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XII legislatura · segon període · sèrie C · número ***

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Sessió 7, dijous 20 de desembre de 2018

Presidència del Sr. Raúl Moreno Montaña

Sessió 7 de la CPDAP
La sessió de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP)
s’obre a ***. Presideix Raúl Moreno Montaña, acompanyat del vicepresident, Alfonso
Sánchez Fisac, i de la secretària, Anna Geli i España. Assisteix la Mesa el lletrat
Ferran Domínguez García.
Hi són presents els diputats Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García
González, Dimas Gragera Velaz, Javier Rivas Escamilla i Manuel Rodríguez de
l’Hotellerie de Fallois, pel G. P. de Ciutadans; Anna Erra i Solà, Gemma Geis i
Carreras, Teresa Pallarès Piqué i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per
Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Gemma Espigares Tribó, David Rodríguez i
González, Sergi Sabrià i Benito i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Republicà; Pol
Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres,
pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sánchez Dipp, pel S. P. de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Xavier García Albiol, pel S. P. del
Partit Popular de Catalunya.
Assisteix/-en a aquesta sessió...
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
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Punt únic: Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya (tram. 221-00001/12). Mesa Ampliada. Debat i votació.
El president
Bé, senyores, senyors, comencem? Els hi va bé?
(Pausa.)
Bé, aprofitem. Abans de tot, algun grup vol anunciar alguna substitució? Senyor
Gragera?
Dimas Gragera Velaz
Laura Vílchez substituyendo... (Se sent un telèfon mòbil.) Disculpen. Laura Vílchez
substituyendo a Munia Fernández, y Martín Barra substituyendo a Manuel
Rodríguez.
El president
Molt bé. Senyor Ordeig?
Òscar Ordeig i Molist
Sí, jo mateix substitueixo al Pol Gibert. Gràcies.
El president
D’acord. Molt bé.
Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya
221-00001/12

Doncs comencem aquest ordre del dia amb la proposta de modificació dels Estatuts
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.
Com vostès ja van rebre al correu electrònic, les raons, diguem-ne, per aquesta
convocatòria una mica exprés d’aquesta reunió, ens les donarà el senyor lletrat, el
senyor Ferran Domínguez, per explicar-nos el contingut d’aquest punt. Ell explicarà
per què és en aquesta comissió que hem d’aprovar aquests estatuts. Per tant, li
passo la paraula, senyor Domínguez.
El lletrat
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Aquesta és la primera vegada que la Comissió de Polítiques Digitals aprova, en
aquesta legislatura, una modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament. Llavors, donat que és la primera vegada, si em permeten, els faré una
petita introducció teòrica.
Per entendre què són els Estatuts de règim i govern interiors del Parlament cal
entendre que depenen del Reglament del Parlament. El Reglament del Parlament
es considera normativament la representació de l’autonomia parlamentària i una
norma amb valor de llei.
I el propi Reglament del Parlament diu, en el seu article 247.2, que l’administració
parlamentària i el personal al servei del Parlament es regeixen pels Estatuts de règim
i govern interiors, que complementen les disposicions del Reglament pel que fa a
aquest àmbit organitzatiu.
De tal forma, que ha sigut entès que els Estatuts de règim i govern interiors, nosaltres
els anomenem ERGI, amb les seves sigles, tenen el mateix valor..., el Tribunal
Constitucional ha entès que té el mateix valor que el propi Reglament.
Això passa també en el Congrés dels Diputats. Tenen el Reglament del Congrés, el
Reglament del Senat i l’Estatut del personal de les Corts Generals.
És veritat que el nom, a Catalunya, no és tan, diguem-ne, comprensiu. Allà diu
«Estatut del personal» i tothom ho entén. Aquí diu «Estatut de règim i govern interiors
del Parlament».
Llavors, el propi Reglament diu que ha de ser aprovat per la comissió legislativa
competent en matèria de funció pública. En la present legislatura, la Comissió de
Polítiques Digitals i Administració Pública. I això és així perquè, donat que tenen
valor de llei, ho ha d’aprovar un òrgan de producció parlamentària. En canvi, és la
Mesa Ampliada del Parlament la que aplica aquests Estatuts de règim i govern
interiors.
La proposta que avui es porta el que fa és..., no té a veure amb el que seria la situació
personal dels funcionaris, sinó que és merament organitzativa. A l’inici dels ERGI hi
ha tota l’explicació de l’organització parlamentària. Hi ha una llista dels
departaments, direccions i oficines que composen l’Administració parlamentària, i
cada cop que es decideix, doncs, com en aquest cas, unir dues oficines o en un
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departament crear una nova unitat, una nova àrea, s’ha de modificar els ERGI. Això
és veritat que és una mica «farragós» i, segurament, al llarg de la legislatura, doncs
haurem de reunir-nos diverses vegades per això.
Avui, a la Mesa del Parlament, ara a les dotze, va una altra proposta de modificació
dels ERGI, que haurà d’anar a la Mesa Ampliada i després arribarà a la comissió.
Respecte a la proposta que tenen sobre la taula, antigament hi havia dues oficines,
que era l’Oficina de Dret Comparat i Relacions Interparlamentàries i l’Oficina d’Acció
Exterior i Relacions amb la Unió Europea, i la proposta és fusionar-les.
I l’últim article de la proposta el que fa és modificar el Departament de Relacions
Institucionals, creant una nova àrea dins d’aquest departament.
Segons els propis ERGI, les direccions i departaments es divideixen en àrees i
aquestes, si escau, en unitats. I en els propis ERGI hi ha, no només la llista dels
departaments, sinó de les àrees. I per tant, cada vegada que es canvia una àrea,
doncs s’ha de modificar els ERGI. Això és veritat que és poc flexible, però llavors
això implica que la comissió ha d’actuar cada vegada.
No sé si tenen alguna pregunta?
El president
Els grups, si volen fer una intervenció? Alguna pregunta? Per part de Ciutadans, no.
Partit Socialista, no. Cap dels grups presents?
Passem, per tant, a la votació?
Vots a favor de la proposta d’aquests estatuts?
Vots a favor del Grup Parlamentari...
El lletrat
Espera, espera, que estem comptant, perdó. No, sí, sí.
El president
Vots a favor del Grup Parlamentari Socialistes, el Grup Republicà, del Grup de Junts
per Catalunya i de Catalunya en Comú Podem.
9 a favor.
Abstencions?
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L’abstenció del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant no hi ha cap vot en contra.
Quedarien aprovats aquests estatuts, per 9 vots a favor i 6 abstencions.
Abans d’acabar. Els informo que la propera reunió d’aquesta comissió, que ja seria,
lògicament, el mes de gener, la faríem a finals de gener, que és el dia 29. A les tres.
També els dic, els convido a que facin propostes de resolució, sol·licituds de
compareixences, perquè, segurament, en aquesta propera comissió que fem al mes
de gener portarem unes quantes propostes de resolució que ja hauran complert el
seu termini, per tant, per la seva substanciació. Però, diguem-ne, que ens caldria
dotar de més contingut aquesta comissió per tenir, diguem-ne, la possibilitat de ferla cada quinze dies. I, per tant, els convido, ens convidem tots, a poder fer més
propostes de resolució o més compareixences entorn a Administració Pública i
Polítiques Digitals.
Res més, que tinguin bon any i continuarem.
La sessió s'aixeca a...
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