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Marta Vilalta i Torres, portaveu del Crup Parlamentan d'Esquerra Republicana,
Jordina Freixanet i Pardo, diputada del Crup Parlamentari d'Esquerra Republi
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament,
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Covern sobre la
reforma de l'Administració pública (tram. 300-00100/1 3).

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya considera imprescindible una profunda reforma i
modernització de l'administració pública, per poder encarar els grans reptes
pendents amb clara voluntat de canvi i ferm compromís amb la transformació
social, verda, democràtica i feminista de Catalunya; per aquest motiu:

1. Insta al Covern de la Ceneralitat a impulsar una reforma de l'administració
pública, fent-la moderna, àgil, eficient, transparent, propera i innovadora,
construïda sobre un model català de servidors públics compromesos amb la
societat i la ciutadania; generant així plena confiança de la ciutadania amb
l'actuació pública i la qualitat democràtica de les institucions. Per això, consi
dera necessari que:
a. Aposti per la simplificació i la funcionalitat, amb la prestació de ser
veis digitals pro-actius de màxima usabilitat, que alliberin la ciutadania
de càrregues innecessàries.
b. Aposti també per l'atenció a la ciutadania a través d'un model
d'experiència ciutadana integral, oberta, transparent i digital, que per
meti l'accés a tota la informació rellevant; empoderant i facilitant així la
participació en la presa de decisions, i facilitant la relació amb la ciuta
dania amb processos simples i àgils.
c. Impulsi, en general, la governança de les dades, com un conjunt de
principis i mesures adoptades per una organització per assegurar la fiabilitat, qualitat, disponibilitat i seguretat de les seves dades en tot el ciModel; 302 Moció subsegüent a una interpel·lació
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de de vida. Amb l'objectiu d'assolir un model de dades obertes, fàcils
d'entendre i a l'abast de tothom.
d. Es doti d'una administració propera, simplificada i descentralitzada,
que estigui al servei de la ciutadania i de l'estat del benestar. Que avanci
en la mancomunitat voluntària i flexible dels serveis municipals, d'acord
amb les singularitats del territori, i que garanteixi l'equilibri territorial i
la prestació dels serveis públics des de la proximitat.
e. Continuí

avançant en la tramitació de l'Avantprojecte de llei

d ocupació pública catalana, per tal d'establir un marc legal comú i defi
neixi un model propi de la funció pública a Catalunya. Tot això, amb ob
jectius orientats a atreure talent, rejovenir plantilles i reduir la tempora
litat, a més de garantir, per a la selecció de servidors públics,
estàndards de procediment, d'avaluació i de certificació, per al conjunt
de les administracions públiques catalanes.
f. Impulsi la transició d'un model d'administració centrat en el procedi
ment a un model centrat en el talent. Un talent que sigui organitzat de
forma integral i consistent, des de la seva incorporació fins a la seva
aplicació pràctica en els serveis i les polítiques públiques del país, i on
I Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant la seva nova
llei, hi tingui un paper central.
g. Continuï treballant en la internalització de la cultura del bon govern
entre els servidors públics, mitjançant el desplegament del Codi Ètic del
Servei Públic de Catalunya i la renovació del Comitè Assessor d'Ètica Pú
blica.

2. El Parlament de Catalunya es compromet en avançar en la reforma de la se
va pròpia administració i règim de govern interior, seguint els mateixos criteris
d exemplaritat, eficiència, transparència i servei a la ciutadania que està se
guint el conjunt de l'administració de la Generalitat.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2022

Marta Vilalta i Torres

Jordina Freixanet i Pardo

Portaveu del CP ERC

Diputada del CP ERC
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