teníem preparada amb el conseller, ja hem quedat en l’agenda que 
es faria la primera setmana de desembre, d’acord?

Gràcies.
La sessió s’aixeca a les la una del migdia i tretze minuts.


	Propostes d’acord acumulades relatives a la modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya
	221-00017/12, 221-00019/12 i 221-00020/12


