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Sessió 16 de la CPDAP

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

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

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

la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Munia Fernández-Jordán Celo-

rio, Dimas Gragera Velaz, Martí Pachamé Barrera i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciu-

tadans; Elena Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, Gemma Geis i Carreras 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, Eduardo Reyes i Pino i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Repu-

blicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Vidal Aragonés Chi-

charro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 

Jordi Puigneró i Ferrer, acompanyat de la secretària d’Administració Pública, Annabel Mar-

cos i Vilar, i del secretari general, Xavier Gatius i Garriga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. 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 Mo-

ció 89/XII, sobre la precarietat laboral (tram. 355-00086/12). Comissió de Polítiques Digitals 

i Administració Pública. Sessió informativa.

2. Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió 

de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre el compliment del punt 

11, relatiu a l’ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral (tram. 357-

00595/12). Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública. Compareixença.

3. Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 

el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la fallada i les incidències del 

programa Esfera al final del curs 2018-2019 (tram. 355-00087/12). Comissió de Polítiques 

Digitals i Administració Pública. Sessió informativa.

El president

Bé; bona tarda a tots. Senyores i senyors diputats, persones també que ens acom-
panyen en aquesta Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, els di-
ferents col·lectius, treballadors socials, educadors socials, i també membres de la 
conselleria. 

L’ordre del dia previst per avui té tres punts, amb una sessió informativa del conse-
ller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i també de la secretària d’Adminis-
tració i Funció Pública, davant de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública. Jo els faria, si no hi tenen cap inconvenient, de poder substanciar aquests 
dos punts a la vegada, ja que el tema és exactament el mateix i, per tant, poder fer 
d’a quests dos punts una única compareixença. Tindria temps el senyor conseller i la 
secretària d’Administració i Funció Pública. Els sembla bé? (Pausa.) Senyor Vidal?

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Nosaltres no ens hi oposaríem, sempre que el temps que tin-
guem en relació amb les intervencions sigui el que hagués correspost d’haver fet les 
dues compareixences o la sessió informativa i la compareixença per separat.

El president

Havíem previst que la intervenció dels compareixents fos entre trenta i quaran-
ta-cinc minuts, i per tant que cada grup després tingués un màxim de deu minuts 
per fer la intervenció. Els sembla bé?

Vidal Aragonés Chicharro

Si per al subgrup suposa també el mateix temps, sí; si no, evidentment no, perquè 
estem minorant a la meitat el temps i les peticions estan fetes per separat. També 
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ja li avanço que si la situació fos que no hi ha compareixença del Partit Popular, li 
peticionaríem, encara que no fos necessari, acumular tot el temps del grup mixt per 
fer la totalitat del temps.

El president

Però, en tot cas, la resta de grups amb deu minuts considera que tindria temps 
suficient per poder fer la interpel·lació? (Pausa.) Sí. D’acord.

Doncs començaríem, ara sí, donant la benvinguda al senyor conseller, el senyor 
Puigneró, i també a la secretària d’Administració i Funció Pública, la senyora Anna-
bel Marcos, per fer aquesta compareixença.

(Dimas Gragera Velaz demana per parlar.) Senyor Gragera? (Dimas Gragera Ve-
laz intervé sense fer ús del micròfon.) Sí que hem d’anunciar substitucions, sí. Algun 
grup parlamentari té substitucions per anunciar? Senyor Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Nosotros. El señor Martín Barra sustituirá al diputado Manuel Rodríguez.

El president

Alguna altra substitució? Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, president; bona tarda. Jo mateixa substitueixo el senyor Pol Gibert. Gràcies.

El president

Moltes gràcies.

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

355-00086/12

Si no hi ha cap altra substitució, ara sí, donem inici a aquesta sessió informativa 
de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la negativa de complir la Moció 
89/XII, sobre la precarietat laboral, i la substanciem amb el punt 2, que és la com-
pareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar també sobre el compli-
ment del punt 11, relatiu a l’ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la preca-
rietat laboral.

Senyor conseller, iniciarà vostè la intervenció. Gràcies per venir i endavant.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública (Jordi Puigneró 
i Ferrer)

Doncs molt bé; gràcies, president. Diputats i diputades, membres dels col·lectius 
de treballadors socials, sindicats, bona tarda a tots i a totes.

Comparec avui per parlar sobre els processos de consolidació i estabilització de 
l’ocupació pública amb l’objectiu de reduir la temporalitat, una demanda de fa molts 
anys reclamada tant pels empleats públics, tant pels grups polítics i parlamentaris 
d’aquest Parlament, tant per la ciutadania.

M’acompanyen, en aquest cas, la secretària d’Administració i Funció Pública, la 
senyora Annabel Marcos, que compareix, també, per parlar d’aquest tema, i donat 
que es demana la compareixença per la mateixa qüestió –com molt bé ha comentat el 
president–, doncs l’abordarem conjuntament.

En algun moment de la compareixença s’incorporarà també a la Mesa el secreta-
ri general del departament, i m’acompanyen també aquí a la sala la directora general 
de Funció Pública i altres membres d’aquesta direcció general, subdirectors, i també 
treballadors del departament.
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Aquest passat 30 de maig es va aprovar al Parlament de Catalunya una moció sub-
següent a una interpel·lació sobre precarietat laboral, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem. En aquella moció, registrada originàriament pel 
grup parlamentari, ni tampoc en la seva interpel·lació que l’havia precedit, es va fer 
cap esment a l’ocupació pública.

Es parlava, sobretot, d’inspecció laboral, de sinistralitat laboral, de renda garan-
tida, de reforma laboral, d’empreses en crisi, dignificació salarial, pla de xoc per a 
l’ocupació, ocupació amb perspectiva de gènere, és a dir, temes principalment de la 
competència del Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

Va ser, però, durant la tramitació de la moció que el Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent va presentar un seguit d’esmenes relatives a ocupació públi-
ca que, en ser acceptades pels promotors de la moció, es van portar a votació al Ple.

Quatre d’aquestes esmenes feien referència a l’estabilització i consolidació de 
plantilles de l’Administració de la Generalitat. Tres d’elles, finalment, van ser apro-
vades. Una quarta, que va obtenir poc suport i va ser rebutjada, demanava que els 
treballadors i treballadores de més edat i més antiguitat que no superessin el procés 
selectiu fossin recol·locats de manera directa, sense un procés selectiu.

El 10 d’octubre, en el marc d’una moció discutida al Ple, i ara sí, relativa al sector 
públic, es van tornar a aprovar els tres punts que avui són objecte d’aquesta compa-
reixença. En aquesta ocasió, però, el punt que insta a fer un concurs de mèrits en lloc 
d’un concurs d’oposició per als treballadors i treballadores de més edat i antiguitat 
es va aprovar només amb 12 vots a favor, dels comuns i de la CUP, i 118 abstencions.

Estic convençut que avui els grups, en aquest cas, doncs, que es van abstenir 
–grups Socialistes, de Ciutadans i del Partit Popular–, que no van donar suport a 
aquesta iniciativa, ens explicaran també els seus motius.

Anant, doncs, als tres punts que avui ens ocupen, m’agradaria començar parlant 
del punt b, que insta el Govern a incorporar a tots els processos de selecció d’ocupa-
ció pública els criteris a què fa referència la disposició transitòria quarta de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic pel que fa a convocatòries de consolidació d’ocupació per a 
llocs o places de caràcter estructural de personal interí o temporal anterior al 2005. 
Per cert, un punt aprovat per unanimitat en la subsegüent moció.

Donat que els criteris a què fa referència aquesta disposició transitòria ja s’han in-
corporat en tots els processos d’estabilització i consolidació, coneguts com a Pesco, 
donem aquest punt, almenys des de la perspectiva del Govern, per complert. Per tant, 
analitzaré i em centraré a parlar en aquesta compareixença dels punts 11.a i 11.c de 
la moció resultant. 

En el primer d’ells, el punt 11.a, s’insta el Govern de la Generalitat a aprovar 
durant l’any 2019 un decret llei perquè en l’aplicació de l’article 61.6 de l’Estatut bà-
sic de l’empleat públic els processos de selecció d’ocupació pública reservin com a 
mesura excepcional places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació 
temporal dels treballadors de més edat i de més antiguitat.

En el punt 11.c s’insta el Govern de la Generalitat a deixar sense efecte la resolu-
ció de la convocatòria del procés de selecció per cobrir 173 places del cos de treball 
social, amb la intenció que, un cop s’aprovés el decret llei a què insta el punt 11.a, 
es pugui fer una nova convocatòria amb el mateix objecte i, en tot cas, durant l’any 
2019-2020.

Aquests apartats van ser objecte d’anàlisi per part de la mesa general dels em-
pleats públics, la MEPAGC, en les seves sessions del 6 de juny i el 24 de juliol de 
2019. Vàrem convocar una mesa just una setmana després de l’aprovació de la mo-
ció, amb la voluntat de tractar amb els sindicats aquests dos punts. No vàrem, per 
tant, defugir de tractar un tema aprovat pel Parlament de Catalunya i que mereix la 
convocatòria urgent d’una reunió amb els sindicats, per tal de sotmetre-ho a debat.

Perquè, escolteu, des de que vaig arribar a aquesta conselleria una de les meves 
prioritats ha estat sempre dialogar amb la voluntat d’arribar a acords amb els sindi-
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cats en totes aquelles matèries que afecten les condicions de treball dels empleats 
públics de la Generalitat.

Des de la conselleria hem treballat intensament en el manteniment d’una inter-
locució fluïda i constant amb les organitzacions sindicals que representen els empleats 
públics en les diferents meses de negociació, i també en els nombrosos grups de tre-
ball que en depenen, amb la finalitat de garantir el dret a la negociació col·lectiva en la 
determinació de les condicions de treball dels empleats públics. I gràcies a això hem 
arribat a més d’una dotzena d’acords amb els representants sindicals al llarg d’aquest 
any i mig de legislatura. I me’n congratulo, crec que ens n’hem de congratular. 

Ha estat una de les meves prioritats recuperar progressivament drets laborals que, 
malauradament, la crisi econòmica de l’any 2011 s’havia emportat per endavant. En 
aquest sentit, és especialment important l’acord assolit l’11 de setembre..., perdó, l’11 
de desembre, pel retorn de les pagues extraordinàries dels exercicis 2013 i 14, acord 
que estem complint escrupolosament, malgrat que alguns no s’ho pensaven.

També vull remarcar les mesures de flexibilitat i conciliació de la vida laboral i 
familiar dels treballadors públics, aprovades durant aquests mesos, entre les quals 
destacaria: acord per a la mobilitat interadministrativa per violència de gènere; acord 
per a la reincorporació del lloc de treball en el cas de malalties d’especial gravetat; 
acord per estendre la flexibilitat horària perquè els pares i mares de fills amb disca-
pacitat puguin fer reunions o visites a les escoles dels seus fills, en cas que aquests 
estiguin escolaritzats en un centre ordinari; acord per recuperar el cent per cent de 
les retribucions en cas d’incapacitat temporal. Crec, sincerament, que ens hem gua-
nyat el crèdit per no estar permanentment qüestionats del nostre compromís amb els 
treballadors i treballadores públics. 

Però bé, no només aquestes qüestions formen part de la preocupació d’aquest de-
partament, sinó també l’elevada temporalitat que pateix aquesta Administració, la 
nostra Administració, qüestió aquesta que també ens hem proposat resoldre. 

Com ja vaig manifestar al juliol en la interpel·lació sobre la situació laboral al 
sector públic, l’elevada temporalitat laboral a la Generalitat respon indiscutible-
ment a la prohibició per part de l’Estat, des de l’any 2011, de convocar places i, per 
tant, d’estabilitzar plantilles, així com després per imposar estrictes taxes de repo-
sició d’efectius. 

Aquestes circumstàncies han comportat conseqüències letals per a l’ocupació pú-
blica. L’Estat ha volgut contenir la despesa en matèria de personal per la via de no 
permetre’ns ocupar les places vacants de manera estable, i això ha provocat que amb 
el temps s’hagin generat inevitablement borses de temporalitat i situacions personals 
que realment ens preocupen.

Però insisteixo: no hem estat els diferents governs de la Generalitat els que hem 
provocat aquesta situació. Ho dic per tots aquells partits que tenen o han tingut respon-
sabilitats de Govern a l’Estat i que després, a Catalunya, són els primers d’exigir-nos 
allò que ells mateixos ens prohibeixen. 

En aquest sentit, el Govern de Catalunya, davant de la disjuntiva entre deixar 
els ciutadans desatesos o contractar personal, ni que sigui de manera temporal per 
atendre’ls, sempre ha optat per garantir i afavorir la prestació dels serveis públics als 
ciutadans.

Ara, vuit anys després, l’Estat s’ha vist obligat a autoritzar precipitadament taxes 
de reposició addicionals –les anomenades taxes d’estabilització i consolidació– per 
mirar de reduir l’alta taxa de temporalitat, amb una mitjana del 30 per cent a les admi-
nistracions públiques de tot l’Estat. Per tant, puc afirmar que l’autèntic llast que avui 
hi ha en la millora de les condicions de treball dels treballadors públics per nosaltres 
es diu Espanya. Espanya és el peatge en aquests moments més car que paguen els 
treballadors de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del seu sector públic. 
Som on som per l’ofec sistemàtic imposat pel Govern de l’Estat, també pel que fa a la 
contractació pública de personal.
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En un país lliure, amb un sistema fiscal propi i amb plenes competències en fun-
ció pública, avui no hauríem de demanar permís per poder contractar més metges, o 
més bomberes, o més mossos o més treballadors socials. Senzillament, ho podríem 
fer; evidentment, amb l’única limitació que seria la nostra capacitat de generar riquesa 
suficient per tal de dotar-nos del sistema de funció pública que decidíssim tenir, amb 
aquelles excepcions com les que avui ens planteja aquesta moció.

L’absència de sobirania és, per tant, la principal precarietat que pateix el sector 
públic a Catalunya, i jo crec que això alguns grups polítics d’aquesta cambra, tot i 
que ho saben, no ho volen admetre.

Un cop examinada l’arrel del problema, intentaré resumir què estem fent des del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el marge que ens 
queda per revertir aquesta situació que, ho repeteixo, ens ha generat l’Estat impe-
dint-nos la contractació a base de centrifugar el seu dèficit.

Amb els acords sindicals que els explicava fa un moment, crec que queda demos-
trada la predisposició del departament pel que fa a la negociació. De fet, els criteris 
d’estabilització i consolidació –els Pesco– han estat també objecte de negociació 
en diversos àmbits i d’acords rellevants amb les organitzacions sindicals. I vull re-
marcar que durant aquest procés de negociació i acords mai –almenys fins ara– els 
sindicats ens van posar sobre la taula cap demanda específica com la relativa al col-
lectiu de treballadores socials. En cas que això hagués estat així, com sempre fem, 
hauríem tractat en aquell moment el tema. 

Un cop aprovada l’oferta pública, i ja en el moment de llançar la convocatòria, 
surt a la llum la situació del col·lectiu de treballadors socials, i a partir d’aquest mo-
ment ens hem reunit amb elles les vegades que ha calgut. A més a més, posteriorment 
al llançament d’aquestes convocatòries, aquest departament d’Administració Pública 
és coneixedor d’una reunió entre el col·lectiu de treballadores socials i els grups par-
lamentaris d’aquesta cambra. Aquella reunió al Parlament va ser posterior a la reunió 
de la mesa general on es va assolir un acord, en data 16 de juny de 2017, signat, en 
aquest cas, doncs, pels sindicats majoritaris, on expressament es manifestava que els 
processos de consolidació dels llocs de treball seguirien els criteris de la disposició 
transitòria quarta de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, d’on es deriva que el sistema 
a emprar és el de concurs oposició. 

I també, posterior al moment en què el Govern, en data 20 de desembre de 2018, 
aprova l’oferta d’ocupació pública parcial de 15.018 places per a l’estabilització i 
consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, i on es preveu, expressament, que es convoca-
ran les 173 places de treballadors socials. Uns acords, en aquell moment, que ningú 
va qüestionar. Repeteixo: uns acords que, en aquell moment, ningú va qüestio- 
nar. 

Vull remarcar que en el punt tercer d’aquest acord de Govern, que recull els 
acords sindicals adoptats fruit de la negociació col·lectiva, s’estableix que els pro-
cessos selectius es convocaran pel sistema de concurs oposició, sistema que permet 
valorar tant els mèrits com les capacitats de les persones aspirants. 

A partir d’avui, alguns d’aquests processos ja estan en marxa i milers d’aspirants 
porten temps preparant les seves oposicions, d’acord amb els criteris que vam acor-
dar entre tots. Justament, fa poques setmanes vam convocar 760 places del cos su-
perior d’administració, la convocatòria més important en número de places des del 
2010, i també hem convocat un procés específic per seleccionar 151 persones amb 
discapacitat intel·lectual per formar part del cos subaltern.

Prèviament, també havíem convocat 8.487 places de personal estatutari de salut, 
5.005 places de personal docent no universitari i deu places del cos de titulats su-
periors, metges avaluadors del cos subaltern. En els propers mesos està previst con-
tinuar les convocatòries d’altres cossos i escales, fins al total de gairebé trenta mil 
places del procés d’estabilització i consolidació que va aprovar el Govern. 
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Per tant, estem davant d’un procés en marxa, molt esperat per molta gent i amb un 
impacte social molt elevat. En definitiva, estem davant d’un gran acord social i que 
representa la major mesura per reduir la temporalitat que s’ha fet mai a la Generalitat 
de Catalunya.

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública 
per a informar sobre el compliment del punt 11, relatiu a l’ocupació 
pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral 

357-00595/12 

Abans de cloure jo la meva intervenció, ara sí que passaria la paraula a la secre-
tària d’Administració i Funció Pública, la senyora Annabel Marcos, que és la per-
sona del departament que ha estat present a les meses de negociació i que també ha 
estat citada a comparèixer avui aquí per aquesta qüestió.

El president

Ara sí, té la paraula la senyora Marcos.

La secretària d’Administració i Funció Pública (Annabel Marcos 
i Vilar) 

Moltes gràcies, president. Honorable conseller, secretari... Bé; com ha dit l’ho-
norable conseller, aquests apartats 11.a i 11.c de la Moció 89/XII del Parlament de 
Catalunya van ser objecte d’anàlisi per part de la mesa general de negociació dels em-
pleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en les seves sessions 
de 6 de juny i de 24 de juliol d’aquest mateix any. 

En aquest sentit, i amb referència als apartats a i c de la moció, cal recordar que 
en primer lloc el marc normatiu i el tràmit previ de negociació col·lectiva que s’ha 
realitzat en els processos de consolidació i estabilització de l’ocupació pública són la 
disposició transitòria quarta de l’EBEP, que estableix clarament que «les convocatò-
ries de consolidació garantiran el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capaci-
tat i publicitat, i que el contingut de les proves guardarà relació amb els procediments 
i funcions dels llocs objecte de la convocatòria».

Aquesta disposició transitòria també estableix, en la fase de concurs, que es po-
drà valorar, entre d’altres, «els mèrits, els temps de serveis prestats, així com altres 
processos selectius que es desenvoluparan conforme al disposat en els apartats 1 i 3 
de l’article 61 de l’EBEP».

En concret, l’article 61 preveu el següent: «61.1. Els processos selectius tindran 
caràcter obert i garantiran la lliure concurrència.» Article 61.3.: «Els processos se-
lectius que incloguin, a més de proves de capacitat, valoració de mèrits, la puntuació 
dels mateixos no podrà, per si mateixa, determinar el resultat del procés selectiu.»

L’article 19.6 de la Llei de pressupostos de l’Estat del 2017 estableix amb caràcter 
bàsic que a aquestes convocatòries els serà d’aplicació el previst en l’apartat tercer de 
la disposició transitòria quarta de l’EBEP.

La normativa bàsica estatal és clara en aquesta matèria a l’establir que els pro-
cessos selectius han de respectar els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit 
i capacitat, i que s’han de regir pels sistemes de concurs oposició o oposició, i on la 
fase de concurs no pot ser determinant en el resultat del procés selectiu i no pot tenir 
un pes superior al 40 per cent del total.

Aquestes previsions són les que consten a l’acord per a la millora de l’ocupa-
ció pública, de data de 29 de març de 2017, en el marc de la mesa general de nego-
ciació de les administracions públiques. Cal remarcar també que els criteris de les 
convocatòries Pesco van ser objecte de negociació amb les organitzacions sindicals, 
tant pel que fa al personal funcionari com al personal laboral, assolint-se acords re-
llevants en aquesta matèria amb les organitzacions sindicals, tal com ha esmentat el 
conseller. 
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Per tot l’exposat anteriorment, el dia 6 de juny es van plantejar a la mesa general 
de negociació els dubtes que plantejaven als apartats a i c de la moció, des del punt de 
vista de la seva constitucionalitat. En aquest sentit, en aquesta sessió de la mesa ge-
neral de negociació es va acordar, per part de l’Administració, que sol·licitaria un in-
forme al gabinet jurídic central per poder garantir l’aplicació del principi de seguretat 
jurídica i per resoldre els dubtes legals abans esmentats. 

En sessió de 24 de juliol del 2019, de la mateixa mesa general de negociació, i 
un cop va arribar l’informe del dictamen del gabinet jurídic central, es va proposar 
el que contenia l’informe, informe que s’ha lliurat als portaveus dels diferents grups 
parlamentaris, tot i que és un informe que ja fa un temps que és públic.

L’informe, en síntesi, el que manifestava era el següent. «En primer lloc, la pre-
visió legal de proves específiques per a consolidar la situació precària del personal 
interí, a la llum dels articles 23.2 de la Constitució i l’article 103.3 de la Constitució i 
de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, difícilment pot superar un eventual 
judici de constitucionalitat, ja que no respectaria els principis de mèrit, capacitat i el 
caràcter obert de les proves d’accés a la funció pública. 

»En segon lloc, les circumstàncies que legitimen les proves d’accés restringides 
a la funció pública han de ser veritablement excepcionals. A hores d’ara, atenent al 
fet que les administracions tenen una llarga i dilatada trajectòria, difícilment es pot 
argumentar l’existència d’una circumstància excepcional com la falta d’efectius en 
relació amb la necessitat de posar en marxa una nova administració. També s’ha de 
fer notar que la precarietat laboral no constitueix una situació excepcional, sinó que 
més aviat es pot qualificar d’una situació estructural. 

»I, en tercer lloc, atenent a la decisió de la sentència del Tribunal Constitucional 
238/2015, una norma de les característiques apuntades tampoc superaria el judici de 
constitucionalitat des de la perspectiva competencial, ja que no respectaria la legis-
lació bàsica estatal. 

»En conclusió, i a la vista del dictamen emès pel gabinet jurídic central, i a l’em-
para d’estrictes raons jurídiques, el compliment dels apartats a i c de la moció no 
superaria un eventual judici de constitucionalitat.»

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Si em permeten...

El president

Vull dir... Per a l’acta haig de dir el nom, perquè després quedi la qüestió formal. 
Té la paraula un altre cop el conseller. Endavant, senyor Puigneró. 

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé; per acabar, diguéssim, aquesta primera intervenció, sí que m’agradaria fer 
unes valoracions finals.

En conclusió, com s’estableix a l’acord de Govern, prèviament negociat amb les 
organitzacions sindicals, els processos selectius d’accés als cossos i escales de per-
sonal funcionari els hem de convocar pel sistema de concurs oposició, i la valoració 
dels mèrits de la fase de concurs, atenent la situació especial d’aquestes convocatò-
ries, vam decidir incrementar-la fins al 40 per cent de la puntuació màxima assolible 
en el conjunt del concurs oposició, tot i que vàrem rebre un recurs per part de ciuta-
dans –no de Ciutadans del partit de Ciutadans, sinó de ciutadans de la ciutadania, 
per dir-ho així– per considerar aquest percentatge excessiu i que dificulta molt l’ac-
cés dels ciutadans. Recurs, he de dir, que hem desestimat, atenent precisament a la 
voluntat d’aquest departament d’estabilitzar els llocs de treball de les persones que 
durant anys han dedicat els seus serveis a l’Administració del país.

Però un cop dit tot això, i després d’haver-me reunit amb les treballadores socials 
i havent escoltat de primera mà les seves demandes, i atès també que el passat 17 
d’octubre l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va publicar 
les conclusions sobre mesures per combatre l’abús en els nomenaments successius 
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de personal interí, sense entrar a valorar el contingut d’aquestes conclusions, el que 
sí ens indica aquest informe és que la sentència pot ser propera. No sabem quan, 
però es podria produir aviat.

I per això sí que m’agradaria avui, doncs, agafar el compromís de que les proves 
d’aquest procés –en concret, de les treballadores socials– es desenvolupin una vegada 
ja coneguem el contingut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
que estem esperant. Per tant, no aturem la convocatòria, però adaptem el calendari 
dels exàmens de les treballadores socials perquè siguin posteriors a la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Ho he dit en diverses ocasions –en aquest Parlament, i també públicament–: som 
un govern responsable, que governa, que lluita pels drets dels ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, també dels seus treballadors públics. Som un govern compromès amb 
el diàleg, amb la negociació; crec que ho hem demostrat amb tots els acords assolits 
fins ara amb els representants sindicals, i crec que això és un valor que hem d’apor-
tar tots plegats en aquesta relació. I som també un govern compromès amb la lluita 
per la reducció de la interinitat a la nostra Administració, que hem de reduir sí o sí.

Moltes gràcies i molt bona tarda.

El president

Gràcies, conseller. Entenc que aquesta sessió informativa va ser registrada per la 
CUP - Crida Constituent, oi? Per tant, tindrien vostès, en primer lloc, la paraula per 
tal de fer la interpel·lació.

Vidal Aragonés Chicharro

De fet, el primer dels punts va ser-ho pel Grup de Catalunya en Comú Podem i el 
segon dels punts, per la CUP - Crida Constituent. 

El president

Per tant, aquí ja, entre vostès, qui vulgui començar. Senyor Aragonés, sí?

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, sense cap problema. 

El president

Sí, senyor Cid? D’acord? Com vostès estimin oportú.

Vidal Aragonés Chicharro

És que l’hi podia correspondre a ell, no voldríem vulnerar cap dret. (Veus de fons.)

El president

D’acord, doncs. Endavant, senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, senyor president, i moltes gràcies i benvinguts i benvingudes 
a tots els que avui ens acompanyen en aquesta sala, i sobretot, també, als i les que 
ens acompanyen fora a les portes d’aquest Parlament. 

En primer lloc, nosaltres voldríem manifestar que quan els màxims responsables 
de l’Administració pública venen a aquesta comissió a parlar de recuperació de drets 
i, tal com ens van dir, ens traslladen «demà ja ho informarem», doncs se’ns va gene-
rar, evidentment, un cert neguit. Si vostès venen aquí a parlar, com ho van fer, de la 
recuperació de drets, no vinguin i ens diguin: «Demà ja ho explicarem.»

I avui ens hem trobat una miqueta el mateix. I per què els dic això? Els dic això 
perquè el que ens hem trobat, per una banda, ha estat que vostès tenien una petició 
exacta del perquè de la compareixença i han parlat una tercera part del seu temps 
sobre això. La senyora secretària d’Administració Pública pràcticament en la seva 
totalitat; el senyor conseller, no. El senyor conseller ha vingut a parlar també d’al-
tres coses que no eren l’objecte ni de la present sessió informativa ni de la present 
sol·licitud de compareixença. 
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També li volem fer avinent al conseller que quan plasmava o traslladava en relació 
amb una esmena de la CUP - Crida Constituent que no s’havia aprovat ha manifestat 
que la mateixa suposava que els de més antiguitat i més edat, si portaven més de tres 
anys i no consolidaven plaça, doncs sense concurs oposició ingressaven o es mantenien 
a l’Administració.

Vagi vostè a llegir el que dèiem, perquè nosaltres això no ho hem manifestat mai. 
El que sí que manifestàvem era una alternativa ocupacional, que és una cosa ben di-
ferent, i nosaltres no estàvem negant ni el fet de que pogués haver-hi un altre procés 
amb unes altres característiques. Això ho ha afirmat vostè i no és únicament que no 
sigui correcte, sinó que, a més, objectivament és fals, i per tant sí que els demanaria 
una miqueta de rigor.

També manifestar-los en general, sobre el que s’ha derivat de la moció presenta-
da i que és l’objecte avui de la compareixença, un malestar per les formes i pel fons. 
Mirin, vostès no tenen pràcticament problemes en relació amb la interinitat, ni en 
relació amb la temporalitat a no donar respostes urgents, però quan s’aprova una mo-
ció en aquest Parlament convoquen la MEPAGC a una reunió urgent, amb un punt, a 
més, que diu: «Anàlisi de l’apartat 11 de la moció», reunió del 6 de juny del 2019, on 
es manifesta que no es complirà l’apartat 11 de la moció perquè és inconstitucional.

Vostès manifesten que allà va haver-hi una anàlisi? Li ho preguntaran vostès, als 
representants dels treballadors i les treballadores, si allà el que es va fer el dia 6 va 
ser una anàlisi o va ser una manifestació expressa?, tal com fins a tres organitzacions 
sindicals manifesten en relació amb que vostès deien que no ho complirien perquè era 
inconstitucional. Ja ens crida l’atenció que des d’aquest Govern es vulgui fer de Tri-
bunal Constitucional, no ens ho haguéssim imaginat, evidentment, absolutament mai.

Després d’això, vostès parlen d’inconstitucionalitat quan encara no tenen ni l’in-
forme; informe que, a més, ve precedit d’una altra reunió amb un dels sindicats, el 
més representatiu del sector, el 20 de juny del 2019, on manifesten, en aquest cas, 
que tenen dubtes sobre si l’apartat 11 és o no és legal sobre el criteri del Tribunal 
Constitucional. M’estic referint en els termes que han expressat les organitzacions 
sindicals i em permetrà que aquest subgrup es cregui més les organitzacions sindi-
cals que no pas el conseller o la secretària d’Administració i Funció Pública, i els ho 
manifestem amb tot tipus de respecte.

Després d’això, des de la Secretaria d’Administració i Funció Pública –i ho lle-
girem textualment–: «Es sol·licita l’emissió d’un informe en entendre que es podria 
vulnerar el dret constitucional d’accés en condicions d’igualtat a les funcions i ocupa-
cions públiques, reconegut en l’article 23.2 de la Constitució.» En un hipotètic decret 
llei –i vull ressaltar un «hipotètic», perquè aquesta serà, en tot cas, la forma en la qual 
es construeix el suposat dictamen... Realment no és un dictamen, sinó un informe. 

Algunes consideracions sobre això. Primer, és estrany, senyora secretària, que vos-
tè demani un informe i ja avanci en la petició que entén que es podrien vulnerar drets 
fonamentals, que és el literal del que avui aquí ens ha lliurat –l’informe–, i està de-
manat d’aquesta manera.

En segon lloc, l’informe fa una interpretació sobre construccions que ni tan sols 
s’establien en la moció. De fet, el mateix informe diu: «S’ha d’entendre...»..., s’ha d’en-
tendre i d’aquí agafa un fil i construeix tota una forma en la qual s’havia d’executar 
aquella moció que no és, com a mínim, la que tenia pensada aquest grup proposant, 
i que ho fa en la forma perquè puguin ser els representants i les representants dels 
treballadors i les treballadores i, com no pot ser d’una altra manera, l’Administració 
pública qui li doni forma.

I en tercer lloc –i ho dic amb tot el respecte des d’un punt de vista tècnic– l’infor-
me, per una banda, quan corresponia analitzar els drets no ho fa sobre totes les pos-
sibilitats, sinó sobre una que construeix artificiosament, i quan corresponia fer unes 
conclusions jurídiques es dedica a analitzar fets; i únicament han de veure el que ha 
procedit a llegir la secretària com a conclusions.
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El mateix respon –i també ho diem amb tot tipus de respecte– o a una mala praxi 
professional o simplement a fer directament el que la secretària va demanar, que era 
no un dictamen, sinó un informe on ja s’avançava que, evidentment, s’entenia que hi 
havia una possibilitat d’inconstitucionalitat sobre el mateix.

Per cert, encara estem buscant a l’informe que es parli de si el 61.6 de l’EBEP 
és anticonstitucional, perquè d’això, que és l’essencialitat del que vam aprovar, no 
se’n parla. 

I dit tot això, si vostès no saben transformar el que és una moció d’aquest Par-
lament en un decret llei, doncs els hem de dir que deixin les seves responsabilitats; 
n’hi haurà d’altres que ho hauran de fer. Vostès..., i també els diem que si no ho dei-
xen, doncs, hi serem aquells també que tenim una capacitat legislativa per fer-ho. 

Mirin, també, la sentència i les conclusions. Vostès a les conclusions, que avui 
ens han lliurat, justament avui, en el punt 3 fa referència a la sentència 238/2015. 
Mirin, el que no es pot fer mai d’una sentència –i nosaltres portàvem tota la juris-
prudència que hi ha sobre la qüestió– és reproduir un paràgraf parcialment, perquè 
jo ara els passaré a llegir unes altres que vostès no han volgut reproduir de la matei-
xa sentència a la qual els he fet referència i vostès fan referència.

I diu: «Sobre las razones que pueden justificar, sin lesión del artículo 23.2, las 
pruebas restringidas para el acceso a la función pública, el tribunal ha resuelto de 
un modo reiterado que “no cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, 
la diferencia de trato establecida en la ley en favor de unos y en perjuicio de otros 
pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria a los efectos de 
la desigualdad de trato excepcional y adecuado para resolver una situación también 
excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de ley y con el objeto 
de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, entre las que se integra tam-
bién la propia eficiencia de la Administración pública”.»

El que no es pot fer mai és anar a espigolar, agafo una part d’una sentència, la 
reprodueixo, i no anar a la finalitat de la sentència, i no anar a reproduir el conjunt 
de la sentència o la totalitat de la sentència.

I per resoldre aquest tipus de dubte, evidentment, hem volgut, des de la CUP, fer 
aquest exercici de servei públic de traslladar-li-ho. I els diem més, el que és la juris-
prudència pacífica dels tribunals a l’hora d’interpretar la legalitat d’aquests proces-
sos. Primer element com a fonamental, que no es poden descartar, que poden ser 
legals, però han de tenir tres elements: justificació de l’excepcionalitat de la mesura 
a adoptar, una única vegada en procediments excepcionals i cobertura per via legal. 
Però, a banda, hi ha una qüestió molt més senzilla, si no quin sentit té l’article 61.6 
de l’EBEP, si no és en aquest sentit?

També els diem una altra cosa. Mirin, avui nosaltres aquí no haguéssim volgut 
tenir una discussió jurídica, perquè no necessitem discussions jurídiques; necessi-
tem solucions pràctiques per als més i les més de noranta mil interines que tenim a 
l’Administració pública catalana, i per tant que aquestes discussions que ara estem 
tenint aquí no els resolen absolutament res.

I nosaltres els traslladem, per tant, que hi ha una obligació, que serà del Govern 
espanyol o serà del Govern català, però abans, primer de tot, del 2011 ja passaven co-
ses, ja van haver-hi uns governs, un tripartit, però també uns altres governs o un altre 
govern que no va ser tripartit, i allà hi ha responsabilitat. I hi ha responsabilitat, sobre-
tot, per qui té un termini de tres anys per convocar places i no convoca.

Ara, si vostès volen anar a un període d’excepcionalitat dels darrers anys per 
anar a justificar que la culpa és d’Espanya –i ho dic amb la veu petita, potser també 
és dels que ens signen els acords, per tant, intentant fer corresponsable el sindicat– 
a nosaltres ens sembla que no és de rebut aquesta explicació.

També, qüestió important: vostès pensen que aquells i aquelles que porten deu, 
quinze o vint anys com a interins o interines a l’Administració pública tenen igualtat 
de condicions en un procés que s’inicia ara, que demana de l’estudi, demana dedi-
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car moltes hores, que qui no està treballant a la nostra Administració? I ens estem 
referim a aquells i aquelles que estan sostenint els nostres serveis públics. Nosaltres 
ho tenim molt clar.

I evidentment també els demanem: a aquells i aquelles que poguessin quedar 
fora d’aquesta realitat, de no guanyar les seves places –el que vindria a ser un aco-
miadament col·lectiu encobert–, vostès quines alternatives els donaran? Més enllà 
de la pèrdua que significa per al sector públic. Però a aquells treballadors i treballa-
dores quines alternatives els donaran?

I també voldríem que reflexionessin sobre una altra qüestió. No és una solució el 
dir: «Ara, després de les conclusions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es-
perarem la sentència i després les proves», perquè no canvien les proves i no canvia 
la naturalesa del que estan plantejant. Això sí, voldríem pensar que el moment en el 
qual arribi aquella sentència, des de l’Administració pública hi haurà una alternativa 
concreta per a aquests treballadors i treballadores.

I les últimes qüestions. Primer, també objecte de la moció que no han fet referèn-
cia: com s’està treballant en l’ampliació de les places d’inspectors i inspectores de 
treball, que era objecte de la moció? Com s’estan incorporant a les convocatòries els 
criteris específics per als treballadors i les treballadores temporals anteriors al 2005, 
que també era objecte de la moció? I com s’està actuant amb relació al frau públic o 
al frau de llei en el sector públic?

I, per cert, no parlem únicament de treballadors i treballadores socials; parlem de 
treballadors i treballadores socials, d’educadores socials, de tècniques especialistes 
d’educació infantil, d’interines de SOC, i de tants altres col·lectius de treballadores i 
treballadores fins a un total gairebé de noranta mil. 

I, per anar acabant, 2011 i taxa de reposició addicional. Mirin, 19.1.6 de la Llei 
13/2017. No ens vinguin ara amb la qüestió de la taxa de reposició, quan tenen, a 
més, alternatives i no van voler utilitzar tots aquests processos abans, però tampoc 
els han volgut utilitzar ara.

I la darrera qüestió, perquè no se’m mal entengui. Una cosa és que una part de 
sindicats arribin amb vostès a acords, però això no significa que els sindicats puguin 
estar d’acord amb tot el que s’arriba a l’acord; això significa que intenten arribar a 
tot el que poden i allà arriben a uns acords. Per tant, em sembla que no és de rebut, 
més enllà de les diferències que la CUP - Crida Constituent pugui tenir amb algunes 
organitzacions sindicals, que es faci aquest plantejament indirecte.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. És el torn ara del diputat David Cid, pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Bé; jo la veritat és que no per reiteratiu em deixa de sorprendre, perquè és que 
cada vegada que vostè compareix en aquesta comissió té dos arguments: o bé que és 
culpa d’Espanya o bé que és culpa dels sindicats. Sí, i va passar també, per exemple 
–vull recordar-li–, quan vostè va venir aquí quan tot el debat de l’acord, i en aquest 
cas també de la vaga general que està plantejada a la funció pública..., i vostè va 
venir aquí a renyar els sindicats. I avui, una altra vegada més, tornem a la mateixa 
posició de sortida. 

Miri, jo li dic..., diu: «El principal enemic dels treballadors públics es diu dre-
ta espanyola», i jo hi afegiria: «i dreta catalana», perquè és que, clar, cada vegada 
que parlem d’aquest tema jo li vull recordar que els marcs als quals vostè fa refe-
rència –de constricció, en aquest cas– de la despesa de la Generalitat, o fins i tot 
de la contractació pública per part de la Generalitat, se’ls van inventar vostès, se’ls 
van inventar conjuntament amb el Partit Popular i se’ls va inventar Convergència 
Democràtica de Catalunya. I ja sé que hi ha gent del seu grup parlamentari que diu 
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que no, que no hi tenen res a veure, però és que, clar, vostè ha estat històricament 
militant de Convergència Democràtica de Catalunya i de la Joventut Nacionalista de 
Catalunya. Per tant, com li vaig dir un dia, no?, convergent «pata negra», en aquest 
sentit. (Rialles.) Per tant, o sigui..., el seu relat no s’aguanta per enlloc, perquè en 
definitiva és la política econòmica que vostès van construir plegats i plegades de la 
mà del Partit Popular. 

Celebro també que ara haguem abandonat la via unilateral, i que li ho transmeti 
en aquest cas al seu president, i que, en tot cas, ara sigui fonamental complir estric-
tament el que marca la Constitució i el que marquen les lleis estatals. No s’amoïni 
que ja li ho traslladarem al senyor Torra a la propera reunió, a veure si vostès també 
són capaços de traslladar-li-ho.

I hi ha un segon element que jo voldria situar. Vostè diu: «Això va entrar de rebot 
en una moció de precarietat laboral i no tenia més sentit que es discutissin.» Home, 
no ho sé. És a dir, si la temporalitat que té en aquests moments la Generalitat, amb 
setanta mil interins, i quan l’objectiu hauria de ser el 8 per cent, no és objecte de debat 
quan es discuteix de la precarietat laboral, doncs potser per això es va incorporar en 
aquella moció una esmena de la CUP, perquè estàvem parlant precisament de preca-
rietat laboral, i la temporalitat és un element central de la precarietat laboral, almenys 
tal com ho entenem nosaltres.

Després, tercera reflexió que li vull fer. Jo a vegades tinc la sensació que quan 
parla dels treballadors i treballadores públics, i en aquest cas concret especialment, 
s’oblida de les realitats concretes que hi ha al darrere. O sigui, és evident que estem 
parlant de normativa, estem parlant de qüestions moltes vegades jurídiques i tècni-
ques, que jo li reconec que són complexes i que són difícils per encarar per part de 
l’Administració, però en aquest cas estem parlant concretament dels tècnics d’edu-
cació infantil, que tenim el conflicte avui damunt de la taula, o les tècniques d’inte-
gració social. Parlem de situacions concretes, de persones que pateixen, que tenen 
angoixa, que tenen família, que no saben si perdran la feina, que tenen una situació 
personal molt complexa.

I jo ja entenc que tot és molt complex, però a vegades tinc la sensació que s’obli-
da... I és evident que vostès fan, entre cometes –o no entre cometes–, de «patronal», 
però nosaltres també li hem dit moltes vegades que nosaltres entenem que el conse-
ller d’Administració Pública, en aquest cas, ha de ser el principal defensor dels tre-
balladors i les treballadores públiques dins del Govern, i jo a vegades tinc la sensació 
que els treballadors i les treballadores públiques, i parlant amb els representants sin-
dicals, se senten molt sols davant de situacions concretes, i que vostè no juga aquest 
rol que hauria de jugar.

Un tercer element. Miri, el que ens traslladen a nosaltres els representants dels 
treballadors i treballadores públiques és que vostès no han utilitzat amb tota la capa-
citat els plans d’estabilització i consolidació, és a dir, els Pesco. I que jo crec que aquí 
hi hauria un instrument el qual permetria, en definitiva, estabilitzar una part impor-
tant de la plantilla, i que jo crec que això no s’ha utilitzat. I també tinc la sensació 
que amb la lògica aquesta de xocar, xocar i xocar constantment contra el Govern, 
moltes vegades amb qüestions simbòliques, fa que tampoc el Govern de la Genera-
litat tingui interlocució directa per resoldre qüestions concretes, que jo crec que evi-
dentment s’han de resoldre des d’un punt de vista legal i afrontar les situacions que 
hi han damunt de la taula.

Jo crec que el que hauríem d’intentar estar discutint és com trobem solucions, so-
lucions a realitats concretes. Llavors, jo crec que aquí, fins i tot en aquest cas, des de 
les mateixes organitzacions sindicals s’està intentant trobar solucions –fins i tot, en 
aquest cas– per processos que necessàriament han de passar per concurs oposició, 
però que jo crec que hi ha instruments per part de l’Administració per intentar ga-
rantir aquesta estabilitat per a persones que porten molt de temps treballant a l’Ad-
ministració i no perdre ni el bagatge, ni el coneixement, ni l’experiència que tenen. 
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Per exemple, hi han processos en els que es pot desenvolupar un tipus d’examen 
que faciliti la suma de mèrits, i tots sabem de què estem parlant, en aquest sentit. 
Evidentment, des d’un punt de vista legal només pot haver-hi un 40 per cent del pes 
de mèrits, però la prova en aquest cas inicial en la qual es produeix el tall del nom-
bre de treballadors que passaran aquest examen depèn de les ràtios, depèn de com es 
vulgui fer aquest procés de selecció. 

Llavors, jo crec que aquí vostès tenen marge per poder-ho fer; tenen marge per po-
der-ho fer. I jo crec que, a més a més, fins i tot citant el que diu l’Estatut bàsic de l’em-
pleat públic –i el cito literalment–, «el contingut de les proves guardarà relació amb 
els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de cada convocatò-
ria». Jo crec que aquí..., jo no dic que sigui senzill, però que hi han escletxes en les 
quals, en definitiva, nosaltres hem de poder trobar solucions a les realitats concretes.

I després, jo també volia situar dos elements més: la primera és no repetir errors 
del passat. Jo estic d’acord..., és a dir, segurament no és una situació –i crec que tam-
bé val la pena dir-ho– que sigui només imputable a aquest Govern, però també és 
veritat que, per exemple, tenim casos concrets en els quals no es consoliden noves 
realitats organitzatives o noves realitats laborals.

Per exemple, tenim personal contractat per la Generalitat que està gestionant la 
renda garantida de ciutadania que té contractes temporals de sis mesos. O sigui, quant 
trigarem en aquest cas, per exemple, a poder treure places que..., en definitiva, que 
no acumulem aquests períodes de temps? Evidentment, sabem que és complicat, sa-
bem que la legislació és complicada, però tenim situacions de precarietat noves que 
anem creant també des de l’Administració i hem de donar-hi resposta. 

I, en tot cas, em sembla bé..., bé, menos da una piedra, no?, però. Està bé que in-
tentem trobar solucions, que nosaltres entenem que és una solució a mínim. Evident-
ment, podem esperar la sentència per veure si podem trobar solucions concretes per 
enfocar aquesta necessitat, però hem d’intentar trobar solucions. I ara se’n feia refe-
rència: què passarà si hi ha treballadors que, pel que sigui, no tenen la possibilitat de 
poder acudir a un concurs oposició, malgrat que porten vint anys, no estan en igual-
tat de condicions per presentar-se en aquesta plaça? Quina és la sortida que els dona 
la Generalitat? Convoquem l’oposició i perden la seva plaça? Estem en disposició, en 
aquest cas, com a Administració de la Generalitat, de perdre la seva experiència, el 
seu bagatge, el seu coneixement de l’Administració, com funciona? Llavors, jo crec 
que aquest també és un element que ens hem de plantejar. I torno al que deia abans. 
Darrere de realitats complexes, de realitats jurídiques hi han, en aquest cas també, 
realitats personals molt concretes. 

I jo insisteixo en el que començava al principi. No crec que la resposta que els 
puguem donar a aquesta gent que té una realitat concreta és: «Miri, és que tot és 
culpa d’Espanya i amb un altre estat ens aniria perfecte.» Perquè vostè i jo sabem 
que aquest estat, independentment dels objectius legítims que té cadascú, o sigui 
no serà demà, ni serà demà passat, ni sabem quan serà. Per tant, no se li pot dir a 
algú que té el risc de perdre la seva feina: «No, és que, miri, és culpa d’Espanya i si 
fóssim independents, doncs ja ho veuríem.» Perquè també, si vol que li ho digui ho-
nestament, si vostè fos el conseller d’Administració Pública d’un estat independent, 
tampoc tinc jo la sensació –miri, digui’m desconfiat– (rialles) que els aniria tan bé 
als treballadors i treballadores públiques. 

Perquè –i acabo amb això– vostè que, evidentment, fa bé –ja li ho dic– de reivin-
dicar l’acord, per exemple, del retorn de pagues..., a veure, l’hi vam haver d’arrencar 
com un queixal, i l’hi van arrencar els treballadors públics a través d’una vaga ge-
neral convocada. I això és així i ho sap tothom. Vostè pot explicar el que cregui i, si 
ho vol, vostè em pot dir que li va arrencar un queixal al conseller d’Economia, que 
jo ara que el tracto habitualment també li dic que costa arrencar-li queixals. Però 
diguem les coses com són, i ja li dic que dubto que, amb un estat independent, amb 
vostè de conseller, als treballadors públics els anés millor del que els va ara.
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El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la parau-
la el diputat Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, president. Conseller, secretària d’Administració Pública, secretari ge-
neral del Departament de Polítiques Digitals, bé, primer de tot m’agradaria fer..., no 
voldria donar la sensació de que estem davant un tribunal, però m’agradaria fer una 
laudatio, en aquest cas, i és perquè s’ha parlat tant de la Constitució que no puc res 
més que estar supercontentíssim de que en un lloc com aquest tinguem tantes refe-
rències a la Constitució i que tot giri al voltant de la Constitució, sobretot en aquesta 
setmana que celebrem el 41è aniversari de la seva proclamació, amb la qual cosa, 
primer de tot, felicitacions, i estengui al president conforme hem tingut aquesta co-
missió on hem pogut parlar llargament al voltant de la Constitució.

Després de la laudatio, i ja de cara als tribunals, ve lo altre; doncs parlarem de 
lo altre. A mi el que en certa manera, doncs, de la seva intervenció, m’ha cridat 
l’atenció ha sigut el seu to; el seu to, perquè jo crec que vindre aquí a donar expli-
cacions sobre alguns temes no hauria de portar a tenir aspectes de nerviosisme, de 
certa defensa, no? El seu to jo dic que seria defensiu, agressiu, la seva defensa de la 
seva posició ha sigut atacar tots els altres. I, clar, això dona una miqueta la sensa-
ció de que s’està en fals, no s’està segur de la posició pròpia, i això ve donat, bé, 
perquè ara mateix estem sentint a fora crits, i estem sentint cridar que demanen la 
seva dimissió.

I llavors, també veiem aquí que vostè ens ha dit que està negociant i que té tants 
èxits en les negociacions, no?, i no sembla pas que sigui així. La veritat és que la 
realitat deu ser una altra, perquè aquesta no és. Llavors, pot ser que el seu càrrec de 
polí tiques digitals el porti a veure realitats paral·leles, però el fet de que quan es de-
dica a l’Administració pública, que deu ser algun percentatge del seu temps –no sé 
quin, algun serà–, no és la realitat que pertoca. Perquè lo que estem veient és que, 
precisament, lo que hi ha és una forta contestació de les mesures que vostè teòri-
cament aplica, perquè després lo que diu és que fa coses però realment no es fan. 

Evidentment que s’han fet coses, i el tema de les retribucions retornades..., doncs 
bé, sí, és cert, es va retornar, però, com ja s’ha dit, amb amenaces i després, fins i tot, 
tenint present que la culpa era –esperi, de qui?– d’Espanya, sí, que no ens deixava 
retornar..., i resulta que després sí que va poder ser.

Llavors, clar, el tema de la no assumpció de responsabilitats, quan s’està al capda-
vant de determinats llocs de responsabilitat, és preocupant. Normalment, els adults 
lo que fem és ser responsables en lo que nosaltres fem i assumir les responsabilitats. 
Hi ha vegades que fem coses bé i hi ha vegades que les fem malament, i s’han d’ex-
plicar les coses. No s’ha de defendre i atacar els altres i donar la culpa a tothom. Re-
partir aquí les responsabilitats i dir que no s’ha fet res aquí també dona una sensació 
de debilitat molt important. Que potser aquesta sigui la realitat de la seva posició, 
no?, la seva extrema debilitat en una conselleria que està atacada per diversos fronts, 
tant des del punt de vista legal, com des del punt de vista social, com des del punt 
de vista polític. 

Llavors, la seva posició, el que expressa, la seva defensa en certa manera agressi-
va, passant-nos a nosaltres, els que li demanem simplement unes explicacions d’una 
moció que no s’ha portat a terme en els termes en els que s’havia acordat, sigui quin 
sigui el resultat de les votacions, no?... Jo crec que... Ara hem d’anar mirant quin és 
el resultat de les votacions amunt o avall, o si aquestes sí o aquestes no? Jo crec que 
es va aprovar i com a aprovada està, ens agradi o no ens agradi, i sigui de la manera 
que sigui. No crec que variïn les disposicions en funció d’això o no. Està aprovada 
i ja està, diguem lo que diguem, i per tant s’ha de complir o almenys fer tot el que 
sigui necessari perquè es compleixi. I això no es fa, no es fa, perquè a més tenim la 
constatació de que això no s’està produint.
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Personal inscrit al registre general del personal de la Generalitat de Catalunya, i 
aquí tinc les referències des de l’any 2010. L’any 2010 teníem un percentatge d’inte-
rins a la plantilla –2010, eh?, quan van agafar la responsabilitat– del 18,2 per cent. 
Ja en aquests moments s’estava sobrepassant completament els percentatges que 
s’estimen del 8 al 10 per cent.

El 2015 vam passar a un percentatge del 22,5 per cent. El 2017, al 30,5 per cent. 
El 2018, un 31,8 per cent. I com que vostès tenen moltes ganes de reduir això, es 
veu..., es veu en la constatació empírica, perquè en el que portem de 2019 portem un 
34,4 per cent. És a dir, que fent tot el possible per reduir, perquè és la seva voluntat 
política, resulta que tenim un 10 per cent més d’interins que l’any passat. És així 
com es demostra, no? Això és voler reduir l’interinatge, el personal interí a l’Admi-
nistració pública, augmentant-lo, no? Les seves contradiccions. 

D’això també en deu tenir la culpa Madrid, perquè, és clar, aquí quan es parla 
de que la culpa la té la taxa de reposició, que en principi des del 2017 sembla que 
podríem haver fet altres coses, i també altres administracions públiques i altres co-
munitats autònomes estaven sota les mateixes restriccions i no veiem els mateixos 
percentatges d’interins, doncs la veritat és que potser la culpa no és tota dels altres, 
sinó que alguna cosa hem d’assumir. I, com a adults, al final hem d’assumir que, bé, 
doncs perquè sí o perquè no, o perquè no hem volgut, simplement, no hem actuat 
en aquest sentit.

Més números. També li comentaré el seu esforç en lo que és l’oferta d’ocupació 
pública, la que està a la seva web, eh? Les ofertes que es van fer el 2017. El 2017 es 
van ofertar 4.275 places. Dels concursos oberts van finalitzar-ne vint persones. En 
curs tenim 253 places i la previsió per al 2020 és que n’hi hagi 485. Les hem passa-
des del 2017 a que en el 2020 es faran.

L’oferta addicional del 2017, que va consistir en 4.323 places, resulta que 760 estan 
en curs, no n’hi ha cap de tancada; d’aquesta oferta addicional, n’hem passat al 2020 
982 i al 2021, 2.053, un 48 per cent. De les places ofertades el 2018, no hi ha previ-
sions de les 1.101 places que estan convocades i del 2019 tampoc hi ha previsions so-
bre les mil cinc places que estan convocades. Per tant, home, tampoc es veu aquí una 
intencionalitat al respecte d’incrementar les places que s’oferten dins l’Administració 
pública, perquè no es demostra. Tenim encara les del 2017 pendents. 

Tot això la veritat és que no ens dona massa confiança de que hi hagi un interès 
per part de la seva conselleria de que ni el problema dels interins, ni el problema de 
la funció pública segueixi estant en el seu focus d’atenció. Vostè està per altres te-
mes, i la veritat és que no creiem que li dediqui el temps suficient a la funció pública. 
I així va, no té més històries. 

Vostè ens ha dit que el procés està en marxa i nosaltres creiem que tots els seus 
processos estan aturats; no té forma de tirar endavant les coses, no fan res. Vostès 
només prediquen, diuen i fan operacions de màrqueting, com la compareixença que 
ha fet vostè aquesta tarda, perquè ha dedicat més temps a fer-se màrqueting –auto-
màrqueting– que no a parlar de les coses que l’hem portat aquí a que ens expliqui.

Per tant, la veritat és que quedem decebuts per la seva compareixença, perquè al 
final no hem tret re de clar.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Té la paraula la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bona tarda, conseller, secretària de Funció Pública, senyor 
Gatius, per ser avui aquí per la seva compareixença.

A veure, conseller. Primer, és veritat, ha vingut aquí a renyar-nos perquè fem 
mocions que, segons vostè, no són coherents, perquè diu que: «Clar, parlava de pre-
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carietat i després em van col·locar aquí uns punts sobre l’ocupació pública.» (Veus de 
fons.) Sí, i tant que ho ha dit; ha dit: «I llavors van afegir uns punts que no tenien res 
a veure.» Home, un dels ocupadors a Catalunya és l’Administració pública, i resulta 
que l’ocupació a l’Administració pública és precària. A veure si no es poden incor-
porar punts que parlin sobre la precarietat en l’Administració pública, que és el que 
vam fer i és el motiu de la seva compareixença avui.

Llavors ha dit una cosa que aquesta sí que no és veritat –ja per no dir «menti-
da»–; no és veritat, diu: «El PSC es va abstenir.» Miri, el PSC va votar a favor de 
tota la moció –ho he anat a comprovar, eh?–, a favor de tots i cada un dels punts 
d’aquesta moció, de tots, de tots, i en tinc aquí la comprovació. Qui no va votar a fa-
vor, i a més es va abstenir en la majoria de punts, és Esquerra i Junts per Catalunya, 
és a dir, els grups que donen suport al Govern. 

A mi el que em sorprèn, i el que m’agradaria, és que m’expliqués com un govern es 
pot abstenir de coses que s’aproven en un Parlament, perquè entenc que el Govern pot 
estar a favor o en contra, però abstenir-se? Què vol dir abstenir-se? O sigui, conseller, 
a mi m’agradaria saber què vol dir abstenir-se, és no pronunciar-se? És que així no 
quedem malament ni amb uns ni amb uns altres? Vostès està a favor o no està a favor 
de que s’estabilitzi les plantilles, tal com s’estableix en els punts 11.a, b i c? És que és 
d’això del que parlem. Aleshores el Govern es va abstenir, és a dir, que no carregui 
sobre els altres, perquè a més avui se li fa control al Govern, no a l’oposició. Nosaltres 
vam votar tots els punts favorablement, i no només en aquella moció. El senyor Raúl 
Moreno –sí, sí, ho tinc aquí, conseller..., el senyor Raúl Moreno se’n recordarà, que a 
l’anterior legislatura vam fer nosaltres una moció en la que vam incorporar un punt 
molt similar a l’estabilització de treballadors i educadors socials que es va votar favo-
rablement. És a dir que això no ve d’aquesta moció de fa uns mesos, ja ve de fa anys, 
i vostès segueixen sense complir. L’anterior consellera no ho va fer i vostè segueix 
sense complir-ho, és a dir que això ja fa anys que dura. 

Miri, em sembla que és molt clar situar-se, és una necessitat no clara, no, clarís-
sima. Hi ha uns treballadors que fa quinze, vint, vint-i-cinc anys que estan fent una 
feina com a interins a l’Administració, una feina important de cara al públic, amb 
col·lectius vulnerables i difícils, amb una feina molt complexa, i la situació que viuen 
no és culpa d’ells, és culpa de que l’Administració no ha plantejat procés de selecció 
per estabilitzar les seves places.

Ara vostè em pot dir: «Bé, els anteriors governs...» Miri, quan un arriba al Go-
vern, escoltin, arriba amb els sobres oberts, que vol dir que obre el sobre i diu: «Lo 
que es trobi a partir d’ara serà responsabilitat seva i ho haurà de solucionar.» Perquè, 
és clar, si un arriba al Govern i diu: «No, els altres; no, els altres», llavors per què hi 
és, vostè, aquí? Com li deia el senyor Vidal Aragonés, si no són capaços ni tenen 
ganes, ni voluntat, marxin, ja ho farem uns altres. Perquè, és clar, tot el dia renyar o 
Espanya o els anteriors... Miri, els anteriors van fer el que van fer i vostès ja porten 
molts anys governant i, per tant, són responsables dels seus silencis i de les seves ac-
cions; i, per tant, escolti’m, deixi de carregar les culpes, si us plau, als altres. 

A mi el que no em sembla de rebut, sincerament, és que vostè vingui aquí i a la 
resposta de per què no compleixen aquesta moció digui que no es pot, quan vostès 
són els reis, diguéssim, de buscar opcions imaginatives per resoldre coses, no? I, clar, 
i després per complir amb el Tribunal Constitucional..., és que realment vostès cada 
dia ens sorprenen. Un no sap al final si volen o no volen complir.

Però, més enllà d’això, escolti, Catalunya té sobirania i Catalunya té moltes com-
petències d’administració pública, és que les té totes sobre l’Administració de Catalu-
nya i, per tant, vostè té capacitat per solucionar coses.

Miri, l’única comunitat autònoma que no té llei de funció pública és la catalana, 
que anem amb un text refós des de l’any 97. Miri si té feina, el seu departament. 
Haver impulsat una llei de funció pública que tenen totes les comunitats autònomes, 
i segurament li donaria més instruments per resoldre aquest problema, per posar-li 
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aquest exemple. Però, escolti, quan l’EBEP, en el seu 61.6, estableix molt clarament 
o permet el sistema de concurs de mèrits com a mesura excepcional per causes de-
terminades, les causes determinades es poden justificar molt bé. 

Nosaltres creiem que la precarietat laboral prolongada en una etapa de la Generali-
tat per culpa de l’Administració, que no han volgut convocar places, és una causa. I no 
ho creiem només nosaltres, és que hi ha comunitats autònomes que han desenvolupat 
lleis o decrets llei per resoldre aquesta situació. Això és així: ho ha fet Canàries, ho 
han fet a Aragó, Balears, València... 

Per tant, escolti, per què vostès no ho fan? Ah, «com que ho impugnen no ho fem!» 
Ara resulta que vostès no fan impostos i que després ho impugna el TC? Miri, ara aca-
bo de venir d’una comissió que resulta que un impost que havia impugnat el TC, com 
que ha aixecat la suspensió perquè estava bé en la majoria dels seus articles, ara es 
posarà en marxa. Però des de quan no fem les coses per por que algú ens impugni en 
aquest Parlament i en aquest Govern? Sincerament, és que al final una acaba concloent 
que és que vostès no tenen voluntat, perquè no vull pensar que tinguin mandra. 

Busquin solucions. L’EBEP els ho permet, hi ha una llei de funció pública –enca-
ra que sigui de l’any 97–, l’Estat i algunes comunitats autònomes estan buscant solu-
cions imaginatives. Home, si us plau, jo crec que, en fi, es podrien buscar i treballar.

I, en tot cas, si vostès diuen: «No, perquè això no pot ser...», el que no entenc és, 
esperant aquesta resolució del tribunal de la Unió Europea, com vostès no han atu-
rat els processos, és una cosa que no entenc. O sigui, si vostès diuen: «No, esperem 
a veure què diu Europa», doncs aturin els processos. Jo avui li demano aquí oficial-
ment, si us plau, al Govern de la Generalitat que aturi tots els processos que té en 
marxa a l’espera de què diu aquesta sentència.

Però és que a mi el que em sorprèn..., jo ara avui li demano i vostè em contes-
tarà el que vulgui, evidentment, conseller, però és que al gener li ho van demanar 
alguns sindicats i vostès també en van fer cas omís. Sí, sí, els ho van demanar al-
guns sindicats al gener, a la mesa sectorial, i vostès no en van fer cas, i alguns ho 
han demanat fins i tot per escrit. És a dir, per què vostè no va aturar els processos 
a l’espera d’aquesta sentència? És que un no ho entén, això, sincerament. A mi em 
sorprèn moltíssim.

Aleshores, vostè, com sempre, parla de: «No, ens reunim molt, som molt dialo-
gants, la mesa de negociació...» Jo ho recordo, perquè com que era la responsable de 
la funció pública fa un temps..., això sempre ho diu vostè, i amb les pagues dobles 
també. I, en fi, tots sabem com va acabar aquella situació, no? Però, escoltin, la mesa 
es va reunir el 6 de juny i el 24 de juliol; des d’aleshores no s’ha tornat a reunir, i el 
mes de juliol van dir que es reunirien al setembre, i avui és 3 de desembre.

És que jo, de veritat, senyora Marcos. Però és que es van reunir el 27 de juliol i 
avui és 3 de desembre i no ens hem reunit? No hi ha temes per parlar? Jo, sincera-
ment, quan vostès em parlen de diàleg a mi m’agradaria saber de quin diàleg vostès 
estan parlant, perquè des del juliol, i estem al 3 de desembre i no hi ha convocatò-
ria..., em sembla que no és de rebut que vostè faci tantes alabances de la seva volun-
tat de negociació i de pacte. Entre altres coses, perquè vostè no ha pactat amb els 
sindicats ni els criteris de les bases de les oposicions, ni els continguts, i això sí que 
em sembla greu també. 

Jo no sé..., què negocia vostè amb els sindicats? Exactament, a quin acord ha ar-
ribat? Perquè, si ni els criteris de les bases de les oposicions ni els continguts, què ha 
negociat? Li van demanar sobre l’aturada dels processos i tampoc ho ha fet.

Jo, conseller, sincerament, vostè en aquests punts es va abstenir..., el seu grup, 
Junts per Catalunya, i Esquerra Republicana es van abstenir en aquesta moció, no 
l’han complert. Utilitzen una excusa que és el Tribunal Constitucional, el tribunal eu-
ropeu, sempre busquem excuses en d’altres. Per què no treballem amb opcions ima-
ginatives com han fet altres comunitats o com estan fent en altres llocs per veure si 
trobem una solució, a veure si podem armar una justificació que ens permeti conso-
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lidar aquests llocs de treball? És que, sincerament, sembla que vostès no tinguin cap 
voluntat –ja no vull dir capacitat– de posar en marxa o de fer complir aquesta pro-
posta de resolució, com tantes, per altra banda..., com tantes propostes no compleix 
aquest Govern.

Per tant, sí que li demano ja d’una manera molt estricta, si us plau, que aturin els 
processos fins que arribi la sentència, i si no ho volen fer que m’expliqui per què no ho 
fan; és a dir, què li costa aturar els processos. Que ens expliqui quins són els motius 
de que no ho facin i quins són els motius de que quan al gener els ho van plantejar 
per part dels sindicats vostè tampoc complís. És que li faig preguntes molt concretes. 
Per què no han negociat els criteris de les bases de les oposicions i els continguts amb 
els sindicats? I per què no es reuneixen des del 24 de juliol?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el 
diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. També agrair a totes les persones que avui ens acompa-
nyen a la sala de grups, també les que hi ha a fora ara mateix, i també agrair la pre-
sència de l’honorable conseller, de la secretària i del secretari general, els senyors 
Puigneró, Marcos i Gatius.

Bé, sobre aquesta qüestió nosaltres sempre hem expressat el mateix posiciona-
ment; i el nostre posicionament sempre ha estat molt clar: nosaltres sí que creiem 
que el 61.6 és una via de sortida i de solució. Ho creiem fermament i ho hem dit 
en reiterades ocasions. I per què ho creiem? Primerament, perquè aquestes causes 
d’excepcionalitat estan justificades. Estem parlant de treballadors i treballadores de 
l’Administració pública –de la Generalitat, en aquest cas– que pot fer quinze, vint, 
vint-i-cinc anys que estan treballant, que no han tingut la possibilitat de consolidar 
la seva plaça, perquè no s’han convocat les oposicions oportunes i que, a més, són 
col·lectius, com el cas de les treballadores socials o el cas dels educadors i les edu-
cadores socials, que la seva experiència, expertesa i les seves pròpies dinàmiques de 
treball i coneixement de la mateixa Administració i coneixement de les pròpies tas-
ques que han de desenvolupar són cabdals; són cabdals també per als departaments 
dels quals en formen part, ho són. I, per tant, un relleu en aquests llocs de treball pot 
implicar una complicació davant d’una situació ja molt complexa. I, per tant, creiem 
que en aquest cas el 61.6 sí que hi tindria cabuda. 

Però anem més enllà, i considerem que aquest 61.6 hi tindria cabuda i que, a més, 
s’hauria d’acordar agafant tot el mapa general de tots els col·lectius que poguessin 
estar afectats i en una situació com la que acabo de descriure, dins de tot l’àmbit dels 
treballadors i treballadores públiques, i fer-ho dins de l’àmbit de la mesa general, 
acordar-ho en la mesa general.

Per això, nosaltres el que demanem és que es convoqui aquesta mesa general, que 
en aquesta mesa general hi hagi la representació dels representants dels treballadors, 
i lògicament també de la corresponent part del Govern, i que s’analitzi amb profun-
ditat la possibilitat i la viabilitat d’aplicar aquest 61.6 en aquest àmbit tan concret. 

I, a més, creiem que tota la jurisprudència, i fins i tot l’informe que avui n’hem tin-
gut per primera vegada constància i que se’ns ha deixat aquí damunt de la taula..., cre-
iem que també hi tenen cabuda. És a dir, la qüestió de la inconstitucionalitat nosaltres 
no la veiem. No la veiem perquè creiem que quan s’incorpora la possibilitat en aquest 
61.6 d’aquesta norma excepcional i per la figura d’un decret llei, que podria ser la pos-
sibilitat de fer-ho, és evident que el legislador quan ho incorpora té al cap situacions 
no només excepcionals, sinó situacions que es poden donar, i situacions que es poden 
donar en el marc d’un àmbit constitucional. Per tant, jo crec que caldria aprofundir 
molt més sobre la qüestió de l’aplicació real d’aquest 61.6.
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I insisteixo en la segona idea. Per nosaltres és important trobar una solució, però 
és important trobar una solució perquè fa molt de temps que, en aquest cas, les tre-
balladores socials estan reunint-se amb molts grups parlamentaris, estan reunint-se 
també amb sindicats, s’estan reunint també amb el Govern –vostè ho ha reconegut en 
diverses ocasions– i, per tant, sabem i ens preocupa aquesta situació. Però ens preo-
cupa aquesta situació no només per tot el que ja he mencionat, ens preocupa aques-
ta situació perquè què passaria en el cas de que perdessin el seu lloc de treball pel 
trasbals que això comportaria també en els respectius departaments? Amb les edats, 
amb el bagatge laboral, amb la seva formació, quines possibilitats reals tindrien en 
el mercat laboral? Quines possibilitats? Molt reduïdes, molt baixes. Per tant, el que 
nosaltres considerem és que el greuge seria excessiu. 

Però, a més, hi ha una tercera variable que també és important que tinguem en 
compte: durant tots aquests anys aquests treballadors i aquestes treballadores públi-
ques no han pogut accedir a promoció interna. Per tant, bona part dels seus drets, en 
cas d’haver estabilitzat i haver consolidat la seva plaça, no els han pogut gaudir. Això 
també implica unes certes fallades estructurals en el mateix sistema, i unes fallades 
que acaben també incorporant-se en la pròpia dinàmica del treball.

Per això és important que fem aquesta anàlisi en profunditat. Per això demanem 
que s’apliqui una solució, que per nosaltres és aquesta, però potser en podem trobar 
una altra. Per nosaltres és bastant evident que aquesta és una bona solució i, per tant, 
a partir d’aquí considerem que aquesta mesa s’hauria de convocar, s’haurien d’ana-
litzar punt per punt les possibilitats de l’aplicació del 61.6, s’hauria de tenir aquesta 
mentalitat resolutiva que ens estan demanant per part de les treballadores socials, 
els treballadors socials també, dels educadors i les educadores socials i d’altres col-
lectius que també ens ho estan peticionant. 

I, per tant, el que caldria és, més enllà del que per mi és una bona notícia que avui 
hagi anunciat que ho deixem en standby fins que coneguem la sentència del Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea..., em sembla que més enllà d’això, més enllà del 
temps d’espera, podem nosaltres també activar el mecanisme de resolució i activar 
els mecanismes que estem convençuts, dins de l’actual marc legislatiu, podem des-
envolupar.

El president

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bé; bona tarda, president, conseller, secretària, secretari general. Intentaré res-
pondre i fer preguntes també, tot i que crec que alguna resposta m’ha sorprès més 
que no pas les de l’oposició. (Rialles.)

En primer lloc, dir-los que nosaltres ens vam abstenir, perquè jo crec que la gent 
que ens escolta, tant la que està dintre com la que s’està manifestant..., que nosal-
tres ens vam abstenir bàsicament per tres punts. El primer, perquè nosaltres entenem 
que és una situació, la de la precarietat laboral, la d’interinitat, la de temporalitat, 
i que per tant estem a favor de totes aquelles mesures i de poder aprovar les convo-
catòries que s’estan fent. Segon, ens vam abstenir perquè nosaltres entenem i tenim 
empatia per totes aquelles persones que porten quinze, vint anys exercint a la funció 
pública amb un coneixement, amb una vocació de servei públic i ara veu com s’han 
d’enfrontar amb un concurs oposició amb el qual tenim les limitacions legals que te-
nim, que ara les explicaré, perquè sembla que algú les obvia. I per tant, doncs, creiem 
que aquest posicionament, el de compromís amb aquesta realitat, que no la podem 
negar, la possibilitat de fer una convocatòria que redueixi la temporalitat, però al ma-
teix temps amb l’empatia que hem demanat moltes vegades, no?, per aquests sectors 
que han fet una feina de molts anys a la funció pública i que ara es troben en aquest 
context.
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Aquest context..., mirin, jo recordava l’EBEP –perquè el vaig estudiar molt de 
prop, l’EBEP–, qui presidia la comissió d’experts de l’EBEP i què diu qui presidia la 
comissió d’experts amb relació als processos restringits.

I podem entrar en un debat jurídic, que estic molt d’acord amb en Vidal Ara-
gonés, que és difícil de fer aquí, però tenim un informe del gabinet jurídic, que jo 
sempre pressuposo que qui exercita les seves funcions a l’Administració pública no 
ho fa pressionat i, per tant, ho fa amb neutralitat, fent les seves millors funcions; 
i, per tant, aquest informe jo pressuposo, diguem-ne, que s’ha fet amb la màxima 
cura. 

Però aquesta setmana, el 4 de novembre de 2019, hi havia una sentència de 
l’Audièn cia Nacional, i aquesta sentència de l’Audiència Nacional citava, en relació 
amb l’article 61.6 de l’EBEP –i era el cas que hi havia una interina, doncs, que també 
malauradament havia estat molts anys exercint la seva funció a l’Administració públi-
ca i ara s’havia d’enfrontar a un concurs oposició..., i l’article 61.6 deia..., jo el llegiré, 
perquè, clar: «La preferencia por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las 
oposiciones restringidas, salvo supuestos excepcionales.» I llavors deia: «El artículo 
61.6 del EBEP señala» això «los sistemas selectivos de funcionarios de carrera (per 
raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’orador) 
y concurso oposición.» Diu: «Ninguna base jurídica tiene, por tanto, la pretensión de 
que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas 
objetivas de evaluación de sus conocimientos», i aquí ho continua justificant.

Per tant, aquesta sentència..., que puc estar disconforme de la sentència..., però 
aquesta sentència aplica l’article 61.6 i ens diu el que està dient també el gabinet ju-
rídic de la Generalitat. Aquesta sentència és de 4 de novembre de 2019. No sé si el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea ho interpretarà diferent, però en qualsevol 
cas aquests són els límits legals que tenim ara.

Quan vostès..., algú pregunta, no? –i ha estat el posicionament de Junts per Cata-
lunya, i per això ens vam abstenir–, hem de respectar aquests processaments legals? 
Clar, hi ha hagut el cas de Canàries que s’ha portat i s’ha impugnat. Per tant, home, 
també trobo –per dir-ho finament, eh?– un punt injust demanar aplicar fins a buscar 
escletxes legals, interpretar al màxim i després fer el mateix que ho portaràs al Tri-
bunal Constitucional. 

Perquè aquí sí que hi ha una cosa en joc que nosaltres vam tenir en compte amb 
l’abstenció, i és que en un procés de selecció hi ha una sèrie de persones que estan 
estudiant i que en un procés de selecció..., hi ha hagut molts casos de sentències 
que després han dit que el procés de selecció havia estat nul. Llavors, nosaltres, per 
responsabilitat, no podem jugar amb processos de selecció de trenta mil places; 
per responsabilitat. Perquè els mateixos que ens diuen: «No, forceu l’article 61.6», 
quan tenim tota la doctrina i tota la jurisprudència en contra –i tant de bo que no fos 
així, i tant de bo que no fos així..., aquests mateixos que ens diuen que interpretem 
i que ens saltem aquests límits serien els mateixos que després ens dirien irrespon-
sables per haver convocat un procés de selecció, i després sí que també demanarien 
la dimissió del conseller Puigneró. 

Per tant, acceptant la precarietat, acceptant la temporalitat, acceptant que el con-
seller Puigneró..., sí, té la trajectòria que té, però al final és un conseller que porta 
un any i mig i respon pel que respon, que és per un retorn de les pagues extres i pels 
diferents acords que hagin pogut arribar amb la funció pública. I no neguem les pos-
sibles crítiques que, legítimament, doncs, l’oposició pugui efectuar. 

Ara bé, exigir allò que jurisprudencialment ara mateix no es pot produir, em 
sembla que hi ha un punt d’irresponsabilitat. I això no evita que hi haguem de tre-
ballar. I això no evita que hi haguem de treballar i que busquem quins poden ser 
aquests mecanismes. El que passa és que el que no podem resoldre és, amb proce-
diments excepcionals, problemes que són estructurals de la funció pública. Llavors, 
per tant, aquest és el posicionament que nosaltres teníem.
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Quan ens diuen: «El conseller Puigneró no seria, en el cas que Catalunya fos in-
dependent, un conseller que li preocupés la funció...» Miri, jo discrepo, el que passa 
és que a vegades és la crítica fàcil, és la crítica que és més..., l’al·legat polític fer, no?

Quan vostès al·legaven també la Constitució, el diputat de Ciudadanos, el dipu-
tat Pachamé, doncs miri, recordar-li que vostè feia referència a l’article 23.2 de la 
Constitució, l’article 103, però també hi ha l’article 24, que és l’article a un procés 
just; l’article 18, que és el dret al secret de les comunicacions, i que també algunes 
lliçons que avui escoltem de recuperació de drets ens les neguen quan ens limiten 
drets fonamentals per altres costats.

Per tant, nosaltres, des de Junts per Catalunya, conseller, li demanem que conti-
nuï amb la seva tasca de recuperació de drets laborals; que coneixem i sabem quines 
són les limitacions jurídiques, i que aquestes limitacions jurídiques en l’àmbit de la 
funció pública i en sectors com les treballadores socials o educadores socials –i po-
dríem parlar d’altres casos, d’altres lleis que fan altres conselleries, que també hi ha 
el sector contrari, i que les estem treballant..., i per tant, nosaltres el que li demanem 
és que continuïn treballant, que busquem i estem a l’aguait a veure si podem trobar 
una solució per intentar reduir la temporalitat, reduir la precarietat. Perquè, després, 
quan parlem d’assetjament –també ve moltes vegades d’aquí–, fer una administra-
ció moderna, una administració en què la gent tingui oportunitats per promocionar 
internament –i per això has de tenir la teva plaça–, que puguin conciliar, que sigui 
una administració innovadora.

Per tant, això ho hem de treballar i aquestes convocatòries que nosaltres hem 
fet ho permeten, però sense negar aquesta empatia i aquest reconeixement de situa-
ció de molts funcionaris, i persones també que són laborals, que porten molts anys 
treballant a l’Administració, amb concatenació de contractes que la jurisprudència 
aquí també ha estat molt clara a dir que són contractes il·legals i hi ha frau de llei, i 
per tant de reconèixer..., i el que demanem és estirar al màxim el que es pugui. Però 
clar, la jurisprudència del Tribunal Constitucional és molt clara en aquest sentit, i si 
volen desobeïm, però desobeïm tots i que quan haguem desobeït els mateixos que 
ens demanen fer impossibles que després no ens portin al Tribunal Constitucional.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. És el torn de resposta per part del conseller Puigne-
ró. Tindrà un temps màxim de vint minuts per respondre les preguntes plantejades. 
Endavant, conseller.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé; moltes gràcies, president i diputats. Miri, jo voldria començar, en primer lloc, 
una miqueta..., quan he explicat el que ha significat o el que està significant aquesta 
legislatura des d’una perspectiva de l’Administració pública, era per reflectir que no 
és just que se’ns traslladi en aquests moments –vist, per dir-ho així, el procés que 
portem durant aquest any i mig tot just de la legislatura..., que és que hi ha hagut 
una voluntat, jo crec que no només per part del Govern, crec per part de tots, també 
d’aquest Parlament, d’anar recuperant drets. 

I jo crec que això és indubtable si ho analitzem des d’una perspectiva del que han 
significat els diferents acords, i crec que ho hem fet de forma concertadament amb els 
sindicats. En alguns casos hauríem potser de no haver-ho fet, però ho hem fet, hem 
volgut precisament, diguéssim, doncs que tot allò que anàvem recuperant fos sem-
pre de forma acordada, concertada i, per tant, en l’actitud jo crec que és un pèl injust 
que ens retreguin, després de molts anys de retallades, de molts anys de regressió de 
drets, que aquest Govern no té la voluntat de continuar avançant. 

Que no els agrada o que anem massa lents, o que pel seu gust hauríem d’anar 
més ràpids? Bé, escolti, els ho puc acceptar, però, en tot cas, crec que és indubtable 
que al llarg d’aquest aquest any i mig hem avançat no només amb l’acord de pagues 
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–que crec que era un acord important en aquest sentit per als treballadors–, sinó amb 
tots els altres que abans he anomenat, i molts més que podria anomenar, però com 
que no es tracta tampoc de fer autobombo del Govern, com diuen, doncs no ho faré.

En tot cas, el que sí que no puc acceptar-los –i perdoneu si abans he fet alguna 
intervenció– és que diguin o que posin en boca meva coses que no he dit. Per sort, la 
primera intervenció era una intervenció que estava absolutament escrita i, per tant, 
deixin-me que els ho repeteixi, perquè, clar, és que si no diuen coses que no he dit, i 
això, si us plau, m’agradaria que no ho tornessin a fer.

Clarament he dit que «ni en la moció registrada originàriament pel grup parlamen-
tari, ni en la interpel·lació que l’havia precedit, es va fer cap esment a l’ocupació pú-
blica». Això no vol dir que jo estigui a favor o en contra, que em sembli bé o que em 
sembli malament; senzillament he dit el que va passar, el que va succeir, i que es par-
lava sobre inspecció laboral, sinistralitat laboral, renda garantida, etcètera, temes que 
són del Departament de Treball. I que «va ser durant la tramitació de la moció que el 
Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent va presentar un seguit d’esmenes 
relatives a ocupació pública que, en ser acceptades pels promotors de la moció, es van 
portar a votació al Ple». Això és el que he dit, i em sembla molt bé que així sigui. És 
que vostès han dit que em semblava estrany, vaja, que gairebé estava en contra de que 
s’haguessin presentat aquestes esmenes en una moció que diu el que diu.

I després també, home, no poden fer trampes pel que fa al tema de la votació, 
és que, clar, és que està registrat. Escolti, és veritat que en la primera moció que es 
va produir van haver-hi unes votacions determinades, però és que els tres articles 
d’aquella moció que van ser després tornats a votar en una moció posterior, i per 
tant entenc que és la posició definitiva que tenen els grups, en aquesta moció, que és 
la Moció 139/XII, senzillament els únics que van votar a favor d’aquests punts van 
ser els comuns i la CUP; la resta, tothom es va abstenir. Home, és així! Vostè em 
parla de la primera moció, de la que fa més temps, i estem parlant de la moció que 
després va incorporar aquests tres punts i es va tornar a reproduir aquesta votació. 
(Remor de veus.)

Per tant, escolti, com a mínim els senyors dels comuns i de la CUP tenen motius 
per fer-nos la crítica, diguéssim, doncs, que han fet... Escolti...

El president

No entrem en diàleg, si us plau. Deixem que faci la compareixença el conseller.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Jo dic que la resta de grups..., vostès es van abstenir en aquesta proposta. Es van 
abstenir, no hi van votar a favor, igual que han fet altres grups, segurament pels mo-
tius que creguin que ho van fer. 

La senyora diputada Geis ha explicat els motius pels quals es va abstenir en aquest 
cas Junts per Catalunya, però ni Ciutadans, ni el Partit Socialistes, ni Esquerra Re-
publicana, ningú ha explicat per què es van abstenir. Jo m’imagino perquè deurien 
pensar que les limitacions jurídiques que tenien, en aquest cas, aquests punts de la 
moció, home, si més no, doncs no estaven clares i, per tant, en certa manera obli-
gaven a fer –no obliguen, però sí que, diguéssim, recomanen al Govern– una sèrie 
d’actuacions que, si més no –jo no dic que siguin inconstitucionals, però si més no–, 
obliguen a demanar, com hem fet –crec que un govern ha de ser responsable–, un 
informe jurídic. 

O sigui, nosaltres quan s’aprova la moció en el Ple..., després, vull dir, de que el 
tema de l’oferta pública d’ocupació hagi estat un tema de gran consens, crec, fins 
a arribar en aquesta moció per part, en aquest cas, del Govern, amb els sindicats 
també representats en el cas de la MEPAGC..., doncs fins llavors no era objecte de 
qüestió. És aquesta moció que plantegen dos grups polítics..., la possibilitat, segons 
el seu criteri, de que això es podia, en aquest cas concret de les treballadores socials, 
doncs, «excepcionar».
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Bé, què fa un govern? Doncs un govern el que fa és demanar un informe jurídic per 
saber si és viable o no és viable. No ens neguem de sortida a analitzar aquest cas, no 
ho hem fet. És més, vam reunir també en aquest cas la mesa de sindicats per parlar-ne. 
Jo crec que no ens poden acusar, en aquest cas, de no voler afrontar aquest tema. No-
saltres..., vull dir que el tema de l’interinatge a la Generalitat ens preocupa, ens preo-
cupa en el sentit de que..., evidentment, primer ens preocupa que n’hi hagi molt, com 
també passa a la resta d’administracions després de molts anys, i per tant la voluntat 
és reduir-lo. Per això estem treballant, per això hem llançat la major oferta d’ocupació 
pública de la història de la Generalitat, i ho hem fet durant aquest any i mig.

Ara, és evident que tenim un marc legal que ens condiciona, ens condiciona, 
però no ens neguem a intentar anar al límit del marc legal. I, a més a més, ens preo-
cupa la situació que han patit, en aquest cas, molts treballadors i treballadores, fruit 
d’aquest interinatge i que ara poden, per dir-ho així, veure perdre la seva plaça.

Però, tot i així, nosaltres, escolti, hem intentat portar al màxim i al límit els me-
canismes perquè al màxim de gent que actualment té plaça interina pugui mante-
nir-se a la Generalitat.

Escolti, miri, hem introduït mecanismes de tot tipus. Podríem parlar des de l’in-
crement del nombre d’aspirants per plaça a la nota de tall dels exàmens. Pot semblar 
una cosa menor, però si el criteri tradicional era de tres per plaça, doncs aquí passem 
de tres a cinc. Bé, escolti, doncs ja hem volgut precisament premiar en aquest cas 
l’interinatge en aquesta convocatòria. O també, pel que fa referència al pes de la fase 
de concurs o de mèrits. Escolti, portant-lo al màxim, al 40 per cent, i si haguéssim 
pogut al 50, doncs el 50 segurament hauríem fet. 

Per tant, hem volgut i tenim el capteniment precisament per empatitzar amb tot 
el conjunt de treballadors interins que porten molts anys sense una plaça convocada 
precisament per retenir aquest talent en el si de l’Administració. O, per exemple, pel 
que fa a la distribució dels mèrits: 80 per cent, serveis prestats. Crec que això tam-
bé, diguéssim, ajuda en aquest cas la gent que està interina dins de l’Administració. 
I podríem continuar. 

En tot cas, no els puc acceptar que no haguem tingut una visió d’empatitzar al 
màxim amb el que significa, en aquest cas, o el que ha significat la impossibilitat 
d’estar durant tants anys sense poder convocar places.

Jo crec que hem anat al límit del que ens permetia, almenys fins ara, la legisla-
ció. És més, també estem obrint la porta, en el cas que hi hagi aquesta sentència del 
TJUE, doncs, en primer lloc ja, en el cas concret de les treballadores socials, a «re-
calendaritzar» les seves proves, a l’espera d’aquesta sentència. Perquè entenem que a 
l’haver-hi ja unes conclusions de l’advocat general, doncs home, no pot trigar molt el 
que hauria de ser la sentència en si.

Bé, això pel que fa una miqueta a les diferents temàtiques que m’heu plantejat 
els diferents grups. Ara m’agradaria entrar en qüestions més concretes, potser d’al-
guns grups en concret, específicament jo crec, sobretot, en el cas de la CUP i dels 
comuns, que potser són els que més, per dir-ho així, amb la seva votació a la moció, 
han plantejat aquesta opció. No dic que no contesti als altres, però dic que en el cas 
dels altres partits us vau abstenir, per tant... (Veus de fons.) Escolti, senyora, és així. 
A la segona moció vostès es van abstenir. 

(Alícia Romero Llano intervé sense fer ús del micròfon.)

El president

Senyora diputada, si us plau, no fem conversa, eh? Per tant, tampoc, diguem-ne, 
aprofitem per fer debat entre tots plegats. Si després tenen alguna consideració a 
fer... Senyora diputada...

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Senyora diputada, li dic la moció. És la Moció 139/XII, on s’incorporaven aquests 
mateixos tres punts que estaven a la Moció 89/XII, i que per tant van ser revotats, 
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per dir-ho així, es van tornar a votar. I en aquesta segona votació sobre aquests 
punts, que són els mateixos –literalment els mateixos–, vostès s’hi van abstenir. 
I, per tant, com que s’hi van abstenir, doncs escolti, ja ens explicarà quin és el mo-
tiu pel qual s’hi van abstenir, en tot cas. Ja ens ho explicarà després, no es preocupi, 
tindrà temps. 

En primer lloc, escolti, el diputat Cid diu: «No, és que sempre venim aquí a dir 
que és culpa d’Espanya.» Home, sempre no, però moltes vegades sí, eh?, moltes ve-
gades sí. I en cap cas, escolti, en cap cas, és culpa dels sindicats. Això també..., vostè 
m’ha atribuït aquí unes paraules que tampoc he dit. He dit senzillament que nosal-
tres intentem pactar-ho tot amb els sindicats, també l’oferta pública d’ocupació. Bé, 
aquest Govern, sí. (Remor de veus.)

El president

Senyor conseller, un moment. Senyors diputats, si tenen alguna consideració a 
fer sobre les paraules del conseller, si us plau, demanin la paraula després, però no 
podem convertir això en un debat, perquè, si no, no ens entendrem, d’acord? Per 
tant, les passions les deixem una mica per quan acabi el conseller i les fan públiques 
després en el seu torn. Gràcies.

Endavant, conseller.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé doncs; jo crec que sí que hi ha una part originària de problema en la qual rau 
el fet de que pertanyem a un sistema, en aquest cas el de l’Estat, que ens marca, di-
guéssim, uns límits molt clars, i per tant, evidentment, que ja ens agradaria poder 
desbordar i poder disposar dels nostres mecanismes. Però bé, ens trobem en aques-
ta situació. Però en cap cas és culpa dels sindicats; jo en cap cas ho he dit i, a més a 
més, el que dic és que precisament és gràcies als acords amb els sindicats que podem 
impulsar totes aquestes mesures.

I estem disposats a continuar-ne parlant, i per això hi ha convocada una  MEPAGC 
ara al mes de desembre, per continuar-ne parlant, aquest és el nostre tarannà. Ho 
vam parlar llavors, vam arribar a uns acords i ara, si fa falta, en tornarem a parlar, 
però no em digui, si us plau, en aquest cas, doncs que dic que és culpa dels sindicats, 
és que no ho he dit en cap cas.

Han plantejat també vostès, també amb el diputat Vidal Aragonés, la preocu-
pació, que també és la meva, de què passarà amb el cas de totes les treballado-
res que no passin aquest concurs oposició. Quin és el capteniment del Govern en 
aquesta situació? Escolti, tots som conscients de què significa un concurs oposi-
ció, no?, i per tant, en aquest sentit, des del Govern de Catalunya crec que tant en 
el passat com crec que també en el futur, en el cas que això es produeixi, sempre 
busquem solucions i intentem buscar solucions perquè no es produeixi una situa-
ció d’aquestes.

Però, com comprendrà, un concurs oposició és el que és. I, és més, és també una 
manera de que a l’Administració entrin també, pel que fa a un número determinat 
de places, persones noves, perquè també hem de garantir als ciutadans aquesta pos-
sibilitat. Si no ho estiguéssim fent, doncs, evidentment, crec que no seria just, ni 
igualitari, ni estaríem, per dir-ho així, donant igualtat d’oportunitats a tothom. Per 
tant, nosaltres ens hem de regir al que significa un concurs oposició, portant al límit 
i al màxim, com hem fet, i si cal ho portarem més, si és possible, la possibilitat de 
que, atès que portem molts anys sense convocatòries, els interins puguin guanyar al 
màxim en aquesta convocatòria. Però bé, al final, darrere hi ha un concurs oposició, 
i tots sabem el que això significa.

Què més? Això, la diputada del PSC ens ha dit que no havíem negociat les bases 
dels continguts de les mateixes. No és veritat, parlin amb els sindicats. Doncs escol-
ti, potser tenim... Vaja, ja li ho puc dir jo, que això s’ha negociat, els criteris de les 
bases dels continguts de les actuals convocatòries, només faltaria.
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I, en aquest sentit, dir també que vostè ens demana ara aturar totes les convoca-
tòries, em sembla que ho ha dit així explícitament, no?, senyora Alícia Romero? Bé, 
clar, jo crec que nosaltres hem de ser sobretot responsables davant del que és una 
oferta pública d’ocupació que afecta trenta mil persones, i entenem que almenys ara 
no es donen les condicions per prendre una mesura com la que vostè ens està dema-
nant. Jo crec que el que sí farem i hem dit que farem, i per tant m’hi he compromès, 
és que en el cas concret de les treballadores socials, per ser un cas també molt espe-
cífic, alterar el calendari de l’examen, a l’espera del que pugui significar aquesta sen-
tència, que ja veurem quina serà, perquè no sabem el resultat de la sentència.

Per tant, imagini’s ara que aturéssim aquesta convocatòria i després la sentèn-
cia fos en sentit contrari. Què els explicaríem a tota la gent que s’està preparant en 
aquest cas les oposicions? Crec que també hem de tenir un pèl de responsabilitat res-
pecte al conjunt dels treballadors, intentant, evidentment, donar resposta a aquesta 
situació concreta, però també respectant el conjunt d’una oferta pública que perse-
gueix sobretot reduir, en el cas de la Generalitat, una temporalitat que és excessiva-
ment alta, que tots sabem que és excessivament alta; que si no la reduíssim serien 
vostès els primers que vindrien aquí i em presentarien o presentarien al Parlament 
una moció precisament en aquesta línia i, per tant, no es pot estar a una banda i a 
l’altra a la vegada. Jo crec que hem d’intentar, tenint en compte i reconeixent que un 
dels objectius que hem de tenir és precisament reduir la temporalitat, doncs, actuar 
en aquest sentit.

I finalment, escolti, aquest és un govern que està disposat a trobar escletxes. El 
diputat d’Esquerra mencionava aquesta possibilitat, eh? Escolti, nosaltres ens com-
prometem a continuar buscant escletxes. Entenem que la situació, en aquest cas de 
les treballadores socials, es mereix que fem aquest exercici. Per això també «recalen-
daritzarem» l’examen. Però bé, això en tot cas hauria de ser amb el concurs de tots. 
Nosaltres no ens hi neguem. Crec que en la propera MEPAGC podem continuar-ne 
parlant, aquesta és la nostra voluntat. 

Crec que, hi insisteixo..., no és per fer autobombo, però crec que hem estat un 
govern que al llarg d’aquest any i mig doncs s’ha caracteritzat per anar recuperant 
drets de forma inequívoca. Vaja, tots els acords que tenim aprovats i acordats amb 
els sindicats crec que ho manifesten.

Per tant, jo l’únic que els voldria demanar –i en tot cas, després, si em deixo al-
guna qüestió en el tinter, ho respondria en el segon torn..., sí que demanaria, ja sé 
que és molt demanar als grups de l’oposició, una miqueta aquesta trajectòria i aques-
ta voluntat que tenim de fer les coses com les hem estat fent fins ara. I després ho 
farem millor o pitjor, però la voluntat hi és i, en tot cas, i per no entrar, diguéssim, 
en el contingut més jurídic que el diputat Aragonés ens ha manifestat, jo a l’únic 
que puc remetre’m és que, evidentment, aquest és un tema complex des d’una pers-
pectiva jurídica, per això vam demanar un informe jurídic als serveis jurídics de la 
Generalitat, que pot ser qüestionable, i que vostès el poden qüestionar, però que és 
el que és i que diu el que diu.

I que, per tant, no és una decisió unilateral del Govern, en aquest cas, actuar de la 
manera com estem actuant, sinó que emparats no només amb aquest informe jurídic 
–em sembla que la diputada Geis ha fet altres referències–, tenim també els casos 
de Canàries i d’altres comunitats, i tampoc podem ser un govern en aquest àmbit 
temerari en la línia de portar unes convocatòries que afecten trenta mil persones a 
un carreró sense sortida. 

Aquest és el nostre objectiu i, en tot cas, si hi ha alguna qüestió en la qual volen 
aprofundir, en el segon torn miraré de respondre’ls-la.

El president

Gràcies, conseller. Hi ha algun grup que vol demanar un torn de paraula? (Pau-
sa.) Sí, ho farem de tres minuts, si els sembla bé; ho dic perquè ja hem fet deu minuts 
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abans, i el torn de rèplica el fem de tres minuts, eh? Fem el mateix ordre inicial. Se-
nyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Ha estat curiós el Grup Socialistes. Li agraeixo a la senyora 
Romero que parli de Catalunya de sobirania, li ho dic amb tota la sinceritat. I, per 
una altra banda, també el conseller d’Administracions Públiques invocant el Tribu-
nal Constitucional com a element que falsament –i tornem a insistir-hi: falsament– 
no ens permet fer compliment d’una moció aprovada en aquest Parlament.

Primer de tot. Si nosaltres ens referim a que vostès manifestaven l’anticonstitu-
cionalitat abans de l’informe és per una qüestió ben senzilla. Vostès fan una reu-
nió el 6 del 6 del 2019 –vostès, i estic dient «vostès», no «vostè», és molt diferent; 
i estic parlant jo, senyor conseller, per tant li demanaria que no parli en aquests 
moments–, que és justament set dies després de la moció. No sé si normalment 
funcionen així les MEPAGC, una convocatòria a set dies i on manifesten expres-
sament que això és anticonstitucional. Per tant, no és una valoració nostra, és una 
realitat objectiva. 

Segona qüestió, o tercera qüestió, també important. Mirin, s’hi poden referir –i ho 
dic amb tots els respectes–: sentència de fa unes setmanes de l’Audiència Nacional, 
perquè aquella sentència el que diu expressament és que se l’eximeix de proves objec-
tives de valoració dels seus coneixements, i no és això del que estem parlant, i ho diu 
expressament la sentència que la tinc aquí davant que, per cert, no està interpretant 
directament el 61.6, sinó que es refereix al 61.6, que és una cosa diferent. Però no està 
dient que el que aquí estem plantejant en aquest Parlament, ni la fórmula que estàvem 
traslladant, fos anticonstitucional. 

Després, si vostès volen parlar de Canàries, com que suposo que ho saben, hi ha 
un acord amb el Govern canari de l’11 de novembre del 2019. Ja saben certament 
que el Govern canari ha decidit que a això no li dona un criteri de constitucionali-
tat, però això no transforma el que nosaltres estem plantejant en una qüestió que no 
tingui empara en les normes de constitucionalitat.

O, per aquest subgrup, el que és més important: criteris de mèrit i capacitat i de 
no discriminació. I els tornem a insistir: el que diu la jurisprudència és que això és 
possible si es fa justificació de l’excepcionalitat, una única vegada, i cobertura per 
via legal, que és el que s’està plantejant.

Després també, més enllà que la sentència del TJUE sigui segurament al final 
no en els propers dos o tres mesos, sinó al març o a l’abril, el que hem de tenir ara 
és una planificació de què farà l’Administració pública. El que no pot ser és que tin-
guem una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que digui a l’Estat 
que ha de complir –en aquest cas, no a l’Administració catalana, sinó a l’Estat es-
panyol– amb una directiva la Unió Europea i que a l’Administració pública catalana 
estiguem a l’espera. Hem de tenir una alternativa abans i hem de perfilar quatre o 
cinc alternatives diferents per donar compliment per a aquell supòsit que pot decla-
rar aquella sentència. Tampoc no crec que sigui la centralitat.

I, per últim, també dues qüestions. Solucions ara, conseller, secretària; solucions 
ara. No podem estar a l’espera de veure el que passa, després de procediments, de 
veure que a algú se li comunica extinció de la seva plaça perquè no l’ha guanyada 
en concurs o perquè ha estat adjudicada a una altra persona, i després ens posem la 
bena a la ferida. No pot ser, les solucions les hem de buscar ara.

El president

Senyor diputat...

Vidal Aragonés Chicharro

I una darrera qüestió. Em dona la sensació que al conseller el subconscient li ha 
fallat. Ha dit: «A persones noves els hem de garantir la seva incorporació.» No, el 
que hem de garantir és que persones noves puguin participar del procés, no garantir, 
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en cap cas, que persones noves tinguin la plaça guanyada, perquè això significaria 
una altra cosa.

El president

Gràcies, senyor diputat. És el torn de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula 
el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé; jo crec que sempre que compareix és útil, ho dic sincerament, perquè crec 
que passen coses, no?, i també no sé si l’haurem de fer venir regularment, mensual-
ment, perquè crec que això és en benefici dels treballadors i treballadores.

Algunes coses que jo crec que és important de recordar. La primera és que 
l’acord de reduir al màxim la temporalitat és en tres anys, l’acord que vam tancar 
amb els sindicats. Jo crec que n’estem lluny, també diguem-nos-ho tots plegats i totes 
plegades que no l’assolirem, però teòricament hi havia un acord que amb tres anys 
hem de reduir al màxim la temporalitat al 8 per cent.

La segona és que, bé, les convocatòries no es pacten, les convocatòries les treu el 
Govern; sí, però, bé, parlem... I, en definitiva, jo crec que està bé..., cada vegada que 
ve aquí vostè passen coses, perquè avui ha estat bé que vingués, perquè a més a més 
els ha traslladat als treballadors que hi haurà una reunió que fins ara no estava con-
vocada. I, per tant, doncs, serveixi aquesta compareixença perquè es pugui tornar, 
en aquest cas, a asseure amb els treballadors.

També li dic: seure no és negociar, seure és seure. «Negociar» vol dir acordar, 
dialogar. Vostès aquests dies també parlen molt d’aquests temes, doncs està bé que 
també sapiguem què vol dir «diàleg» i que ho parlem obertament. 

La segona reflexió és que –també li ho dic amb total transparència i fins i tot 
diria cordialitat– amb segons quins socis de govern no li cal oposició. Jo crec que 
avui també en som tots i totes conscients, per tant no s’espanti si nosaltres li diem 
segons quines coses, perquè algú altre n’hi diu algunes que déu-n’hi-do també, no? 

La tercera cosa que li volia dir és també que crec que està bé que informin el 
conjunt de la plantilla de la Generalitat. És a dir, si vostès creuen que hi ha deter-
minats camins que es situaven a la proposta de moció que no són transitables, crec 
que està bé que no només aquest informe jurídic el tinguin els representants dels 
treballadors, sinó que coneguin quina és la posició, en aquest cas per part de la con-
selleria, el conjunt dels treballadors de la Generalitat. Quina és la seva posició i, per 
tant, el que és possible i no és possible, segons el marc legal, no?

La quarta cosa que li volia dir és: no desobeeixi, si jo hi estic d’acord. O sigui, 
vostè ja sap que nosaltres no estem a favor de la desobediència institucional –una 
altra cosa és la desobediència civil–, per tant ja em sembla bé que vostè digui que 
no pot desobeir... Sí, sí, vostè ha dit –ho llegeixo textualment–: «No podem ser un 
govern temerari.» Compro perfectament la frase literalment i, per tant, ja em sembla 
bé que vulgui un govern que hi hagi ordre i concert.

En tot cas, crec que hem d’intentar buscar les escletxes, eh? I jo insisteixo en 
això, crec que hem d’intentar trobar solucions, perquè estem parlant..., segurament 
podem jugar a l’esgrima parlamentària, i crec que està bé poder-ho fer des de la cor-
dialitat, però també en aquest cas des de..., no és impediment de ser punyents uns 
i altres, però crec que estem parlant de qüestions molt concretes, estem parlant de 
persones molt concretes.

I vaig acabant. I crec que hi ha dues escletxes. Per mi no és com li deia el seu 
soci de govern a un article concret del 61, sinó que per mi és la disposició transitòria 
quarta, que és el que ens diuen també els representants dels treballadors, que està 
evidentment a l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i crec que aquí hi ha un marge. 

I l’altra és el que també li estan demanant alguns sindicats, que crec que és fona-
mental, que és que el tipus d’examen faciliti la suma dels mèrits.

I això no té res a veure també...

Fascicle segon
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El president

Senyor diputat...

David Cid Colomer

...sinó que té a veure amb la ràtio, per exemple, que fan vostès servir de cada 
quant es cribra o no es cribra, per exemple, la primera prova.

El president

Senyor diputat...

David Cid Colomer

I el fet de quantes persones superen l’examen...

El president

...ha exhaurit el seu temps.

David Cid Colomer

...li permet també, per exemple, que després els mèrits...

El president

Senyor diputat...

David Cid Colomer

...siguin un element fonamental a l’hora, en aquest cas, de poder accedir a la plaça.

El president

Senyor diputat, gràcies. És el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la pa-
raula el diputat Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, president, conseller. Bé; la veritat és que en el seu segon torn jo crec que 
ha mantingut el mateix to, intentant donar responsabilitats a la resta. Jo penso que..., 
vamos, haig d’entendre que tots som adults en aquesta sala i que, per tant, assumim 
les nostres responsabilitats. Vostè és l’Administració –és l’Administració–, i no pot 
defugir d’aquest tema. I l’Administració hereta les coses que venen d’altres governs 
que hi hagin hagut en el passat. 

Aquí la situació dels interins és una situació que ve de molts anys enrere, i vostè 
no es pot treure la responsabilitat del damunt dient que és culpa d’Espanya, que és 
culpa dels altres governs. No, vostè n’és el responsable i vostè ha de trobar les so-
lucions pertinents per donar una solució a aquests milers de persones que, bé, han 
tingut una situació laboral a la Generalitat, que és Administració, i que ara no se’ls 
pot fer desaparèixer del món, estan allà. No pot ser que..., i, a més, és que si els do-
néssim determinades solucions tindríem un problema a l’Administració, perquè no 
tindríem una taxa de reposició lo suficientment ràpida, ni tan sols l’expertesa que 
porta tota aquesta gent la podríem substituir d’un dia per l’altre. Llavors, és que d’al-
guna manera han de pensar alguna solució per a tota aquesta gent i per a tot aquest 
know how que hi ha aquí. 

És que..., la veritat, he tingut la responsabilitat en empreses privades, i la veritat és 
que no se m’acudiria aquesta mateixa situació en el món de l’empresa privada. És que 
no podria ser, no podria donar lloc. I hem de pensar que la Generalitat és el primer 
ocupador de Catalunya i que alguna cosa han de fer. Presentin propostes, seguin, i 
no solament seure és dialogar, han de parlar allà, portar propostes i contrapropostes 
i veure que se’n surten aquí, perquè fer el que estan fent fins ara és només tirar la pi-
lota cap endavant. I això al grup li pot sortir molt bé, per aquí la veritat és que no té 
masses alternatives. Hem de solucionar aquest tema i no hem de parlar de solucionar 
aquest tema, que és lo que s’ha estat fent fins ara.

Llavors, solucionem-ho, perquè hi han moltes històries personals al darrere, mol-
tes famílies que viuen d’aquesta situació i que estan molt preocupades, perquè, bé, 
la sentència aquesta segurament no facilitarà la negociació. Probablement, la posició 
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de l’advocadessa ja ha marcat tendència, no sortirem massa lluny i donarà la respon-
sabilitat als jutjats nacionals, que és lo que ja ha vingut a dir. Llavors, amb aquests 
plantejaments, doncs hauríem de trobar una solució.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Realment, conseller, no recordava lo que vostè em treu de po-
lleguera, eh?, perquè realment..., i miri que l’aprecio, ja sap vostè que ens coneixem 
de fa vint anys, però és que, de veritat, té una capacitat de treure’m de les meves ca-
selles increïble, i miri que no porto aquests temes, eh?, imagini’s.

Miri, vostè ve aquí a donar explicacions de per què no ha complert una moció, 
punt. Moció 89/XII. Ve a donar explicacions de per què no l’ha complert i és aques-
ta l’explicació que ens ha donat, i la resposta ha estat molt clara: perquè no podem. 
No, i aquesta resposta a nosaltres no ens val, perquè creiem que un govern que, com 
vostè diu, té empatia per aquells que porten quinze, vint anys, vint-i-cinc fent una 
tasca com a interins, se’ls ha de facilitar la consolidació dels seus llocs de treball. 
I, per tant, nosaltres creiem que s’ha de fer no el que han fet vostès, sinó molt més, i 
hi han possibilitats. I com que ho han fet altres comunitats, vostès també ho podrien 
fer. Això jo crec que ha quedat molt clar en totes les intervencions.

El que li hem demanat és que aturi el procés a l’espera d’aquesta sentència. És 
que la sentència ens diuen que arribarà ja, aviat, és que estem parlant de dos mesos. 
Ara ve de dos mesos després de que, en fi, hem esperat tant temps? Nosaltres creiem 
que això ho podien perfectament aturar, perquè no només afecta aquests interins, 
sinó que afecta tots els treballadors. 

Quan jo li deia que els sindicats li havien demanat la suspensió dels processos 
selectius, aquests que vostè diu, i que vostè em deia que no, miri, hi ha un registre 
entrat l’1 de juliol per part de la UGT, demanant aquesta suspensió dels processos 
selectius fins que no hi hagi una negociació col·lectiva efectiva i real, perquè el que 
diuen és que vostès es presenten a les reunions –i això sí que me’n recordo de la meva 
època..., vostès arriben a les reunions de la mesa: «Aquesta és la nostra proposta»; 
quan els sindicats presenten la seva: «No, no, no, no», i ens aixequem. I el que s’acaba 
aprovant és el que vostès volen, i això és el que va passar amb les bases i els contin-
guts dels processos. Per això li demanaven aquesta suspensió, que vostès no han fet.

I em sembla que..., clar, negociar vol dir negociar, que vol dir cedir per part dels 
dos, no jo vaig, m’assec a una taula i asseure’m és negociar; no, asseure’m no és ne-
gociar; negociar és cedir, escoltar i intentar acordar, i és el que crec que vostès no 
fan, i el que crec sincerament que vostè no fa, conseller.

I com que ja en venim de diverses amb aquest sentit, doncs crec que, de moment, 
jo, si haig de creure algú, em crec els sindicats, perquè si no algú està mentint. Clar, 
vostè diu: «Sí que hem negociat»; ells: «No hem negociat». Bé, escolti, hi ha un do-
cument al registre que diu que no s’ha negociat i que no hi ha hagut aquesta voluntat. 
I, per tant, escolti’m, jo em crec els sindicats per l’experiència que tinc amb vostès.

I jo crec que els sindicats també volen lluitar contra la precarietat clarament, 
però suspendre els processos fins que hi hagi una negociació real no em sembla que 
sigui no creure-hi. Clar que hi creiem, però fem les coses bé, perquè si no anem a 
lo dels fets consumats: «Oh, com que ja ho hem fet», «Ah, com que ja ho hem fet», 
«Com que és tan important», «Com que és tan urgent»... Sí, però és que les coses 
s’han de fer, i s’han de fer bé; i aquest govern molt sovint fa, però no fa bé. I jo crec 
que estaria bé..., sí, sí, senyora Geis, sí, sí.

I, per tant, jo el que li demanaria a aquest conseller és aturar els processos, sus-
pendre els processos selectius que afecten a tothom per fer una negociació clara i, 
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sobretot, una mica d’imaginació i capacitat per resoldre aquest problema que ja ve 
de temps i, com li deia, amb una moció aprovada a l’anterior legislatura.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Republicà. Vol fer ús del seu torn? (Pausa.) 
No. El Grup de Junts per Catalunya, senyora Geis, vol fer ús...? (Pausa.) Sí. Doncs 
endavant, senyora Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; breument, eh? Com a grup parlamentari, entomem totes les crítiques que es 
puguin fer i el que ens uneix és la voluntat de trobar solucions reals i efectives per-
què la temporalitat baixi, perquè hi hagi una administració pública de qualitat, que 
em sembla que els mateixos objectius d’una empresa no són els mateixos que una 
administració pública. I, per tant, doncs, escoltar, i estic d’acord amb algunes afir-
macions d’alguns grups parlamentaris de buscar les escletxes.

Jo ara estava tornant a rellegir un manual clàssic de funció pública respecte a 
la disposició addicional transitòria quarta i l’article 61.6, i trobo que no és sospitós 
precisament d’anar contra el Partit Socialista, i em costa. Per tant, el compromís hi 
és tot, però també crec que fem un mal favor si neguem la realitat. 

Jo crec que ha quedat acreditat que hi ha grups que no neguen la realitat i que hem 
de treballar, però tampoc això ens ha d’obviar, doncs, que tenim el context que tenim.

I també, finalment, conseller, quan ens demana buscar aquestes escletxes, doncs 
miri, també dir que aquestes escletxes serveixen per quan hi ha la regla de despesa, 
pel dèficit fiscal, quan hem de tancar l’execució del pressupost a l’agost perquè resul-
ta que hi ha un suposat informe de l’advocacia de l’Estat que finalment no existeix. 
I per tant que les regles que exigim els consellers siguin regles que exigim a tot el 
Govern de la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per un temps màxim de cinc minuts, té la paraula el con-
seller per donar resposta a les preguntes plantejades. Endavant.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé; com que tinc molt poc temps en aquest últim torn, intentaré respondre pri-
mer el tema de l’excepcionalitat. La problemàtica que havia de resoldre el Pesco és, 
entenc, un problema estructural, no excepcional; per tant, la convocatòria del Pesco 
té aquest objectiu.

Si vostè –i això m’ho han comentat ara, jo ho desconeixia– revisa la jurisprudèn-
cia en tots aquests anys, totes les sentències han tombat les iniciatives que apel·laven 
a l’excepcionalitat per evitar un procés extingit i, en tot cas, si n’hi ha alguna, ens la 
fa arribar i l’analitzarem. 

Ho dic en el sentit de que aquest és el marc en el que ens trobem i, per tant, quan 
diem d’anar a buscar escletxes, escolta, estem disposats a anar a buscar escletxes, 
però que aguantin i que ens permetin, diguéssim, en aquest sentit solucionar el fons 
el problema.

Aquí avui no es tractava, senyora Romero, crec, de respondre o no a una mo-
ció. Al que hem vingut aquí és a resoldre un problema, un problema que tenim de 
fa molts anys i que crec que en aquest cas els treballadors interins, doncs, evident-
ment, molts d’ells veuen amb preocupació aquestes oposicions, però nosaltres te-
nim també una obligació de responsabilitat respecte al que significa un concurs 
oposició.

I a mi..., a mi vostè no em treu de polleguera, també li ho dic, eh? Ens coneixem 
fa molts anys i li tinc una simpatia especial, però sí que, home, el seu grup demostra 
una certa incoherència avui amb el seu posicionament. Sí, home, sí. Escolti, vostès 
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encara no han explicat..., encara no han explicat per què es van abstenir. O sigui, vos-
tè ve a demanar-nos i a exigir-nos al Govern, però vostès són els primers que s’abste-
nen..., sí, home, s’abstenen, i per tant fan allò... Sí, sí, vostès fan el doble paper, aquest 
doble joc que tant els surt –que els surt molt bé, la veritat–, però que haurien també 
de veure, doncs, quina és la seva actitud en l’àmbit que tenen vostès responsabilitat, 
com és en l’àmbit de l’Estat, que podrien fer molt. Podrien fer molt i fan molt poc; 
fan molt poc. El seu grup té molt poca influència a Madrid per poder resoldre aquest 
i d’altres problemes, com podríem parlar també del que va significar la batalla per les 
pagues extra, on vostès van posar més pals a la roda que suport.

Sobre el tema de socialitzar l’informe, hi estic molt d’acord. Crec que, a veure, 
això avui ho hem fet, però en tot cas la nostra obligació era demanar aquest informe. 
Crec que el Govern l’havíem de demanar als serveis jurídics, perquè davant d’una 
moció del Parlament no haver demanat l’informe hauria significat, evidentment, que 
no fem cas del que diu el Parlament. No, no, escolti, ens prenem «en sèrio» el que diu 
el Parlament i per això demanem l’informe. 

I del que va passar en aquella MEPAGC, que ni vostè ni jo hi érem, eh?... Clar, 
aquí tindrem les versions que tindrem, en tot cas. Si algú va fer o va afirmar que allò 
ja era, diguéssim, inconstitucional abans d’haver demanat l’informe, evidentment, no 
hi estic d’acord, si això es va produir; perquè per això es va demanar l’informe. Per-
què si sabéssim del cert que allò era inconstitucional, doncs ja segurament potser no 
hauria fet falta demanar l’informe. Per això es demana l’informe, per saber quina és 
l’opinió dels serveis jurídics de la Generalitat, per tal de que aquest Govern no faci 
passes, en aquest cas, que condueixin al que és una oferta pública d’ocupació que 
afecta més de trenta mil persones a un carreró sense sortida. 

I, escolti, nosaltres hem fet..., abans comentava que podíem continuar perseve-
rant en buscar, diguéssim, mecanismes que ens permetessin alleugerir una miqueta 
o, per dir-ho així, ajudar els que són interins ja a la Generalitat que aquestes pro-
ves fossin menys feixugues, en aquest sentit; o, per dir-ho així, que en aquest cas 
tinguessin la possibilitat, d’acord amb els criteris i les condicions que es posen per 
concurs oposició..., els siguin al màxim favorables possibles. Jo crec que aquest 
exercici l’hem fet.

Abans li comentava algunes qüestions, però em sembla, no sé si li ho he dit o no 
li ho he dit..., en tot cas, el fet de que incrementéssim el nombre d’aspirants per plaça 
amb la nota de tall dels exàmens de tres a cinc és clarament una voluntat en aquest 
sentit. Hauríem pogut mantenir el criteri de tres i el vam passar a cinc.

Per tant, crec que hem fet esforços. Si en podem fer més, els farem –si en podem 
fer més, els farem. I el que no podem fer ara en aquests moments per això és aturar 
tota una convocatòria, tot i que sí que agafem el compromís, en aquest cas, en el cas 
concret de les treballadores socials, de «recalendaritzar» el que és l’examen a l’es-
pera del que digui la sentència del TJUE.

Des d’aquesta perspectiva, hi haurà properament convocada una MEPAGC; el dia 
13, em diuen, el dia 13. Per tant, tindrem una nova oportunitat per continuar-ne par-
lant, perquè l’objectiu d’aquest govern és continuar recuperant drets, fent d’aquesta 
Administració una administració que doni resposta als ciutadans, i això passa per te-
nir un nivell de temporalitat que no és el que tenim ara i que hem de reduir, i per tant 
estarem d’acord en que s’ha de continuar amb aquest procés.

I, en tot cas, des de la perspectiva de la conselleria d’Administració Pública, conti-
nuarem treballant concertadament amb els sindicats, i també amb aquest Parlament, 
per trobar les millors respostes i opcions per anar revertint aquests drets perduts du-
rant aquests darrers deu anys.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies a l’honorable senyor Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública; al senyor Xavier Gatius i Garriga, secretari general, 
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i a la senyora Annabel Marcos i Vilar, secretària d’Administració i Funció Pública, 
per la seva compareixença. 

Fem una pausa de cinc minuts. Reprenem després la comissió, amb la següent 
compareixença. I gràcies a les persones convidades per haver estat avui amb nosal-
tres aquí en aquesta comissió. Gràcies.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i onze minuts i es reprèn a un quart de sis i sis minuts.

El president

Bé, doncs continuem amb la compareixença de l’honorable conseller Jordi Puig-
neró i Ferrer, a qui l’acompanya el senyor Xavier Gatius i Garriga, secretari general, 
per substanciar el punt 3 d’aquesta sessió informativa de la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública sobre la fallada i les incidències al programa Esfera 
al final del curs 2018-2019.

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 

355-00087/12

Té la paraula el conseller.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé; bona tarda de nou. Gràcies, president. Diputats i diputades, com ha dit el presi-
dent, passo ara a parlar de la fallada del programa Esfera, ocorreguda el passat mes 
de juny. M’acompanya en aquest cas a la Mesa el secretari general del departament, el 
senyor Xavier Gatius.

En primer lloc, voldria afegir-me a les disculpes que ja va fer en el seu moment a 
la comunitat educativa el conseller Bargalló, i que jo mateix també m’hi vaig afegir 
el passat 10 de juliol, en resposta en aquest cas a una pregunta formulada pel mateix 
diputat Aragonés, en sessió plenària del Parlament de Catalunya.

En efecte, com vaig explicar en aquell moment, l’aplicació informàtica de gestió 
acadèmica dels centres educatius públics anomenada Esfera va fallar i això va pro-
vocar que els docents tinguessin moltes dificultats per introduir als expedients dels 
seus alumnes, en aquest cas, les notes de final de curs. 

Així, els damnificats pel mal funcionament de l’aplicació Esfera varen ser, en pri-
mer lloc, els docents i els treballadors de les secretaries dels centres educatius i, poste-
riorment, els alumnes i les seves famílies, que no varen tenir coneixement de les notes 
dels seus fills amb la puntualitat exigible. A tots ells, aprofito avui per demanar-los, 
un cop més, excuses. 

En segon lloc, vull puntualitzar que mentre això passava, la resta de 1.846 aplica-
cions informàtiques que, mitjançant el CTTI, gestiona la Generalitat, com les que ges-
tionen llits hospitalaris, la recepta electrònica, la gestió informàtica del 112, etcètera, 
funcionaven amb absoluta normalitat. Això ho dic, d’alguna manera, per posar el con-
text de la dimensió del que gestiona avui el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Generalitat de Catalunya: 1.846 aplicacions cada dia. També, especialment, fun-
cionaven amb normalitat les 250 aplicacions crítiques que gestionem des del Govern 
de la Generalitat.

Em deuen haver sentit a dir en nombroses ocasions que a dia d’avui per a governar 
una organització, una empresa o una entitat hi ha tres grans palanques de governança: 
hi ha la palanca, evidentment, pressupostària; hi ha la palanca dels recursos humans, 
de les persones –per tant, el que seria, diguéssim, en aquest cas, la part de l’Adminis-
tració–, i finalment també hi ha la palanca tecnològica. Podríem afegir també en un 
futur, segurament, la palanca de les dades, però en tot cas l’englobaria dins d’aquesta 
mateixa palanca. 
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Avui, segurament, sense tecnologia, sense dades és impossible governar una em-
presa, governar una administració, governar qualsevol tipus d’entitat.

Tenim la sort i el repte, per tant, en aquest sentit, que aquest departament –el de 
Polítiques Digitals i Administració Pública– aglutina dues d’aquestes tres palanques: 
la tecnologia i les persones, la política tecnològica i la política de funció pública.

Com he dit, la tecnologia és avui fonamental per a qualsevol administració pú-
blica per a poder prestar uns serveis públics de qualitat als ciutadans i ciutadanes. 
És per això que la despesa en tecnologia ha de tenir un pes específic important no 
només en els propers pressupostos de la Generalitat, sinó en pressupostos futurs de 
la Generalitat, perquè cada dia les organitzacions són més intensives en tecnologia.

Actualment, el desplegament de solucions informàtiques és ja una realitat i esde-
vé essencial en el funcionament ordinari de la Generalitat en el seu dia a dia. Tots 
els departaments recolzen la seva actuació en els sistemes informàtics, en el que 
conforma una veritable administració digital. Per tant, no podem avui separar la 
tecnologia de l’acció que fan els departaments.

Però, entrant en matèria, què és Esfera? Esfera és una aplicació informàtica del 
Departament d’Educació. És, concretament, el sistema d’informació que dona suport 
als processos de gestió acadèmica, administrativa i econòmica dels centres públics 
del Departament d’Ensenyament. Ha anat substituint l’antiga aplicació SAGA i ac-
tualment està desplegada a educació infantil i primària, ESO i batxillerat. La utilit-
zen, per tant, setanta mil docents de 2.500 centres i conté dades de 739.000 alumnes. 

El primer mòdul d’Esfera, el de gestió econòmica, es posa en producció el gener 
de 2017. A l’abril del mateix any es posa en funcionament el mòdul de gestió acadè-
mica i administrativa per als ensenyaments d’educació infantil i primària. L’avaluació 
final ja es va entrar a Esfera. A l’octubre de 2018 es posa en funcionament la part de 
gestió acadèmica per als ensenyaments d’ESO i batxillerat. Actualment, els ensenya-
ments que romanen a SAGA són els cicles formatius, professionals i artístics i els en-
senyaments d’adults. 

Aquest any hi ha hagut canvi del proveïdor que desenvolupava i mantenia aquest 
sistema fins ara. Fins al 31 de maig el responsable era l’empresa Iteria, del grup Sei-
dor, i aquest mes de juny va agafar el relleu l’empresa Everis. Per tal de no realitzar la 
transició al servei en l’època crítica de negoci, Everis va subcontractar Iteria fins a po-
der realitzar aquesta transició. Actualment és Everis qui gestiona l’aplicació en solitari.

Durant el curs 2017-2018, primer en què els centres de primària van realitzar tot 
el curs escolar a l’aplicació, no es van produir incidències tècniques remarcables. 
Per tant, del que estem parlant és que la posada en marxa d’aquesta aplicació durant 
el curs 17 i 18 va funcionar perfectament. Va haver-hi un augment significatiu del 
nombre d’incidències funcionals provocades per errors en l’aplicació o bé per errors 
en la definició d’acceptació funcional, que al llarg del curs es va treballar en la re-
solució d’aquelles incidències.

Tot i que inicialment s’havia planificat la migració d’ESO i batxillerat l’any 2017, 
els canvis en el model d’avaluació d’ESO van posposar un any l’entrada en funcio-
nament d’aquests ensenyaments a Esfera.

Al llarg del curs 2017-2018 es va treballar tota la part d’aquests nous ensenya-
ments fent entregues parcials a l’entorn de preproducció, perquè els usuaris pogues-
sin fer una validació més acurada i amb marge per a poder rectificar els possibles 
defectes que poguessin aparèixer.

A finals de juny del 2018 es va fer entrega de la primera versió que incorpora la 
part d’avaluació final d’ESO i batxillerat, per tal de fer-ne les proves funcionals al se-
tembre de cara a tenir-ho validat per a finals de curs, o sigui el juny de l’any següent.

Els primers problemes importants relacionats amb la indisponibilitat del servei 
es comencen a donar el dia 11 de juny de 2019, quan es detecta que la funcionali-
tat de l’aplicació relacionada amb l’avaluació final va molt lenta i en algun moment 
dona errors d’accés. Per intentar resoldre el problema, pensant que era un problema 
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de plataforma, es despleguen més instàncies del mòdul d’avaluació. Amb aquesta 
actuació, el sistema millora i es pot treballar amb més fluïdesa fins al divendres dia 
14 de juny de 2019.

Per tant, des de que es comencen a detectar els primers problemes fins al dia 14 
es plantegen una sèrie de solucions que arreglen el problema, però que, per dir-ho 
així, no solucionen el problema definitivament.

Com dic, amb aquesta actuació el sistema millora i es pot treballar amb més fluï-
desa fins al divendres 14 de juny de 2019, moment en què es donen reiterades caigudes 
del servei o temps de resposta extremadament llargs que fan impossible treballar-hi. 
Al llarg del divendres 14, i durant tot el cap de setmana, es realitzen diverses actua-
cions a nivell de base de dades per tal de millorar el rendiment mentre es busca la 
causa real del problema.

El proveïdor del centre de processament de dades, conjuntament amb Oracle, 
realitza una auditoria que conclou que el dimensionament i la configuració de la 
plataforma són correctes. Iteria i Everis analitzen durant el cap de setmana el codi 
buscant transaccions que bloquegin o consumeixin molts recursos i no es troba res 
concloent. El diumenge 16 de juny a la nit, el CTTI convoca un gabinet de crisi pre-
sencial al Departament d’Educació per a dilluns a primera hora, on se cita els mà-
xims responsables de les empreses proveïdores Everis i Iteria.

Per tant, si hem dit que un dilluns comença a haver-hi problemes però més o 
menys es solucionen, a finals de setmana de divendres, el dia 14, l’aplicació, digués-
sim, és impossible per poder-hi treballar, el mateix dilluns següent hi ha gabinet de 
crisi per començar a posar sobre la taula quina és la problemàtica i identificar pos-
sibles orígens del problema. Se’n descarten alguns. 

Per atacar el problema es prioritza la urgència en resolució i amb aquesta idea 
s’estableixen equips per tal de poder treballar en paral·lel i així poder trobar les cau-
ses arrel del mal funcionament de la plataforma al més aviat possible. S’estableixen 
equips dedicats segons disciplines i, d’altra banda, s’estableixen uns coordinadors del 
CTTI i els màxims responsables de les empreses Iteria i Everis per interrelacionar 
totes les actuacions entre els equips.

Addicionalment a aquests equips, hi ha nou persones de l’àrea TIC d’Everis, 
Iteria, d’operacions i del centre de control del CTTI donant suport i coordinant la 
crisi; al voltant de trenta persones en total.

Alhora, s’estableix la interrelació amb l’equip d’educació per mantenir la informa-
ció al dia de tot el que s’estava fent i que anava succeint. Els punts de control de l’evo-
lució de la problemàtica es fan contínuament i formalment al matí i a la tarda de cada 
dia, liderats per la Secretaria General d’Educació, amb la presència del director gerent 
del CTTI –en aquell moment el senyor Angulo– i amb la participació dels responsa-
bles funcionals del departament, l’àrea TIC del CTTI i els responsables de les empre-
ses Everis i Iteria.

El dimarts 18 de juny, o sigui, podríem dir, una setmana des de que comença 
a haver-hi problemes i, per dir-ho així, tres dies després del divendres que ja real-
ment l’aplicació no tirava, veient que no es troben les causes arrel del mal funcio-
nament de la plataforma, es prenen les següents decisions organitzatives, considerant 
que amb la reducció d’usuaris concurrents la plataforma podria funcionar.

O sigui, intentant..., atès que, com sabeu, el procés d’entrada de notes es produeix 
de forma molt intensiva durant molts pocs dies –a més, concentrats en molt poc 
temps durant un exercici–, el que es decideix en primer lloc és veure si podíem o es 
podia fer que això no fos de forma on tothom entrés les dades en el mateix moment.

Per tant, es tanca també la impressió de butlletins, es limita el nombre d’usuaris 
que poden accedir al sistema determinant que només els equips directius i admi-
nistratius dels centres podran introduir avaluacions, i no obrir les transaccions de 
matrícula determinant de forma anual, recollint la documentació i posposant la in-
troducció de la informació al sistema. 
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Aquestes decisions s’informen a la junta de directors de centres el matí del dime-
cres 19 de juny. El dimecres 19 els equips tècnics detecten dos punts on es generen 
bloquejos de recursos que fan que la plataforma vagi molt lenta i fins i tot la pugui 
fer caure. Es corregeix el bloqueig i després de provar-ho funcionalment es puja a 
producció la tarda del dia 19. 

També es detecta on es troba la causa que produeix que la generació de butlle-
tins per imprimir consumeixi tants recursos. La problemàtica es concentra en l’únic 
servidor de generació de documents PDF, que no dona a l’abast. Es determina incre-
mentar el nombre de servidors, a la vegada que es segueix buscant la causa de l’arrel 
del baix rendiment del producte. El constructor del producte proposa uns canvis en 
la configuració del producte i les proves donen que es pot augmentar el rendiment 
en deu vegades.

El dijous 20 a la tarda es posa la nova configuració al servidor de producció i se 
segueix amb la planificació que el cap de setmana s’implantin els quatre nous servi-
dors amb la mateixa configuració. El dijous 20 la plataforma respon positivament i 
els centres van entrant les avaluacions de forma massiva i es determina que el diven-
dres s’obrirà la impressió de butlletins per a l’ensenyament infantil. Per tant, estem 
parlant que del 14 al 20, una setmana, quan es va produir, per dir-ho així, i amb la 
qual es va donar resposta a aquest greu incident. 

Veient el divendres que el sistema es comporta suficientment bé i que el diumen-
ge ja estan els nous servidors de generació PDF, la producció es decideix a la tarda 
a obrir la impressió de butlletins de tots els ensenyaments.

Durant el cap de setmana de Sant Joan es comprova que hi ha usuaris que utilitzen 
el sistema i van introduint notes i generant butlletins, i el dimarts 25 de juny, primer 
dia laborable, ja hi ha un ús molt elevat de les transaccions d’avaluació i generació de 
butlletins. Per «butlletins» entenem les notes, eh?, que s’entreguen als alumnes. 

El migdia del mateix dia 25 es detecten un altre cop alguns bloquejos a la base de 
dades i ràpidament, en veure que ho genera la impressió d’actes, es decideix desac-
tivar aquesta funció mentre no s’analitzi tècnicament. Es detecta que el que provoca 
el problema és la transacció d’impressió d’actes; es modifica la transacció i, després 
de proves funcionals, se n’implanta la producció el divendres 28, activant un altre 
cop la funció de generació d’actes.

Aquest mateix dia s’obre el procés de matriculació de P3 –és el més urgent– i 
comprovant que la plataforma es comporta correctament s’obre la matriculació de 
tots els altres ensenyaments i nivells. 

En resum, hi ha hagut tres causes tècniques que han provocat que la plataforma 
Esfera es col·lapsés i no donés servei als usuaris en un moment de màxima concur-
rència. Un error de codificació de la transacció de canvi d’estat en l’avaluació –hi 
havia un error de programació que feia que no s’alliberessin recursos de la base de 
dades–; el mòdul de generació de documents PDF no absorbia la gran demanda que 
hi havia en aquells dies –i això provocava que les transaccions d’impressió anessin 
molt lentes, fent que tot el sistema tingués un temps de resposta tan elevat que els 
usuaris no podien treballar de forma normal–, i, finalment, el procés de generació 
d’actes no estava prou optimitzat i, per tant, provocava també lentitud en el sistema.

Què hem fet, a partir d’aquí? Doncs, evidentment, prendre decisions. En primer 
lloc, per tal de determinar les accions correctores per estabilitzar el sistema Esfera, 
tant des del punt de vista de funcionalitat com de rendiment, hem proposat –vaig 
proposar, en aquest cas, al director gerent del CTTI– un pla de viabilitat que s’està 
ja en aquests moments executant.

Aquest pla es compon de cinc línies de treball. La primera d’elles és la revisió 
del rendiment i la disponibilitat de la plataforma, per tal de determinar que la con-
figuració de plataforma és l’adequada pel volum de feina que se li demanarà en els 
moments de màxima càrrega; i, per tant, ja preveient de cara al proper cop que s’ha-
gi de fer una entrada massiva de notes.
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La segona, avaluar la qualitat del codi, tant pel que fa a la part de programació 
com la part de la base de dades; per tant, avaluar el que és la qualitat de la progra-
mació en si.

En tercer lloc, revisar processos funcionals; per tant, detectar i eliminar errors fun-
cionals o de processos del disseny amb els quals es puguin generar aquests colls d’am-
polla pel que fa, diguéssim, a l’aplicació. 

En quart lloc, establir mecanismes de monitorització i control de la plataforma; 
i, per tant, fer ja simulacions de cara, diguéssim, al curs vinent perquè aquests fets 
no es tornin a produir.

I, finalment, també hem reforçat l’àrea TIC, en aquest cas d’ensenyament, amb 
una figura, amb una persona amb capacitats d’arquitectura tècnica, tècnica de siste-
mes i gestió de la qualitat.

Va ser, com he explicat, la col·laboració entre el CTTI, el Departament d’Educació 
i les empreses proveïdores el que va permetre resoldre aquesta crisi. Les crisis, per 
desgràcia, són inevitables, es produeixen inclús dins de les empreses tecnològiques 
més punteres del món, com ha succeït recentment, i en sou testimonis sovint, no?, 
amb el mateix Facebook o WhatsApp, etcètera, o també en altres aplicatius, ja sigui 
de codi propietari o inclús sigui de codi lliure. 

Però és en aquest model, entenem –publicoprivat–, on podem aprofitar el millor 
de cadascú. En un moment en què la tecnologia esdevé estratègica i les empreses 
privades capdavanteres poden oferir al sector públic aquest avantatge per tal de do-
nar el millor servei possible al ciutadà –que d’altra forma li seria molt difícil acon-
seguir–, es tracta d’aprofitar el millor del sector tecnològic privat juntament amb el 
millor del sector tecnològic públic, que és qui determina l’estratègia i les directrius 
i qui, quan es produeix una crisi, pot reaccionar amb el múscul suficient per tal de 
donar solucions als problemes que es plantegen. 

En aquest cas, el disposar d’una empresa tecnològica pública capdavantera com 
és el CTTI i el compromís de tots els seus tècnics és el que va permetre estabilitzar 
la crisi.

I per això m’agradaria destacar la tasca d’aquest organisme, una tasca discreta 
que sovint només ens en recordem d’ella quan fallen les coses, però que manté els 
serveis de la Generalitat els 365 dies de l’any, les vint-i-quatre hores del dia, fun-
cionant amb normalitat i que, per tant, com dic, fan una tasca discreta però eficient, 
malgrat que alguns massa sovint hi volen posar contínuament l’ombra de sospita.

Moltes gràcies i, en tot cas, a la vostra disposició.

El president

Gràcies, conseller. És el torn dels grups parlamentaris. Aquesta compareixença 
sí que va ser demanada per la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i, 
per tant, té la paraula el senyor Vidal Aragonés. 

Els sembla bé –ho dic per una qüestió també d’economia de temps..., amb set mi-
nuts consideren que en tenen suficient per fer les intervencions? (Pausa.) No? En volen 
més? En volen menys? (Veus de fons.) Amb cinc minuts? (Pausa.) Sí? Cinc minuts, 
d’acord. Doncs endavant, senyor diputat.

Vidal Aragonés Chicharro

Doncs gràcies, president. Conseller, mirin, nosaltres no sempre tenim la conside-
ració deguda per les institucions –no contra qui les representa, sinó el que signifiquen 
les institucions–, però sí que ens agrada que aquells i aquelles que representen el nos-
tre país –i vostè representa el nostre país al més alt nivell quant a Administració pú-
blica– acabin d’assumir que és Administració pública, i li dic el perquè.

Miri, vostè ha parlat d’«època crítica del negoci i del producte». Llavors, aquí 
han passat dues coses: una de dos, o vostè està reproduint fil per randa els arguments 
d’aquelles empreses que es gestionen d’una manera privada o està assumint –i és lí-
cit– una visió ideològica, on entenc que aquí el que tenim és un negoci i el que te-
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nim és un producte. Per tant, li volíem fer avinent que, evidentment, per nosaltres el 
màxim representant de l’Administració pública catalana considerem que hauria de 
creure’s que està representant l’Administració pública i no pas les empreses, perquè, 
de reproduir aquests conceptes, que són simplement els de les empreses, doncs sem-
blaria el contrari. 

Fem un pas en el temps, i n’explicarem el perquè. L’any 2012, aquells que es va-
ren autoanomenar «el Govern dels millors», ens van donar privatització i externa-
lització dels serveis públics que, a més, se’ns anunciava que suposarien un estalvi 
del 25 per cent en el seu cost. I per no especular entre el que es va dir i el que no es 
va dir, el conseller de Treball de l’època deia: «Estem complint allò que ens va dir 
el president de la Generalitat, de fer més amb menys» –seria una miqueta màgia, 
però, bé...–, «amb aquest concurs les empreses, les entitats i l’Administració farem 
molt més amb molt menys. Aquestes adjudicacions permeten estalviar un mínim del 
25 per cent de la factura que la Generalitat pagava fins ara pels mateixos serveis.»

I per què li traslladem tot això, conseller? Doncs miri, perquè el CTTI va ser un 
dels protagonistes d’aquestes privatitzacions, i seguint la traça del fallit programa 
Esfera, trobaríem no únicament el CTTI, sinó que trobaríem també empreses com 
Iteria, que al final van esdevenir adjudicatàries de serveis tecnològics.

Ara hem pogut entendre què significava això d’anar a estalviar-se el 25 per cent, 
que ve a significar que el programa Esfera compensa la seva fallida i la seva mala 
qualitat en el servei amb el sobreesforç en hores extres –no pagades, per cert– del 
personal docent o del PAS dels centres escolars o els centres d’estudi. I per l’expli-
cació que ha fet el conseller, fins i tot, també després per, un, anar a demanar-li al 
CTTI que solucioni allò que no és capaç de solucionar d’una manera individual.

El relat d’allò que vostè ha fet i que tots i totes coneixem: «El programa Esfera en 
fallida provoca en la finalització de curs greus incidències en la seva cloenda, sobre-
càrrega de treball en els equips docents i en el PAS i dificultat en la comunicació de 
les qualificacions dels alumnes i famílies.»

Més enllà que vulguin centrar el 9 i 14 de juny, és que no poden ser unes altres 
dates per una qüestió ben senzilla, que es dona allà perquè les notes es posen en 
aquelles dates, igual que els professors i les professores universitàries tenim una 
data que ens diuen: «Has de tancar actes», i no ho faràs l’endemà d’aquella data; ho 
pots fer uns dies abans, però no l’endemà. Per tant, allò no és un problema que es 
reprodueix en aquelles concretes dates; es produeix quan es pot produir, malaurada-
ment, que són les dates en les quals les notes es passen a actes, es tanquen actes, es 
fan d’una manera telemàtica i després s’imprimeixen físicament per poder ser sig-
nades pels responsables de les mateixes.

Dit tot això, li preguntem algunes qüestions. Quines responsabilitats assumeix i 
exigeix el seu Govern en relació amb aquest despropòsit? I per anar concretant-ho 
més: hi ha hagut sancions o penalitats comunicades a les empreses o empresa que 
gestiona el programa? I si s’han comunicat, ja s’han fet efectives? En quina fase 
estem? Perquè per nosaltres seria com molt incomprensible que no s’hagués donat 
compliment a la normativa vigent i no s’hagués iniciat un procediment, com a mí-
nim, de sanció en relació amb els diversos i diferents incompliments. 

Fins ara nosaltres no acabem de tenir clara la seva explicació, tots els problemes 
–una part, sí–, però el que ens preguntem és hi ha algun motiu per mantenir encara 
quant a l’empresa que gestiona el servei. O, dit d’una altra manera: vostès no s’han 
plantejat anar a extingir el contracte i recuperar la gestió pública d’aquest servei? Ho 
he explicat fins i tot d’una manera molt més planera: revertiran les privatitzacions 
que van fer l’any 2012 en relació amb aquests serveis?

I les darreres dues qüestions: es plantegen o han estudiat, com a mínim, el pro-
gramari lliure –que, certament, no ens evita tots els problemes, però el que diuen 
tots els especialistes és que alguns dels que s’han donat en aquest supòsit sí que 
s’haguessin evitat?
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I la darrera qüestió que li preguntem –i de veritat, no ho afirmem, eh?, ho pre-
guntem. Fora bo que ens acabés també d’explicar quina és la relació que tenen amb 
l’empresa que gestiona aquest contracte alguns extreballadors i extreballadores del 
CTTI; vull dir si allò va ser simplement un procés de subrogació, si va ser simple-
ment un procés d’externalització amb garanties per als treballadors, o si hem tro-
bat que alguns i algunes dels treballadors que teníem al CTTI fent una activitat, de 
sobte, els trobem en una altra empresa fent la mateixa o similar activitat, i alguns o 
algunes en llocs de direcció de l’empresa. Si ens ho expliqués també li ho agrairíem.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sobre l’anterior empresa o sobre l’actual?

Vidal Aragonés Chicharro

Sobre l’anterior i l’actual.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Conseller, yo también empezaré con una laudatio. Aparte 
de compartir la laudatio que le ha hecho antes mi compañero y tocayo, también 
comenzaré con una laudatio en esta ocasión. En ese informe que usted ha leído no 
le echaba la culpa a Madrid. ¡Oh, Dios! ¡No han encontrado una excusa, no han en-
contrado ningún motivo! Menos mal que la empresa Iteria la compró una empresa 
japonesa hace ya unos años; si no, hubieran dicho que la culpa era de que Iteria era 
española.

Bien, hablando del tema; aparte de que el resto de aplicaciones –que fueran 
1.200 y pico o lo que sea– funcionaran bien, no quita ni un ápice al destrozo bestial 
que hico Esfera en el sistema educativo. Esa excusa me parece muy pobre. Me pare-
ce muy bien que funcionaran bien las 1.200 aplicaciones, pero eso no es excusa para 
nada. Y que si en tecnología no se entiende la gestión actual ni un buen servicio a la 
ciudadanía..., en eso tiene usted razón, pero precisamente por eso el CTTI tiene el 
presupuesto que tiene, entre otras cosas. 

Hablemos del programa. Usted nos ha hecho una serie de detalle con fechas, con 
los problemas que fueron surgiendo, con las distintas medidas que tomaron, y aquí 
comparto una opinión que ha dicho antes el diputado que me ha precedido, el señor 
Vidal Aragonés: ¿cómo no se le ocurrió a nadie prever que todas las notas se me-
ten en pocos días? Es que eso no se puede justificar de ninguna manera, conseller.

Es decir, hombre, es que las entradas de notas, claro, se concentran –ay, qué ca-
sualidad– a final de curso, fíjese usted. ¡Qué casualidad! Y va y falla el programa. 
Por cierto, otra excusa que no comprendo: dice usted que uno de los fallos fue que 
los documentos PDF los hacía un servidor; había un único servidor para gestionar los 
informes en formato PDF. ¿Y qué pasaba?, ¿los años anteriores había diez o doce ser-
vidores? Los años anteriores no había habido problemas para generar informes PDF. 
¿Habían quitado servidores o era otro fallo, que hubiera un único servidor? Senci-
llamente, también me parece una excusa torpe decir que: «Es que, claro, como solo 
había un servidor se colapsaba», cuando todos los años se han hecho estos informes 
sin mayor problema con el programa SAGA.

Aquí se han contado cambios en la evaluación, cuestiones que hizo cambiar la 
calificación; el generador de acta no estaba optimizado; al módulo que generaba 
PDF le pasaban cosas que no le pasaban al anterior, con un único servidor. Todas es-
tas cosas que ha comentado usted son un tremendo fallo de programación en inicio. 
A una empresa que, por cierto, le habíamos pagado 2,6 millones de euros, según la 
última información que facilitó su departament a este Parlament, en tres años –2,6 
millones de euros. Y que había funcionado en primaria, es verdad. El año anterior 
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había sido puesto en primaria y llega, cuando lo ponemos en secundaria y en bachi-
llerato, el destrozo absoluto. Y habían cobrado 2,6 millones de euros.

Aquí podemos buscar justificaciones. Yo, en este caso, tengo que decir que tam-
bién, no sé si merece alguna laudatio, pero comparto las palabras del conseller Bar-
galló: «El caos de l’Esfera ha estat injustificable.»

Y yo, conseller, permítanme otro comentario, porque habitualmente aparte de 
echarle las culpas a Madrid, suelen ustedes decir: «Y si lo gestionásemos nosotros so-
los lo haríamos maravilloso.» Por favor, otros ejemplos –que el caso del Esfera no es 
el único, no es el único caso, el del Esfera; y como vamos a hablar del Esfera no men-
cionaré ninguno más–, pues son para hacer pensar que, bueno, que este venirse arriba 
que tienen ustedes con ese tema, yo le recomendaría que bueno...

Ha hablado usted de decisiones y nos ha hablado de cinco líneas: evaluar la cali-
dad de no sé qué, eliminar errores de diseño, simulaciones... ¡Ay, si hubieran hecho 
una simulación, fíjese usted! En fin, reforzar el área TIC del departament... ¿Cuánto 
cuesta ahora todo esto? Porque de eso no hemos hablado. ¿Cuánto coste va a tener 
arreglar este destrozo? 

Y menciona usted que gracias a que tenemos una empresa pública, el CTTI, que 
permite estabilizar las crisis..., crisis inevitables –tiene usted razón– que se han pro-
ducido incluso en empresas tecnológicas punterísimas, de primeras de nivel del mun-
do, que no creo que hayan recurrido a ningún centro público, como el CTTI, para 
corregirlo. No sé por qué esta afición que tienen ustedes a decir que sin el CTTI no 
seríamos capaces de vivir.

Mire, para terminar yo quiero comentar una cosa que sé que no le corresponde 
a usted, pero que no puedo dejar de hacerlo, porque es un tema del área educativa. 
Este programa gestiona –como bien ha comentado usted– los temas de educación, 
de gestión administrativa, económica, etcétera, de los centros. Me escribía el otro 
día un director de un instituto –hoy, hoy, no en junio del año pasado, me escribía 
esta semana– y me decía: «Hoy por hoy, lo peor», estaba hablando del Esfera, «es 
su rigidez...»

El vicepresident

Tiene que ir acabando, diputado.

Martín Eusebio Barra López

Pues no podemos darle la palabra al director del instituto. Quizá para el siguiente 
turno. Gracias.

El vicepresident

Gracias, diputado. Ahora, para defender su posición, tiene la palabra el diputado 
del Partido Socialistas, el señor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, vicepresident. Senyor conseller, vostè ho ha dit abans, i jo crec que tot-
hom ho entén. És a dir, els programes informàtics poden tenir problemes, és evident, 
«pasa en las mejores familias», que dicen aquellos, ¿no? I, evidentment, doncs no 
estem en situació de dir que no tornarà a passar, ni amb aquest, ni amb el programa 
informàtic de Salut, ni amb el programa informàtic d’Hisenda, a nivell estatal, a ni-
vell autonòmic, etcètera. 

Però tothom entén perfectament quines són les conseqüències de que hi hagi 
un problema en aquests sistemes informàtics, no?, i, per tant, existeixen no només 
els programes, sinó les còpies de seguretat, i existeixen plataformes alternatives en el 
cas que hi hagi algun problema d’aquestes característiques.

El que va passar amb el programa Esfera és que va generar caos al professorat, 
algunes de les notes gairebé van poder sortir a finals del mes de juny. Les causes 
són que..., n’hi havia de diferents, eh? Una que generava incidències en la interacció 
amb altres aplicacions, que són les que complementen, a més a més, els processos 
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d’avaluació; que efectivament la generació de PDFs feia que el servidor estigués molt 
carregat; que hi havia saturacions. 

De fet, es va arribar a demanar que les dades s’introduïssin només pels ordina-
dors que estaven a la secretaria i només amb els rols de director, cap d’estudis i al-
guna altra figura més que no recordo en aquests moments, per intentar concentrar 
l’entrada d’informació a través d’un ordinador i no a través de diversos ordinadors, 
que seria lo desitjable, però va ser una de les mesures que es va posar, no? Alguns 
alumnes no apareixien al llistat –això ja és una miqueta més greu– i sovint en al-
guns casos no es guardaven les notes. 

Es va arreglar, vull dir, ja està. Ara no és el problema, però jo el que volia posar 
en relleu aquí és que, clar, tenint en compte que és un programa que s’encarrega a 
Iteria per 2,6 milions d’euros, que a més a més el volum d’informació ja es coneix, 
no només perquè s’havia fet amb primària l’any anterior, sinó que sabem el nombre 
d’estudiants que hi ha a secundària; per tant podem saber quin és el nombre d’inte-
raccions i quina és la memòria requerida, en el cas dels servidors, per poder donar 
una informació ràpida a aquesta demanda. 

Recordo que els professionals van haver de fer hores extra, els professors, tre-
ballant per la nit. I, clar, si els professors i les professores treballaven per la nit, en 
altres horaris, la pregunta és si se’ls van pagar les hores extra per haver necessitat 
més hores per introduir les notes als ordinadors.

En definitiva, nosaltres creiem que aquesta primera prova serveix per veure els 
problemes que existeixen, en aquest cas amb el SAGA; que existien en el SAGA i 
que continuen existint amb aquest nou Esfera. Entre altres coses perquè sembla que 
els professionals diuen que no hi ha diferència, és a dir, que aquest nou programa 
no ens permet fer moltes altres coses de les que ens permetia l’anterior programa i, 
per tant, més enllà de la seva modernització, no acabem d’entendre quin és l’avantat-
ge d’haver canviat de programa informàtic si segons, hi insisteixo, els professionals 
continuen tenint més o menys les mateixes opcions a l’hora d’introduir les dades, no?

I, a més a més, ara estem a poques setmanes de que a primària s’hagin d’intro-
duir notes, en principi amb la prova que es va fer no hi hauria d’haver problemes, 
però en tot cas caldria assegurar que és així. 

I acabo també amb una pregunta que ha fet el diputat de la CUP: quines respon-
sabilitats li han demanat a l’empresa que cobra 2,6 milions d’euros? Han tornat part 
dels diners o no? Hi ha algun tipus de multa coercitiva? Entenc que la raó per canviar 
a Everis va ser per una mala gestió? Quines van ser les raons? Si no hi havia raons, 
per què es va canviar d’empresa? Manca de confiança? I, en definitiva, quan un té un 
contracte de 2,6 milions d’euros per fer un producte i el producte no funciona just 
en el moment que ha de funcionar, com a mínim, sí que caldria saber quines són les 
conseqüències jurídiques, econòmiques o les que vostè consideri per tal de reclamar 
el greuge que ha fet al conjunt de la ciutadania.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gracias, diputado. Ahora, para defender su posición, tiene la palabra, por el Gru-
po Parlamentario de Catalunya en Comú Podem, David Cid.

David Cid Colomer

Jo voldria començar amb una disculpa i un agraïment; la disculpa és que no em 
podré quedar més enllà de la meva intervenció. En tot cas, seguiré la seva resposta 
a través dels canals oficials del Parlament i després visionarem, òbviament, la seva 
resposta, però per motius d’agenda i d’altres responsabilitats no em puc quedar.

L’altre, l’agraïment, amb diferent referencial: està bé que tinguem una comparei-
xença seva aquí al Parlament i que no sigui ni culpa d’Espanya ni culpa dels sindicats, 
cosa que també és d’agrair que en aquest cas ens reconegui que de vegades les coses 
fallen i són responsabilitat de la Generalitat, que també està bé.



DSPC-C 392
3 de desembre de 2019

Sessió 16 de la CPDAP  43 

Jo simplement, ràpidament, algunes consideracions. Ara s’hi feia referència, es-
tem parlant d’una despesa que entre els anys 2017, 2018 i 2019 ha tingut diferents im-
ports, però que sumen al voltant de 2,6 milions d’euros i, per tant, nosaltres tindríem 
algunes consideracions sobre això. 

O sigui, nosaltres li vam registrar en aquest cas algunes preguntes per escrit que 
van ser contestades per part del Govern i que ens explicitaven que els tres motius 
que vostè deia que són els que havien produït les errades..., nosaltres deduïm del que 
explicava vostè avui i de les respostes que ens van donar que tenen a veure amb er-
rors, en aquest cas, del disseny del programa, que haurien de ser imputables a res-
ponsabilitat de l’empresa, no? I, per tant, nosaltres aquí, en la mateixa línia que se li 
feia referència per part d’altres grups parlamentaris..., algunes preguntes.

La primera és si tenen algun tipus d’informació que té a veure amb aquest canvi 
de contracte o el fet, per exemple, que una de les empreses subcontractés l’altra, en 
aquest cas, per la gestió fins que no tingués desenvolupada tota la tecnologia, pel que 
explicava vostè; si això té a veure amb aquest canvi de contracte o no?

La segona pregunta que li volíem fer és si era possible preveure-ho o, en tot cas, si 
hi hauria d’haver hagut alguna manera –o vostès creuen ara que hi hauria d’haver ha-
gut alguna manera– que s’hagués pogut evitar, és a dir, des del punt de vista també per 
aprenentatge quan es posen en marxa aplicacions d’aquestes característiques. A l’ho-
ra d’exigir els contractes no sé si es va fer o no es va fer una prova pilot, si s’hauria 
d’haver fet o no s’hauria d’haver fet, si a partir d’ara això es té en compte en d’altres 
processos que teòricament ha de fer la Generalitat... Entenc que, a més a més, pel que 
deien, sí que ara s’ha fet de cara al proper any, en aquest cas concret, però per tant jo 
crec que aquest seria un element fonamental.

I el tercer element és si deduïm que, segurament pels motius que vostès expres-
sen, és responsabilitat de l’empresa el que va succeir, en tot cas quines decisions ha 
pres la Generalitat o no a l’hora de demanar un rescabalament, perquè fins i tot en 
aquest sentit –ara s’hi feia referència– això va suposar una sobrecàrrega molt impor-
tant per a una part de treballadors i treballadores públiques de la Generalitat, que 
eventualment –no sé si va ser així o no– va haver d’assumir la Generalitat.

Per tant, s’ha demanat algun tipus de responsabilitat a les empreses? Hi ha algun 
tipus de procediment o expedient obert? Això pot provocar, en aquest cas, la rescis-
sió del contracte a l’empresa la qual va ser l’adjudicatària? L’empresa en algun mo-
ment té la petició per part de la Generalitat de rescabalar part dels imports que es 
van substanciar per posar en marxa aquesta aplicació?

Crec que això, també, com es deia abans..., això pot passar, és evident que es pot 
produir una fallada tècnica, però jo crec que aquí hi han dues coses: la primera és 
donar-hi resposta de manera al més immediata possible i, la segona, en tot cas, ana-
litzar què ha passat i exigir responsabilitats en aquest cas a una empresa concreta 
que tenia un encàrrec concret per part de la Generalitat. 

En tot cas, des del nostre grup parlamentari res més i, de nou, disculpar-me per 
no poder-me quedar en la totalitat de la compareixença.

El vicepresident

Gracias, diputado. Bien, ahora, para defender su posición, por el Grupo Parla-
mentario Republicano, tiene la palabra la diputada Assumpció Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, vicepresident. Agrair al conseller la seva compareixença per expli-
car-nos un tema que, si bé és de la seva competència, l’afectació clau i important 
de la gestió d’aquest tema afecta concretament una part tan important de la nostra 
ciutadania com és la part educativa i sobretot els professionals del sector educa-
tiu, els mestres, i el PAS, que el mes de juny, en època punta, podríem dir, doncs 
van patir en pròpia persona l’afectació precisament de la caiguda del programa 
Esfera.
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I agrair-li també les disculpes que en un primer moment va fer el conseller Bar-
galló i després també vostè, i l’assumpció de responsabilitats com a tal, fins i tot 
explicant-nos a l’hemicicle, però també aquí en aquesta compareixença, el que ha 
passat amb la caiguda d’aquest programa. Crec que a això a vegades no li donem 
prou importància, que també se surti retent comptes quan hi ha alguna cosa que no 
acaba de funcionar, i en aquest cas també que és una cosa molt tècnica, però que 
està bé que tant el conseller Bargalló, per l’afectació que li correspon, com també 
vostè sortissin entomant aquest tema i demanant disculpes. Crec que això és impor-
tant també destacar-ho.

Perquè el que va passar amb l’Esfera és allò contrari a allò que diuen, no?, que les 
noves tecnologies el que ens han de millorar és la vida, i en aquest cas als mestres i al 
PAS no els la va millorar, sinó que els la va complicar força en un moment, com deia, 
important per la seva tasca diària, per la seva feina. I, malauradament, a vegades les 
noves tecnologies repliquen problemes que ja els teníem quan no existien, no?

Abans el senyor Moreno deia: «Un dels problemes és que no sortien alumnes a 
les llistes.» També passava quan les llistes es feien a mà, no? Per sort, les noves tec-
nologies minimitzen la intensitat d’aquests problemes i, òbviament, estan obligades 
a disminuir-ne la prevalença.

Jo destaco de la seva intervenció tres aspectes. Per una banda, vostè ho deia, fa-
lla aquest programa, aquest aplicatiu, però segueixen funcionant més de vuit-cents 
aplicatius que gestiona el CTTI. I per mi això és molt rellevant, perquè són aplicatius 
que fan referència directa a la vida de les persones. No estem parlant només d’aque-
lla xarxa tècnica, d’aquelles noves tecnologies que acomboien o acompanyen ac-
cions dels diferents departaments de la Generalitat, sinó que són tecnologies que les 
nota, les viu, les veu la persona en la seva acció diària en contacte, com deia vostè, 
amb el sistema de salut o també en el món educatiu. Per mi això és força rellevant, 
no és una dada menor.

Segona cosa: setze dies. Vostè ho deia, des del moment que es detecta no la cai-
guda, sinó el primer problema de lentitud, de no resposta adequada, ja es posen 
en marxa i passen molt pocs dies –sí que són dies molt intensos, però passen pocs 
dies– per detectar els problemes i, a més a més, ho fan amb actuacions a dos nivells: 
que, per una banda, és la creació d’aquest gabinet de crisi per tal de donar una res-
posta tècnica i una solució tècnica al problema que es troben, anem a buscar, anem 
a veure què ha passat, però per una altra banda també posant-se a treballar per do-
nar la solució a aquelles persones que pateixen l’afectació d’aquesta caiguda. I això 
jo crec que també és rellevant. 

Per tant, aquests setze dies és important. I també perquè, com deduïa de les se-
ves explicacions, el fet que segurament la implementació del programa Esfera fos 
progressiva i ja hagués funcionat el control mitjançant, per exemple, simulacions, 
segurament no era tan evident que calia, perquè la pròpia progressió et podia anar 
donant la temperatura de com s’anava implementant el problema. 

I en tercer punt el futur, no? És a dir, què podem fer perquè no torni a passar? 
Quines són les eines perquè no torni a passar? I en aquest sentit sí que la pregunta 
seria quins mecanismes de control tindrem d’ara en el futur a mesura que es vagi ex-
pandint aquest programa Esfera? Vostè deia que ara vindrien graus i formacions que 
encara a dia d’avui no estaven incorporades, però també hem de reforçar allò que ja 
tenim i que, per tant, el proper juny no ens torni a caure aquest programa.

I, sobretot, si tenen previst algun mecanisme de control per les èpoques punta 
d’aplicació d’aquest programa per evitar-nos solucions de pressa i corrents en casos 
com aquest.

Res més. Moltes gràcies.

El vicepresident

Gracias, diputada. Bien, ahora, para defender su posición, por el Grupo Parla-
mentari de Junts per Catalunya, tiene la palabra la diputada Gemma Geis.
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Gemma Geis i Carreras

Gràcies, president. Bé; també molt breu, sumar-me a les diferents preguntes que 
han fet els companys dels grups parlamentaris, quan hi ha quelcom que no funciona 
doncs el normal és retre comptes, exigir explicacions i donar-les.

Aquí sí que fora bo recordar..., quan parlàvem de les fallades, recordo també 
l’any passat el Lexnet, l’aplicatiu informàtic de l’Administració de justícia, que va 
deixar tots els expedients judicials oberts, va ser..., clar, rient amb la resta de com-
panys diputats..., va ser també molt lamentable, no?

També jo podria posar en valor que, efectivament, hi ha hagut una incidència en un 
sistema i posar-ho també en el context de la resta d’aplicacions que funcionen bé, no?

Avui, per exemple, hi havia la notícia que el Govern espanyol, el ministeri, desti-
narà 45 milions d’euros a Telefònica per a les intercepcions de les comunicacions ar-
ran del decret digital. Bé, això ens fa veure que realment aquest món que ve, aquesta 
tecnologia, aquesta transformació digital..., quan la diputada Titon deia «com preveu-
re-ho?», doncs jo crec que amb prevenció, amb manteniment i amb dotació pressupos-
tària.

Si hem d’exigir i hem de retre comptes, hi ha d’haver dotació pressupostària, i 
en l’àmbit de les polítiques digitals crec que, si hem d’exigir, doncs hem de dotar de 
pressupost i llavors continuar exigint, no?

També aquí posar en valor algun comentari d’algun diputat, el seu model amb re-
lació amb el CTTI, les aplicacions, les externalitzacions..., que per si alguna cosa és 
conegut el conseller Puigneró també és pel model de fibra òptica pública que s’està 
estenent a tot el territori, que ja ha arribat a totes les capitals de comarca, i també jo 
crec que forma part del seu ADN.

És veritat que el programa Esfera quan va fallar..., o sigui tots tenim companyes 
mestres i ens van fer arribar la queixa, va generar una tensió en el sistema educatiu, 
i això no podem negar-ho.

Jo la pregunta que li voldria fer, recollint les diferents intervencions, que em 
sumo a totes, és si els altres anys, aquest programa..., si aquest repunt del juny quan 
posen les notes, que això és cada any..., si això havia succeït amb anterioritat, i sobre-
tot fer un reclam als diferents grups parlamentaris que les aplicacions, el control, el 
retiment de comptes, aquesta fiscalització que li exigim també al conseller Puigneró 
davant de qualsevol alteració informàtica que hi pugui haver, que també vagi acom-
panyada de la dotació pressupostària corresponent. 

I també exigir al conseller Puigneró la responsabilitat que té. És a dir, a vegades 
tampoc podem pretendre que sigui l’informàtic del Govern. O sigui, el conseller de 
Polítiques Digitals té les responsabilitats que té, però també cada conselleria té les 
seves competències i els seus equips, no? Per tant, també dimensionar-ho amb la... 

Com tampoc has de ser responsable de les declaracions de tots els consellers, ca-
dascú ha de ser responsable de les seves, però també posar-ho en la seva justa mesura.

El vicepresident

Gracias, diputada. Una vez acabado el turno de palabra, la tiene por un tiempo 
de quince minutos –seremos flexibles– el conseller.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Doncs gràcies, president. Diputats, diputades... Ara ho deia la diputada Geis, en-
tenc que avui no hem vingut a fer d’informàtics. Jo soc informàtic, però entenc que 
no entrarem a discutir ara sobre, per dir-ho així, els elements concrets de la fallada 
del sistema, etcètera. El que sí que hem de fer, i per tant és una esmena del Govern, 
d’aquest conseller, també d’aquest Parlament, és quin és el model que volem de serveis 
informàtics del Govern de Catalunya. Aquest sí que és un element que hem de tenir 
present, i hem també d’avaluar si aquest model funciona o no funciona. Per això, segu-
rament, tindrem models diferents. El diputat Aragonés plantejava o planteja un model 
internalitzat, segurament, o més internalitzat del que és ara.
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Sí que dir-li que no és veritat el que ha dit, no és cert, en tot cas, que el 2012 pas-
séssim d’un model internalitzat a un d’externalitzat; ja estava externalitzat abans del 
2012. Per tant, el 2012 no es va produir un canvi en aquest sentit de filosofia con-
tractual, per dir-ho així, relatiu al model tecnològic de la Generalitat. La informàtica 
–i això crec que ve dels seus orígens– és una professió segurament diferent que la 
dels juristes o els que presten determinats serveis en l’àmbit de l’Administració.

Primer, és un sector que va a una velocitat, diguéssim, que requereix d’una cons-
tant adaptació a les noves tecnologies, d’una formació permanent, on segurament tam-
bé hi ha un volum de gent jove, molta acabada de sortir de la universitat, que requereix 
que la innovació que floreix dins dels àmbits formatius es pugui ràpidament incorpo-
rar a l’Administració.

I això, segurament, no dic que sigui totalment incompatible, però fa més difícil 
l’actual model, que és més encotillat del que avui és una administració. I, per tant, 
els models que hi ha en aquest cas de gestió informàtica –no dic a la Generalitat, dic 
a tot arreu, també grans empreses, etcètera– són de serveis normalment, pel que fa a 
l’operativa, d’externalització.

Una altra cosa és el que és el coneixement, el que és la part de direcció, la part 
d’anàlisi, i per tant aquí sí que clarament hem d’internalitzar aquest coneixement. 
I aquest és un model que l’any 2012 es planteja amb aquestes bases, que és dir: «In-
ternalitzem el coneixement, però externalitzem l’operativa, perquè serà molt difícil 
que internament puguem donar un servei del mateix nivell, a nivell operatiu, si això 
ho fem de forma interna i no utilitzant, en aquest cas, les capacitats que tenen segu-
rament no només grans empreses, sinó també inclús petites empreses innovadores a 
l’hora de prestar serveis informàtics.»

Per tant, el que és important és, en aquest cas, sobretot valorar el model. I en 
aquest sentit el model que tenim plantejat a la Generalitat és un model clarament que 
entronca des d’una perspectiva de servei descentralitzat amb els departaments, però 
centralitzat en el que fa referència, diguéssim, al CTTI, lo que són els serveis corpora-
tius, i també la prestació dels serveis en els diferents departaments, i és un model que 
s’han donat diferents xifres d’aplicacions. Jo he dit 1.849; ho dic perquè alguns han dit 
vuit-centes, aquí han dit mil. Són 1.849 aplicacions que el CTTI en aquests moments 
gestiona cada dia i, per tant, el que hem de mirar és si els nivells i els índexs de fa-
llada percentual del nombre d’aplicacions que gestionem és molt elevat o poc elevat.

La fallada d’una aplicació no pot significar posar tot un model a la picota, reco-
neixent que de fallades n’hi han, com també hi han esllavissades a les carreteres, 
com també hi han accidents de trànsit i com també, de tant en tant, en algun hospital 
hi ha algun pacient que es mor per una errada determinada. Doncs això es produeix, 
això és la vida, és el normal funcionament, és la gestió, per dir-ho així, de l’operati-
va pública des de l’àmbit públic, i per tant hem d’assumir que el cent per cent d’infal-
libilitat no existeix. El que és important és saber si el model dona uns índexs i uns 
paràmetres que són acceptables i que són eficients i de qualitat.

I això, segons tenim tots els indicadors del CTTI, és així. L’índex de satisfacció 
que tenen els departaments, com també l’índex de fallades d’aplicacions, etcètera, 
és absolutament satisfactori.

Dit això, s’ha comentat també, i que és molt important –i a això també m’hi he 
referit jo en la meva primera intervenció–, que és evident que cada cop les organit-
zacions són més intensives en tecnologia i, per tant, si cada cop demanem..., i això 
m’ho demanen..., jo soc al final..., jo sempre dic, per dir-ho així, així com als depar-
taments, les àrees de negoci –quan dic «de negoci» vull dir salut, o sigui les àrees 
que donen serveis a la ciutadania, eh?–, els ciutadans són els receptors dels seus 
serveis, els meus clients en aquest cas són els departaments. Jo presto serveis als de-
partaments perquè puguin prestar aquests serveis.

Per tant, quan jo valoro amb els departaments quin és aquest nivell de satisfacció, 
i també quina és la demanda que fan aquests departaments de nous serveis digitals de 
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cara a oferir servei a la ciutadania, veiem que, any rere any, és creixent; o sigui, cada 
any creix el nombre de serveis que se’ns demana al CTTI i que hem de donar resposta.

Però, en canvi, si analitzem els pressupostos del Govern de Catalunya, segura-
ment veurem que el ritme del creixement del pressupost de tecnologia de la Gene-
ralitat no creix al mateix nivell que creix la demanda que hi ha, en aquest cas, per 
part dels departaments. I, per tant, aquesta és una alerta que espero que aquest any 
amb el pressupost que portarem aquí doncs corregirem en certa manera.

Tot i així, jo crec que no arribarem encara al que per mi són els nivells desitjables 
que hauria d’estar, en el cas d’una entitat o una organització, el nivell de despesa en 
l’àmbit tecnològic, que diferents informes situen entre el 5 i el 10 per cent del pres-
supost global d’una organització. 

Dit això, per respondre a algunes qüestions més concretes. En primer lloc, es co-
mentava: «Escolta, com és que no es va preveure aquesta fallada, com és que no es 
va preveure el que va fallar?» Bé, aquí en primer lloc el que vam tenir va ser que 
es produeix durant l’any anterior..., teníem uns contractes que venien del 2012, pre-
cisament, que s’havien adjudicat a una sèrie d’empreses, i que tocava renovar-los. Es 
va fer un concurs i, per tant, s’hi van presentar noves empreses. De fet hi ha hagut 
més concurrència, hi ha hagut també més empreses que han pogut participar de la 
prestació d’aquests serveis, i un dels canvis que es va produir en aquest concurs –un 
concurs públic transparent, amb concurrència, etcètera– va ser que el va guanyar 
una empresa diferent que la que estava prestant el servei. Fins aquí tot normal. I el 
relleu que es fa, diguéssim, d’aquesta empresa a l’altra, casualment, es produeix en 
aquest període en el qual hi havia l’entrada de notes i entrega de notes als alumnes, 
concretament del programa Esfera. 

Dit això, com que ja prevèiem que això era així, es va produir un procés de tran-
sició en el qual les dos empreses van continuar prestant el servei durant aquest pe-
ríode. Per tant, tant la que marxava com la que entrava. Per tant, falta de previsió no 
n’hi va haver. Això es va preveure.

En segon lloc, diu «falta de previsió pel que fa a la qualitat de l’aplicatiu». Clar, 
aquí veníem també de que hi havia una aplicatiu que era vell, o que tenia ja uns anys, 
que el mateix Departament d’Educació –ara ho dic bé, no?, que si dic «Ensenya-
ment» em renyen– resulta que ja no satisfeia totes les funcionalitats que es requerien 
en aquella aplicació –estem parlant de l’aplicació SAGA–; i, per tant, es va iniciar, no 
aquest any, sinó ja l’any anterior, una transformació, un canvi d’aplicació per passar 
de l’aplicació SAGA a una nova aplicació que es deia Esfera. I inicialment es va co-
mençar a implantar en els primers cursos dels nivells formatius, i l’aplicació, després 
de passar tots els tests i totes les simulacions, funcionava amb normalitat. Funciona-
va amb normalitat, no hi havia problemes. No hi va haver cap problema l’any ante-
rior amb l’entrada de notes en tot el procés de cicle formatiu inicial. Va funcionar bé.

Amb què ens vam trobar? Que al posar-hi tot el batxillerat, tota l’ESO i d’altres 
cicles formatius és quan va entrar en col·lapse l’aplicació i, per tant, aquí, evident-
ment, el que també és important és que llavors –que aquestes coses poden passar, 
que els aplicatius poden fallar, i que de 1.849 aplicatius en falla un..., perquè si en 
fallessin molts ja els puc ben dir que arribarien les notícies al Parlament. Per tant, 
hem també de determinar que lo important és quina és la resposta que té el Govern 
i quina és la resposta que té el CTTI davant d’aquesta situació, i si això es resol ràpi-
dament, no es resol i amb quines capacitats es dona resposta a una problemàtica que, 
evidentment, s’enfronten en aquest cas mestres, pares, alumnes, etcètera.

Doncs bé, ho ha explicat la diputada d’Esquerra, que aquesta resposta es va fer 
en concret en setze dies; he de dir que, més en concret, va ser en deu, perquè els pri-
mers sis dies l’aplicació funcionava, l’únic que anava un pèl lenta. Al començament, 
la primera setmana anava un pèl lenta i és veritat que els deu dies següents l’aplica-
ció no va funcionar fins que es van començar a prendre mesures per tal de corregir 
aquesta plataforma.
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Per tant, també vull posar en valor la capacitat de resposta que han tingut els dos 
departaments –el Departament de Polítiques Digitals, però també el Departament 
d’Educació– per tal de fer possible que aquest procés d’entrada de notes, d’impressió 
de butlletins, d’actes, etcètera, s’acabés podent realitzar; no dic amb la normalitat 
que hauria sigut desitjable, però sí amb els terminis que finalment es van realitzar. 
Per tant, també vull posar en valor que a l’hora de resoldre la crisi van funcionar els 
mecanismes per fer-ho possible. 

Tercera cosa. Es qüestiona l’import dels 2,5 milions d’euros. Home, jo no sé si aquí 
hi ha gaires experts en sistemes informàtics, però en tot cas hem de tenir present que 
quan es parla d’aquest import es parla d’un import que inclou el desenvolupament, el 
manteniment..., no estem parlant només de comprar una aplicació, estem parlant de 
moltes coses, eh? I, per tant, s’estableix, a més a més, o està dins del marc dels preus 
que –en un concurs, a més a més, que hi ha hagut– es determinen, el que significa 
una aplicació d’aquest volum i d’aquesta «criticitat», per dir-ho així, en aquest sentit. 

Després, també voldria comentar el tema de si s’han pres mesures respecte a les 
responsabilitats de l’empresa. Primer, he de dir, per tant, que del que estem parlant 
és que hi ha un canvi d’empresa en aquest procés: l’empresa que marxa, que és la res-
ponsable de l’aplicació fins llavors, i l’empresa que entra nova. Home, l’empresa que en-
tra nova, com comprendreu, no té cap responsabilitat sobre el que ha passat, en tot cas 
el contrari: han posat, per dir-ho així, tota la seva capacitat per precisament trobar-se, 
només arrencar, amb un «pollastre» i solucionar aquest «pollastre» en temps rècord.

Sobre l’empresa que acabava el contracte, dir que nosaltres hem pres ja, després 
d’analitzar, evidentment, quins han estat els motius de la fallada tècnica..., el segon 
que estem fent en aquests moments és, en aquest cas, avaluar que aquests danys que 
s’han produït, quins incompliments contractuals, si és que n’hi ha hagut –que ente-
nem que sí, però ho estem analitzant jurídicament– i, per tant, quines responsabili-
tats se’n deriven i de quina magnitud.

Això s’està fent en aquests moments. Per tant, la primera fase va ser analitzar la 
fallada i quines eren les conseqüències de la fallada, ara estem analitzant a nivell 
contractual quines implicacions això tindrà.

Però en el mentrestant hem fet dues coses. La primera ha estat retindre els últims 
pagaments que s’havien de fer a aquesta empresa pel programa Esfera, valorats en 
500.000 euros. I la segona cosa que hem fet també és que la garantia que hi havia 
per aquest contracte congelar-la, retenir-la, de tal manera que hi ha 1,2 milions d’eu-
ros retinguts a l’espera de fer aquest procés.

Per tant, crec que tot aquest procés entra dins del marc de la normalitat del que 
pot significar una fallada informàtica com es produeix en altres entorns, però el que 
entenc que és important i el que s’hauria de valorar és: u, primer, si el model és bo, i 
per tant aquest és una miqueta el repte que..., en tot cas, si hi ha algú, algun grup par-
lamentari que el vol discutir està en tot el dret de fer-ho, però aquest és un dels reptes. 

I en segon lloc, el segon repte és saber si la resposta que es dona quan es pro-
dueixen incidents –ja no només en l’àmbit informàtic, perquè això passa o pot passar 
en qualsevol àmbit de la Generalitat– és adequada i, per tant, s’han satisfet els nivells 
de qualitat de resposta per tal de que aquest servei s’acabés produint amb la normali-
tat més normal que es pogués fer, atesa la situació que es va produir amb el programa 
Esfera.

I per part meva, si hi ha més preguntes, doncs a la seva disposició.

El vicepresident

Gracias, conseller. Bien, ahora los grupos tienen un pequeño turno, ya me lo han 
pedido antes. Les pido que sean concisos, que vayan directamente al grano y ten-
drían dos minutos y medio.

Para empezar, tiene la palabra el diputado de Ciutadans... (Veus de fons.) Ah, es 
verdad, empezamos por el Subgrupo de la CUP, Candidatura d’Unitat Popular, y tiene 
la palabra el señor Vidal Aragonés.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president, o vicepresident en funcions de president. Renunciaré a la pa-
raula.

El vicepresident

De acuerdo, qué rápido. Vamos entonces con el Grupo de Ciutadans. Tiene la 
palabra el diputado Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidente, porque yo tenía intención de rematar con el tema de la 
afectación al Departamento de Educación que, como he dicho antes, no es usted, 
pero seguro que el departament está atento a esta comparecencia también.

Y había una pregunta que tenían prevista, pero creo que ya me la ha contesta-
do. En cualquier caso, la hago, porque precisamente el Departament de Educación 
sí tenía intención –al menos manifestó la intención– de pedir responsabilidades a 
la empresa en caso de que hubiera lugar, y se hablaba de un informe forense del 
CTTI sobre esto, quizá lo que usted ha comentado que se estaba haciendo. Gracias.

Y, para terminar, pues el mensaje nació de un director de instituto hace un mes. 
Es que el problema del Esfera no acabó hace seis meses, al menos para educación, 
quizá para su departament sí, pero para el de Educación, no. Me dice –yo he tachado 
cosas–: «Hoy por hoy, lo peor es su rigidez. Su forma de agrupar a los alumnos por 
modalidad es poco práctica. Te acaba obligando a repetir el modelo del año pasado, 
porque de lo contrario corres el riesgo de no gestionar bien la información. Si apa-
rece alguna circunstancia singular –por ejemplo, alumnos con adaptaciones espe-
ciales–, se colapsa. Algo parecido sucede con asignaturas o alumnos pendientes de 
cursos anteriores», que ya se ha comentado que no aparecen. «La matrícula la hace 
en bloque y te obliga a introducir después todas las modificaciones, una tarea com-
pleja y sembrada de todo tipo de dificultades.» Y para terminar me dice: «Y cuan-
do llamas al SAU, al servei d’atenció a l’usuari, no te saben solucionar las cosas. Te 
abren una incidencia, al cabo de unos días te la cierran, pero te quedas como esta-
bas.»

Bien, el tema digital parece que estaba resuelto totalmente y se demandarán las 
responsabilidades que procedan, me parece muy bien, pero al tema educativo to-
davía habrá que darle muchas vueltas y lo haremos con el conseller de Educación.

Gracias, conseller.

El president

Gracias, diputado. Ahora por el Grupo Socialistas... ¿No pide la palabra? En 
Comú Podem no está, ahora mismo. ¿El Grupo Republicano pide la palabra? (Pau-
sa.) No. Doncs conseller, si vol fer una ràpida intervenció...

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

No, només per respondre al diputat de Ciutadans. Escoltin, nosaltres el que fem 
des del CTTI, com a empresa d’informàtica de la Generalitat, és implementar aque-
lles funcionalitats que es deriven, en aquest cas, dels diferents departaments, i és el 
negoci el que coneix millor que ningú com s’han de produir els diferents proces-
sos; quines funcionalitats ha de tenir l’aplicació i, per tant, no és una responsabilitat 
d’aquesta conselleria la millora o no de determinats funcionaments, des d’una pers-
pectiva funcional i de procés, d’una aplicació com és Esfera. Sí que n’és la seva imple-
mentació, sí que n’és, diguéssim, que el funcionament informàticament sigui correcte 
i que la infraestructura estigui adequada a aquest propòsit.

El vicepresident

Gracias, conseller, y gracias a todos los diputados.
Sin haber más puntos en el orden del día, pues se levanta la sesión.

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