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Sessió 14 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i quatre mi-
nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Caula i Pare-
tas; de la secretària, Neus Lloveras i Massana, i de la secretària en funcions, Adriana Delga-
do Herreros. Assisteixen la Mesa el lletrat major i la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Albert Batet i Canadell, David Bon-
vehí i Torras, Lluís Guinó i Subirós, Fabian Mohedano Morales i Irene Rigau i Oliver, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Carlos Carrizosa Torres i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; 
Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa i Josep Lluís Franco 
Rabell, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, i Anna Gabriel Sabaté, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el director del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya, Xavier Gatius Garriga; el director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, Joan Angulo Arrese, i el secretari de Telecomunicacions, Ciber-
seguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró i Ferrer, acompanyat del coordinador general de 
Projectes, David Ferrer i Canosa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 

davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les informacions aparegudes 
als mitjans de comunicació amb relació al presumpte accés irregular als correus dels fun-
cionaris de la Generalitat (tram. 357-00146/11). Comissió d’Afers Institucionals. Comparei-
xença.

2. Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les informacions aparegudes 
amb relació a l’atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre del 2013 (tram. 
357-00179/11). Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

3. Compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre el programa d’actuació del centre (tram. 357-00152/11). Comissió d’Afers Institucionals. 
Compareixença.

4. Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el programa d’acció de govern 
(tram. 357-00153/11). Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

5. Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les activitats del Centre de Se-
guretat de la Informació de Catalunya (tram. 357-00178/11). Comissió d’Afers Institucionals. 
Compareixença.

6. Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el Pacte nacional de les tecno-
logies de la informació i la comunicació (tram. 357-00299/11). Comissió d’Afers Institucionals 
Compareixença

La vicepresidenta

Bon dia a tothom. Anem a començar la sessió d’avui.

Compareixences acumulades del director del Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya per a informar sobre les informacions 
aparegudes amb relació al presumpte accés irregular als correus 
dels funcionaris de la Generalitat i a l’atac al web del Sindicat de Policies 
de Catalunya de l’octubre del 2013 

357-00146/11 i 357-00179/11

Passem, doncs, al punt 1 i 2 de l’ordre del dia, on substanciarem conjuntament les 
dos compareixences marcades com a 1 i 2, del director del Centre de la Seguretat de la 
Informació de Catalunya, el senyor Xavier Gatius. En principi, disposaria d’un màxim 
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de vint minuts, intentem..., sabem que és un esforç de síntesi, però per fer una mica di-
nàmica i àgil la sessió.

Gràcies.

El director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(Xavier Gatius Garriga)

Moltes gràcies, vicepresidenta de la Comissió d’Afers Institucionals. Diputades i di-
putats, membres del Govern, comparec en aquesta cambra amb la voluntat d’informar, 
en el si d’aquesta comissió, a propòsit de les actuacions del Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya amb relació a algunes informacions aparegudes, mesos enre-
re, en determinats mitjans de comunicació. Em permetran, però, abans i amb l’objectiu 
de contextualitzar les actuacions referides, que els pugui exposar el context i la situació 
en la que en matèria de ciberseguretat la nostra societat digital es troba immersa i el rol 
que el Cesicat hi juga.

La societat digital es configura com una plataforma global per a la posada en valor 
de la informació, idees i coneixement de la ciutadania, el sector productiu i les admi-
nistracions públiques. L’ús quotidià de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció, el tractament de la informació que en fan, les converteixen en elements essencials 
per a l’actual desenvolupament econòmic i convivència social. En aquest sentit, i a tall 
d’exemple, només en el context de la Unió Europea, 315 milions de ciutadans utilitzen 
cada dia internet per a treballar, comprar serveis i productes, demanar hora al metge, 
consultar el seu expedient mèdic, operar amb el seu banc, fer més fàcil la seva mobi-
litat, relacionar-se amb l’Administració pública o consultar les seves factures d’aigua i 
llum, entre molts altres exemples d’ús. El desenvolupament, doncs, d’aquesta societat 
digital aporta innumerables beneficis que faciliten l’evolució i el progrés com a socie-
tat, però alhora no es pot obviar el fet que tota transformació també comporta nous 
reptes i amenaces que poden posar en risc el seu desplegament i la seva confiabilitat.

La interrelació i dependència de les infraestructures, serveis de comunicacions elec-
tròniques i solucions digitals, totes elles indissociables en termes de societat digital, fan 
que la seva protecció enfront de ciberamenaces esdevingui un pilar bàsic per garantir la 
continuïtat de les activitats, per oferir seguretat jurídica a les accions dels ciutadans i per 
seguir fonamentant un teixit productiu i competitiu basat en el món digital. En els últims 
temps, tant a nivell nacional com internacional, l’activitat organitzada a la xarxa amb 
l’objectiu de perjudicar accions, serveis públics de governs i empreses privades de relle-
vància notable, s’ha vist incrementada exponencialment afectant, en molts casos, serveis 
bàsics per a la ciutadania i el bon funcionament, alhora, de les administracions. Ciuta-
dans que també es veuen cada cop més afectats en la seva relació quotidiana amb la tec-
nologia a conseqüència de l’augment continu del nombre de dispositius i de la informa-
ció que aquests hi emmagatzemen, a la vegada que s’expandeix cada cop més aquesta 
connectivitat a les noves tendències i en l’ús dels dispositius mòbils i les xarxes socials.

Algunes de les xifres que tot seguit els donaré donen proves d’aquesta realitat. Analit-
zant només l’any 2015 el nombre de credencials, entenent com a credencials la combina-
ció entre l’usuari i la seva contrasenya, que s’han vist compromeses a nivell mundial fruit 
de ciberatacs superen els 420 milions. Aquestes dades, publicades per un fabricant de so-
lucions, Symantec, suposa un increment del 20 per cent respecte a les mateixes dades de 
l’any 2014, i la realitat per a aquest any 2016 no sembla revertir aquesta tendència, ans al 
contrari. Una part important d’aquests compromisos d’informació són causats mitjançant 
programari ad hoc, que persegueix, precisament, aquests propòsits. En aquest mateix 
sentit, i per donar-los també algunes dades, el mateix any 2015 aquesta mateixa empresa 
de ciberseguretat va notificar més de 430 milions de noves variants de programari mali-
ciós a tot el món, que suposa un increment per sobre del 30 per cent respecte a l’any 2014.

Si contextualitzem aquestes mateixes dades per al cas de dispositius mòbils, dispo-
sitius àmpliament emprats per bona part de la població, les xifres són encara més relle-
vants. En el transcurs de l’any 2015 es van detectar prop de quatre mil noves variants de 
programari maliciós només per a dispositius amb el sistema operatiu Android i de ma-
nera equivalent per a altres sistemes operatius, que suposa un increment per sobre del 
75 per cent respecte l’any 2014. I aquests increments s’expliquen, entre altres raons, per 
la falsa creença que els dispositius mòbils no són vulnerables a aquest tipus de cibera-
menaces i una relaxació excessiva per part dels usuaris amb relació a la veracitat de la 
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informació que els individus atorguen quan la reben per mitjà d’aquest canal; una sensa-
ció ben allunyada de la realitat, on els efectes sovint són encara més lesius en termes de 
privacitat, confidencialitat o propietat intel·lectual, atenent sobretot a la naturalesa de les 
dades que sovint aquests dispositius hi acaben emmagatzemant. 

Dissortadament, la sostracció d’informació no és l’únic aspecte on el ciberatacs 
comporten afectació severa. El correcte funcionament dels serveis públics, en ocasions 
serveis essencials per a la ciutadania, cada cop més també es veuen afectats pels deno-
minats atacs distribuïts de denegació de servei i generen inconvenients importants a tots 
aquells que requereixen el seu ús. Aquest tipus de ciberatacs són característics per gene-
rar un increment il·legítim del volum de connexions i esgotar, així, les capacitats de con-
nectivitat a internet de serveis i solucions, fins a fer impossible el seu correcte funcio-
nament. Ciberatacs que només en el transcurs de l’any 2015 van suposar un increment 
del 51 per cent respecte a l’any passat, segons l’empresa Arbor Networks. I la intensitat 
d’aquests atacs cada cop expressa un creixement més exponencial. 

En aquest sentit, i com potser algunes de les diputades i diputats d’aquesta comissió 
han pogut tenir coneixement, fa escassament un mes enrere un proveïdor de serveis de 
resolució de noms, anomenat Dyn DNS, que presta un servei per traduir l’adreçament IP 
dels equips informàtics connectats a internet amb noms per mitjà dels quals els usuaris 
ens hi referim de manera més humana i intel·ligible per tal d’accedir-hi, va rebre un ci-
beratac que va ocasionar una ampla afectació a nivell mundial, sobretot als Estats Units, 
on aquesta companyia disposa de més usuaris. L’atac va consistir precisament en una 
denegació de serveis generada per una xarxa d’ordinadors infectats amb programari ma-
liciós, anomenada aquesta xarxa Mirai, formada per 6.500 milions de dispositius con-
nectats a internet, que varen enviar un tràfic sostingut a més d’un treball d’informació als 
proveïdors de serveis de DNS. Aquest atac va comportar que clients de Twitter, Spotify, 
PayPal i molts altres serveis no poguessin utilitzar-los amb normalitat com és habitual, 
tot i que les companyies esmentades no estaven afectades de manera directa per aquest 
atac. Aquest és un bon exemple per descriure la naturalesa global de les ciberamenaces i 
l’efecte cascada que sovint aquestes comporten. Enfront d’aquesta situació, tots els països 
del món amb una societat digital avançada i madura han pres consciència del repte i estan 
duent a terme una actuació decidida i coordinada a nivell nacional i internacional. 

És en aquest context on el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya desen-
volupa el seu rol mitjançat les funcions que li són pròpies i aquelles que li han estat en-
comanades depenent dels àmbits d’actuació al qual circumscriu la seva activitat. Àmbits 
entre els quals destaca, certament, l’actuació prevalent en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que la conforma, però sense menystenir els 
serveis que el Cesicat presta a més de 560 ens locals del país per mitjà del conveni de 
col·laboració amb l’Administració Oberta de Catalunya i a organismes privats o a la ma-
teixa ciutadania en qualitat de CERT de Catalunya, d’acord amb els estatuts de l’entitat 
des de la seva fundació l’any 2010 i arran de l’Acord de govern GOV/50/2009, de 17 de 
març. És a aquesta darrera funció, la de CERT de Catalunya, on em permetran que em 
refereixi àmpliament d’aquí uns moments.

Com els deia, el Cesicat té una funció destacada en el cas de la Generalitat de Catalu-
nya, on és actualment l’organisme responsable de la planificació, la gestió i el control de la 
ciberseguretat, per decisió del mateix Govern de Catalunya des del 16 d’octubre de 2012, 
i en compliment en allò establert de l’Acord de govern GOV/103/2012. És precisament ar-
ran d’aquesta encomana on el Govern va refermar el valor clau i estratègic de la seguretat 
TIC en l’àmbit de la Generalitat atorgant al Cesicat la responsabilitat d’assumir la funció 
en matèria de ciberseguretat, establint i fent seguiment dels programes d’actuació corres-
ponents sota la direcció del Govern i col·laborant amb les entitats del seu sector públic.

Per tal de donar resposta a les funcions encarregades, el Cesicat ha dissenyat i des-
plegat una estratègia de ciberseguretat per a la Generalitat de Catalunya definida des 
de l’any 2014 i en fase de desplegament des de l’any 2015, orientada a garantir la ciber-
protecció dels actius i la informació de la Generalitat i el seu Govern. Fruit d’aquesta 
estratègia, el Cesicat ha establert un programa un ciberseguretat per a cadascun dels 
departaments de la Generalitat, on es planifica l’execució de les actuacions acordades 
de manera particular per a cada àmbit. Aquests programes de ciberseguretat s’han 
adaptat a les necessitats i prioritats a través d’una estratègia dirigida pel màxim ren-
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diment i eficàcia dels recursos. Per tal d’assolir aquest repte amb garanties, el Cesicat 
ha realitzat un contacte directe i actiu per tal d’aprofundir en el coneixement dels dife-
rents àmbits, així com les actuacions impulsades pel Govern amb el propòsit de prio-
ritzar aquelles mesures més urgents, avaluar l’impacte i els riscos latents i millorar la 
seguretat de la informació dels sistemes i solucions corporatives de la institució.

Aquesta visió estratègica, impulsada pel Cesicat des de fa més de dos anys, és con-
sistent en l’orientació que aquest organisme ha adoptat en matèria de ciberseguretat, 
on la prestació de les activitats primàries que conformen la seva cadena de valor, com 
són la prevenció, la protecció i la resiliència, s’emmarquen en un model de governança 
on la ciberseguretat es basa en la maduresa del govern del risc, fonamentat en l’acció 
preventiva en detriment de la reacció com a únic mecanisme de protecció. Tot i així, 
lamentablement, la Generalitat de Catalunya no és aliena a les ciberamenaces existents 
i sovint també resulta afectada pels ciberatacs de diverses complexitats, orígens i ti-
pologies de manera anàloga a altres administracions públiques o organismes privats. 
Els 10.478 incidents de ciberseguretat que es van registrar a l’exercici 2015 en l’àmbit 
de la Generalitat de Catalunya són una evidència d’aquesta realitat, com també ho són 
el prop de 216 milions de ciberatacs detectats i aturats pels sistemes de protecció dels 
quals disposa actualment la Generalitat de Catalunya.

Aquests sistemes de protecció, conformats per un conjunt de maquinari i progra-
mari específicament dissenyats per desplegar mesures preventives i reactives enfront de 
ciberatacs i alhora capacitats per executar mecanismes de contenció i aïllament en cas 
de confirmar-se un incident de ciberseguretat, són solucions estàndards de mercat d’ús 
àmpliament estès, tant per organitzacions públiques com privades, i absolutament habi-
tuals per qualsevol centre de ciberseguretat o àrea tècnica d’una entitat assimilable a la 
Generalitat de Catalunya. Sistemes de protecció, com ara tallafocs, sistemes de detecció 
i protecció d’intrusions, solucions antivirus, sistemes de detecció, filtrat de correu bros-
sa, entre d’altres. 

Sense aquests elements de ciberseguretat la pràctica operació de qualsevol servei o 
solució de la Generalitat seria simplement impracticable, més considerant la necessitat 
de la Generalitat d’actuar, com a administració pública que és, amb tercers amb qui es 
relaciona habitualment, com empreses, altres administracions públiques o els mateixos 
ciutadans, i que tenen nivell de maduresa, pel que fa a la ciberseguretat, desiguals, que 
requereixen, per tant, mesures de control per tal de garantir-ne la consistència. Aquestes 
eines i sistemes de protecció, per tant, tenen la funció de controlar les xarxes corporati-
ves i els serveis de la Generalitat per tal de garantir-ne el correcte ús, permetent al Cesi-
cat la gestió de les ciberamenaces que puguin produir-se, els intents d’accés no autorit-
zat o intrusions sobre els sistemes d’informació corporatius de la Generalitat.

Aquestes mesures de protecció són una garantia per a les exigències i els reptes que 
la ciberseguretat planteja a la Generalitat de Catalunya, així com pel compliment nor-
matiu en les seves actuacions. Aquest compliment permet acotar la responsabilitat de la 
Generalitat i la de tots els seus treballadors públics, que presten els seus serveis i tracten 
informació dels ciutadans, d’altres administracions o de la mateixa Generalitat de Cata-
lunya. Així, doncs, l’existència de les mesures de ciberseguretat a les quals m’acabo de 
referir permeten salvaguardar l’actuació de la institució i dels seus treballadors en el cas 
hipotètic de produir-se un incident de ciberseguretat, sempre que en aquest s’hagi donat 
compliment en allò establert al marc normatiu vigent de la pròpia institució. Aquesta 
implementació i operació d’eines, el compliment de les obligacions derivades de la nor-
mativa vigent i el seguiment dels procediments operatius interns és el que constitueix la 
monitorització que duu a terme el Cesicat i permet garantir l’exercici de les seves fun-
cions i millorar els nivells de ciberseguretat.

Al començament de la meva intervenció m’he referit també al Cesicat en la seva 
consideració de CERT o altrament anomenat CSIRT de Catalunya. Un CERT o CSIRT 
és un organisme de ciberseguretat reconegut i acreditat oficialment a nivell internacio-
nal que té per finalitat desenvolupar mesures preventives i reactives enfront d’incidents 
de ciberseguretat, coordinar la seva resposta amb altres organismes similars de tot el 
món, analitzar noves ciberamenaces que es puguin esdevenir, dur a terme investiga-
cions de ciberseguretat, notificar a organismes afectats de presumptes ciberatacs en la 
mesura que sigui possible i donar suport i recomanacions sobre quina actuació seguir 
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en cas de patir un incident de seguretat a aquelles persones o organitzacions que s’adre-
cin a aquest CERT.

El Cesicat com a CERT o CSIRT forma part d’una xarxa de més 350 centres a ni-
vell internacional, amb els quals col·labora habitualment intercanviant informació sobre 
ciberamenaces, notificacions de ciberseguretat i incidents de seguretat, entre d’altres. 
L’activitat del Cesicat com a CERT s’ajusta a allò previst per la mateixa Agència Euro-
pea per la Seguretat de la Informació a les Xarxes, ENISA, i segons les directrius es-
tablertes per la mateixa organització de CERT, la qual agrega i dinamitza la xarxa de 
CERT a la qual m’acabo de referir. 

En el transcurs de l’any 2015, el Cesicat, com a CERT de Catalunya va atendre 1.299 
incidents de ciberseguretat d’organismes privats, ens locals, universitats i ciutadans que 
van adreçar-se a l’entitat per tal d’obtenir suport i assessorament. Precisament, en la 
condició de CERT, el Cesicat va notificar el dia 23 d’octubre del 2013 al Sindicat de Po-
licies de Catalunya - Cos de Mossos d’Esquadra, sobre un possible compromís de la in-
formació del sindicat com a conseqüència d’un presumpte ciberatac dirigit cap a aquesta 
organització. El Cesicat va traslladar aquesta notificació després de detectar aquell ma-
teix dia la publicació a Twitter, per mitjà d’un perfil d’un conegut grup hacktivista, d’un 
enllaç a la web Pastebin, on s’hi publicava continguts de la informació potencialment 
compromesa. Posteriorment a la notificació, el Cesicat va facilitar als equips tècnics del 
Sindicat de Policies de Catalunya - Cos de Mossos d’Esquadra un seguit de recomana-
cions i va donar suport a l’incident de ciberseguretat que el mateix sindicat va liderar.

En relació amb les informacions publicades en alguns mitjans sobre la presumpta 
implicació del Cesicat en aquest ciberatac, voldria desmentir amb total rotunditat qual-
sevol relació del Cesicat en l’acte produït, tal com ja vaig desmentir públicament en els 
dies subsegüents a la publicació de les notícies que van aparèixer en alguns mitjans de 
comunicació. L’actuació del Cesicat amb relació a aquest incident de ciberseguretat, es 
va produir amb total diligència, notificant l’afectat tan bon punt es va poder constatar 
l’incident i a partir de tota la informació publicada, i l’entitat es va posar a disposició 
de l’afectat per tal de donar-li suport en la gestió d’aquest. D’altra banda, destacar que 
el Cesicat circumscriu la seva activitat de protecció enfront de ciberamenaces en l’àm-
bit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, on disposa de la infraestructura 
i els mecanismes de ciberseguretat a tal efecte. La infraestructura tecnològica del Sin-
dicat de Policies - Cos de Mossos d’Esquadra, com a entitat privada que és i aliena a la 
Generalitat, no està dins l’abast de protecció del Cesicat, que en l’exercici de les fun-
cions de protecció dels actius TIC és sota la responsabilitat del mateix sindicat.

En conclusió, el Cesicat desenvolupa la funció establerta en coherència amb el que 
encomana el Govern i de manera similar a com es duu a terme aquesta activitat en el 
sector privat o altres organismes públics, i sempre prenent com a referència els estàn-
dards de ciberseguretat i les millors pràctiques d’aquesta disciplina reconegudes inter-
nacionalment, també, en la seva qualitat de CERT. 

En qualsevol cas, quedo a la seva plena disposició per atendre totes aquelles pregun-
tes que tinguin a bé adreçar-me. Gràcies.

La vicepresidenta

Agraïm la seva intervenció. Donem pas a les intervencions dels diferents grups. Per 
part del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Bé, moltes gràcies presidenta. Gràcies, senyor Xavier Gatius. Bé, vostè ha vingut 
avui a fer-nos un decàleg, com si el fet de la compareixença fos presentar una memòria. 
Enteníem que anàvem molt concrets a dos preguntes concretes, quan parlàvem de l’àm-
bit del funcionariat i aquelles entrades que es varen detectar en els mails de funcionaris 
de la Generalitat, i a l’atac sofert –vostè s’hi ha referit durant quatre minuts en una inter-
venció de vint minuts–, enteníem que era prou important i prioritari haver entrat més, 
potser, en la compareixença en si que no fer un decàleg o una memòria de l’oficina, la 
mateixa que també li podríem demanar com a parlamentaris.

Dit això, atesos els antecedents del Cesicat –vull dir, a vegades es bo veure d’on ve-
nim per saber on som–, atesa també l’opacitat amb què treballa o ha treballat vostè... 
Ara agafaré una frase que vostè ha utilitzat ara, en la última intervenció, quan deia: 
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«El sindicat de policia de Catalunya no està dintre d’aquest control que hem de portar.» 
Aquell primigeni del Cesicat, en el seu inici, on tenia unes prioritats i un camí molt clar 
i lloable, entenem que també parlàvem d’empreses, parlàvem de ciutadania, parlàvem 
de tot allò que pot englobar dintre de la nostra autonomia catalana; entenem que els 
sindicats de policia també formen part, com a associació, potser no de l’Administra-
ció, però també formen part de la nostra societat; entenem, també, que el Cesicat ha de 
ser una eina que ens protegeixi, que ens evoqui seguretat i que posi tots i cadascun dels 
seus mecanismes al servei..., en el moment que passa qualsevol fet.

Miri, titulars com els que vàrem veure, dels Mossos d’Esquadra del Cesicat: (L’ora-
dor mostra un full a la cambra.) Vostès diuen, vostè, ara mateix acaba de dir... Vostès 
no hi han tingut res a veure? És una pregunta molt clara: vostè continua mantenint que 
vostès no han tingut res a veure amb el que deien mitjans de comunicació en el seu mo-
ment? I un altre titular, quan el titular deia: «El Gobierno catalán pincha los mails de los 
funcionarios que pueden ser peligrosos.» Entenem que aquestes insinuacions són prou 
greus, i torno a dir-li, perquè vostè pogués dedicar vint minuts de la seva intervenció a 
centrar-se en els dos punts d’aquesta compareixença. Però també li vull dir, quan hem 
de parlar dels funcionaris de la Generalitat, i en aquest cas potser no és un ens extern, 
són els treballadors que treballen per la nostra institució, els hem de protegir. Quan..., 
no s’hi ha referit, als mails d’aquests funcionaris, d’allò que deia aquesta notícia.

Entenem que és una investigació, també, la del sindicat, que encara està oberta per-
què hi havia una querella, em sembla, i continua estant oberta. Vostè continua consta-
tant que vostès no hi han tingut res a veure. Com hem de protegir els funcionaris quan 
hi ha fets com que els entrin als mails? Vostès..., jo li voldria preguntar: recorda...?, vos-
tès es volen convertir en CNI català? És una pregunta molt clara, perquè tots els indicis 
indicatius i la mala gestió, ja en aquell inici, on després, també l’hi vull recordar, es va 
convertir en el joc d’espies del senyor Felip Puig, eh?, va ser una eina que havia de ser 
de tots i va ser mal utilitzada en el camí. Vull dir, també l’hi vull recordar, el Cesicat, 
a vegades valdria la pena complir allò que tenim establert, i una d’aquestes lleis és la 
Llei de transparència del 2014; jo vaig fer una intervenció en el plenari sobre l’àmbit de 
la ciberseguretat, on apuntava que nosaltres, que estàvem, feia mesos, darrere d’aquesta 
web que vostès presenten, el nom del director ni apareixia. Després va aparèixer, unes 
setmanes abans de la intervenció en el plenari va aparèixer, però també vull recordar 
que, quan entràvem a l’organigrama, allà no apareix res, no apareixen les persones que 
hi treballen, la feina que desenvolupen ni com han sigut contractades. A vegades els 
currículums també ens donen llum, no?, dintre de la transparència.

També li voldria preguntar quina base legal, si s’han produït aquests fets, han tin-
gut vostès, i amb quina legitimitat, i més enllà, amb quina finalitat? Entenem que són, 
una d’elles, investigacions obertes encara a dia d’avui, entenem que han de ser curosos 
amb la finalitat d’una investigació i que potser podem veure una judicialització d’aquest 
tema, no? Vull dir, ja veurem, hi posarem llum, però tornant una mica a la matèria: si 
tot això es confirma, dimitiran, vostès? Entenem que si s’arribés a confirmar i a des-
mentir allò que vostè avui ha dit aquí i ha tornat a constatar, vostès assumirien la seva 
responsabilitat? És una pregunta molt concreta: dimitirien, en aquest cas? Han parlat 
amb els Mossos d’Esquadra de tot això? I amb el Ministeri d’Interior? Perquè també li 
vull recordar, moltes vegades el Cesicat, dintre d’aquell decàleg que té, moltes vegades 
veiem la descoordinació quan parlem de coordinació en l’àmbit de la seguretat, i més 
quan parlem de la ciberseguretat. Entenent que hi ha una competència estatal on habi-
litem, des de l’Estat, les diferents comunitats autònomes, Catalunya entre elles, dintre 
d’aquella coordinació, ho torno a recordar, d’aquella reunió tan urgent, que alguns ente-
nem com molt urgent, que no s’ha produït, que és la junta, la famosa Junta de Seguretat, 
ara sembla que tornem a posar llum. Jo encara vull recordar una moció que es va apro-
var en plenari, juntament amb Catalunya Sí que es Pot, aquell mateix dia que semblava 
que hi havia una llum, que el conseller Jané i el senyor Fernández Díaz, ministre d’Inte-
rior d’aquell moment, es reunissin d’urgència.

Entenem que quan parlem de la funció del Cesicat i la funció d’aquesta cibersegure-
tat, també hem de tenir una coordinació, no només amb l’àmbit estatal, sinó el que ens 
derivarà de l’habilitació que es farà des de l’Estat a les diferents comunitats autònomes, 
també amb la intercomunicació amb Europa? Entenem que quan parlem de terrorisme 
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o gihadisme, vostès tenen eines per posar i engegar, però que han d’estar ben coordina-
des? Entenem això? És una pregunta molt concreta: des del punt de vista com a director: 
entén que ha d’haver-hi aquesta coordinació, fonamental, estatal, en l’àmbit competen-
cial i estatal i europeu quan parlem de terrorisme i gihadisme?

Bé, jo li voldria fer dos preguntes més, referent als funcionaris de la Generalitat. 
És molt perillós quan veiem titulars com els que vàrem veure, on s’assenyala el Cesicat 
com l’investigador de funcionaris. Ho dic així amb base en un «jo sempre ho poso tot en 
quarantena», a l’espera de tenir llum i posar llum a titulars que entenem que són durs, 
durs de sentir, i hem de defensar el nostre funcionari. Quina solució? Han parlat vostès, 
en l’àmbit del funcionariat, d’aquesta Administració? S’han posat al cantó dels funcio-
naris que han vist vulnerat un mail?, que s’han vist, possiblement, investigats? Quina 
explicació li han donat, a aquests funcionaris?

I per últim, quan parlem del Sindicat de Policia de Catalunya, com és que vostè co-
munica al sindicat, i el Sindicat de Policia de Catalunya es querella contra vostès? No 
tindria cap sentit, si vostès són els informadors, que els diuen: «Compte, que us han en-
trat», el sindicat no hauria de tenir cap ni una sospita cara al Cesicat en el sentit de com 
li donen la volta després, o com veiem un titular, no? Vull dir, vostès han parlat amb el 
Sindicat de Policia de Catalunya? Han posat totes les eines que vostès tenen a disposició 
des del Cesicat, per donar solució i llum a un problema que va succeir? 

Res més. Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Un petit incís, o per comentar, doncs, que el temps límit per a les intervencions de 
cada grup serà de set minuts, que abans no n’hem fet esment. I ara, donar la paraula al 
Grup Parlamentari Socialista, amb el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies. I gràcies, també, senyor Gatius, per la seva compareixença avui aquí. S’ha 
fet alguna referència, en intervencions anteriors, però em sembla que, tot i que no sigui 
estrictament l’objecte de la compareixença, per emmarcar allò de què estem parlant, val 
la pena recordar que venim d’alguns episodis que qualificaria de rocambolescos, al vol-
tant de l’actuació del Cesicat pel que fa, potser, al que caldria afirmar que és una extra-
limitació respecte a les seves funcions. Recordem el cas de la monitorització de l’activi-
tat d’alguns activistes socials i periodistes, al voltant d’algunes mobilitzacions socials; 
recordem, també, les explicacions donades en aquell moment pel conseller responsable 
del ram, que van anar evolucionant en el temps, a mida que es coneixien noves dades 
sobre aquestes actuacions. Se’ns va intentar explicar, en algun moment, que allò respo-
nia a una activitat normal del Cesicat front a ciberamenaces, però em sembla que el fet 
que algú faci un tuit convocant a una manifestació no constitueix en cap cas una cibera-
menaça cap als servidors de la Generalitat, ni cap a cap dels seus equips informàtics, ni 
cap a les dades que puguin contenir les bases de dades de la Generalitat.

També hi ha va haver episodis rocambolescos al voltant d’un programari, Cerberus, 
que s’havia d’instal·lar en determinats telèfons mòbils. Se’ns va dir que era per protecció 
de mossos d’esquadra que poguessin estar fent serveis, diguem, infiltrats, eh? Però, en 
qualsevol cas, una de les hipòtesis que es demanava estudiar era la de si seria possible 
instal·lar aquesta programari sense coneixement de l’usuari i en quin temps seria pos-
sible fer-ho, cosa que no sembla indicar que aquesta fos, precisament, una de les inten-
cions d’usar aquest programari. No sabem si, al final, s’ha fet cap programa pilot amb 
això, ni si s’ha instal·lat o no, però són episodis, certament, estranys. 

Algun dels que avui sí que és objecte la compareixença sembla tenir el seu origen en 
esdeveniments pretèrits. Tots som coneixedors, vostè també, perquè, diguem, ha compa-
regut al jutjat per donar explicacions al respecte, de la querella que en el seu dia va pre-
sentar el senyor Gavàs per la suposada intervenció del seu correu electrònic. En diversos 
mitjans de comunicació hem vist –i té ocasió aquí vostè d’aclarir-nos si aquests mitjans de 
comunicació reflecteixen fidelment el que vostè va dir o no– que vostè declarava davant 
del jutge que existeix un equip de resposta d’incidents, dins del Cesicat, que aplica uns 
determinats filtres a les adreces de correu de la Generalitat, de qui tingui correu corpo-
ratiu de la Generalitat, per si són potencialment perillosos, o que en nombroses ocasions 
s’han aplicat aquests filtres amb relació a adreces vinculades a una amenaça concreta.
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Jo li he de preguntar, en primer terme: quina és la naturalesa d’aquests filtres? A qui-
na informació s’accedeix i per quines raons concretes? Quina és la composició d’aquest 
equip de resposta d’incidents? A qui respon? Si actua amb criteri propi, si actua amb al-
gun tipus de control judicial o amb algun tipus d’intervenció policial, si és que es tracta 
d’una investigació policial. Perquè, segons informen aquests mateixos mitjans de comu-
nicació, vostè afirmava que les dades recaptades mitjançant aquests filtres no es conser-
ven, sinó que es destrueixen al cap de sis mesos d’haver-los desactivat, els filtres, per tal 
com entenen que no cal preservar les evidències, excepte que existeixi alguna investi-
gació policial o judicial. El que sembla donar a entendre que podria haver-hi l’aplicació 
d’aquests filtres sense que hi hagi una investigació policial o judicial prèviament oberta, 
i ens preocupa des del punt de vista, diguem, del secret de les comunicacions, és a dir, 
això és evident.

Ja que estem parlant de filtres que s’apliquen als àmbits del correu corporatiu de la 
Generalitat i que el Parlament de Catalunya és una de les institucions de la Generali-
tat de Catalunya, ens hem de preguntar, i li traslladem la pregunta: si també s’apliquen 
aquests filtres als correus del Parlament de Catalunya i, per tant, els seus treballadors, 
els parlamentaris, etcètera. Perquè seria certament preocupant que s’estigués actuant 
sense cap altre criteri que el criteri tècnic del Cesicat i sense que hi hagi al darrere al-
gun tipus de control judicial, si del que estem parlant és d’algun tipus d’intervenció de 
les comunicacions.

Pel que fa al ciberatac contra la web del Sindicat de Policia de Catalunya –de fet, tres 
ciberatacs que sembla que es van produir el 2013–, no deixa de ser un altre d’aquests 
episodis que, almenys amb la informació publicada, també em sembla enormement ro-
cambolesc. Un treballador del Cesicat, un informàtic, es posa en contacte amb el Sindi-
cat de Policia de Catalunya i li diu que pot ser víctima d’algun ciberatac perquè un amic 
li ha dit que uns hackers atacaran el web del Sindicat de Policia de Catalunya i, a més, 
ho fa a través d’un telèfon del secretari del sindicat en el moment que aquesta persona 
afirma que mai havia estat fet públic a cap registre ni a cap web del sindicat, etcètera.

A més, es detecta –sembla– que hi han accessos des del Cesicat abans i després de 
cada ciberatac i hi ha un informe del Cos Nacional de Policia que diu que sembla que 
hi ha una monitorització d’aquests ciberatacs des del Cesicat i, de fet, tot un sindicat 
dels mossos d’esquadra es querella i creu que és el Cesicat el que pot estar al darrere 
d’aquests ciberatacs perquè, en qualsevol cas –i vaig acabant, presidenta–, considera 
que de cap de les maneres havia delegat en cap moment la seva seguretat informàtica en 
el Cesicat i que, per tant, està rebent, per dir-ho així, un servei no sol·licitat inexplicable. 
I acabo, de debò, amb una última cosa que em sembla especialment rocambolesca. Es 
veu que aquesta persona que els havia informat que podien ser víctimes d’un ciberatac, 
després demana al sindicat tots els registres, els locks dels accessos a la web per tal de 
conduir una investigació sobre el tema, quan sembla ser que és la Unitat de Delictes In-
formàtics del Cos de Mossos d’Esquadra l’únic que pot realitzar algun tipus d’investi-
gació en la matèria.

Per tant, vostè té l’oportunitat aquí d’aclarir aquests episodis que en la seva presen-
tació al públic i a nosaltres mateixos, que és la informació de què podem disposar, ens 
semblen episodis certament estranyíssims i que fan un flac favor a la imatge del Cesicat.

El vicepresident

Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el senyor Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, presidenta. Molt bon dia i moltes gràcies per les informacions que ens heu 
lliurat. Jo no repetiré les preguntes o els plantejaments angoixats i angoixants dels di-
putats que m’han precedit, perquè són pertinents i jo crec que cal aclarir-ho pel bé de la 
imatge, efectivament, del Cesicat, però jo crec que més enllà, si em permeteu i per no 
repetir, crec que hauríem de derivar ja les nostres reflexions cap a un tema de fons. Crec 
que els inputs que estem rebent són prou preocupants com per fer una reflexió substan-
cial sobre la ciberseguretat i la gestió de la seva seguretat des de les administracions pú-
bliques de Catalunya.

Tenim davant i estem discutint amb una fundació i el que estem constatant o el que 
surt de tots aquests incidents que s’esmenten és una manca de rigor i de claredat jurídi-
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ca sobre el funcionament, sobre com les administracions públiques organitzen la seva 
ciberseguretat. Jo crec que el que tenim plantejat damunt de la taula és la necessitat de 
derivar, efectivament, i reglamentar-ho fil per randa, posat blanc sobre negre, una agèn-
cia catalana de ciberseguretat, però amb totes les condicions i amb totes les garanties 
de funcionament i de control judicial sobre les seves actuacions. Hem de saber què te-
nim i quines són les regles del joc, perquè sembla ser que no estan massa clares –sembla 
ser que no estan massa clares. Quan hi ha actuacions que posen en dubte la relació o la 
legalitat d’aquestes actuacions, o l’empara legal de determinades actuacions, tenim un 
problema seriós –tenim un problema seriós. 

Nosaltres voldríem que hi hagués un organisme responsable, amb regles del joc ben 
definides, amb criteris i amb potestats ben determinades i amb responsables ben definits 
davant del Parlament de Catalunya, que és qui ha de fiscalitzar el Govern de la Gene-
ralitat. I ara tenim una cosa que sembla un disseny que en el seu moment tenia diverses 
funcions: atendre la seguretat de l’Administració, però també prestar altres serveis fora. 
És una cosa que penja de l’Administració pública sense formar-ne part, amb uns criteris 
de funcionament manifestament poc definits o prou ambigus com per permetre episodis 
com els que s’han evocat. Jo crec que ara és el moment de fer un pensament, de fer un 
balanç de tota aquesta situació, més enllà de les explicacions concretes que es demanen. 
És el moment de fer una reflexió de fons i de fer un replantejament, perquè, efectivament 
–i amb això crec que coincidim amb la seva introducció inicial– estem parlant d’un tema 
molt important –molt important– tant pel funcionament de les administracions, per la 
confiança, pels serveis que ha de prestar a la ciutadania, com també per l’exemplaritat 
amb la qual l’Administració pública ha de gestionar els temes de ciberseguretat de cara 
a la ciutadania. Crec que si alguna cosa ha de tenir l’Administració pública ha de ser un 
paper exemplaritzant, també, en aquest àmbit, i és aquí on no es pot permetre ni ambi-
güitats ni relliscades d’aquest tipus. Aleshores, jo crec que és aquesta la reflexió. 

Acabo amb això i insisteixo que no vull afegir més elements que els que ja s’han 
plantejat damunt la taula, però sí aquesta reflexió de fons: que és el moment de fer un 
balanç i de fer un replantejament seriós d’un tema d’aquesta repercussió, que no és cap 
banalitat. Jo crec que..., prenguem-nos allò que ha succeït com senyals d’alarma, que no 
podem seguir així.

La vicepresidenta

Donem pas, doncs, a la intervenció del Grup Parlamentari del Partit Popular. En el 
seu nom, el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, vicepresidenta. Gràcies, senyor Gatius, també, per la seva compareixença. 
Jo voldria començar aquesta breu intervenció diferent, diferent en el sentit que sóc un 
convençut que el paper que fa, en aquest cas ara Cesicat, el paper que tindrà encomanat 
l’agència o l’organisme que sigui en el seu moment, és un paper necessari, és un paper 
imprescindible, és un paper que ha de contribuir, ha d’ajudar a contribuir a millorar la 
confiança de la ciutadania amb relació a les tecnologies de la informació. És cert que es-
tem cada dia més tecnificats i les tecnificacions que portem a sobre i de les que fem ús 
constant durant tot el dia comporten riscos dels que no tothom n’és conscient i, per tant, 
creiem que és un fet positiu el fet que hi hagi qui, d’una manera o d’una altra, vetlli per la 
seguretat de les informacions, de les comunicacions i de tot allò que es mou a la xarxa.

Dit això i després d’aquesta visió, hi insisteixo, necessària i positiva de la tasca 
que es desenvolupa, amb independència del tipus de forma jurídica que tingui l’en-
titat que ho fa, hauran de reconèixer que aquesta tasca, que jo crec que ha de ser 
lloable, s’ha vist embrutada per fets que han passat en el mateix organisme, per in-
formacions que han aparegut, que s’han fet públiques, documents que pretenien fer 
d’aquest organisme un organisme segurament amb altres intencionalitats polítiques. 
Continuen apareixent a dia d’avui, aquesta mateixa setmana continuaven apareixent 
informacions amb relació a les veritables intencions del Govern de la Generalitat 
amb relació al tema de la ciberseguretat i amb relació, per exemple, a un viatge a Is-
rael i a unes informacions que donen membres del mateix Govern o persones prope-
res al mateix Govern i, per tant, tot això contribueix a generar el contrari del que es 
pretenia amb la creació de l’organisme, a generar desconfiança.
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Informacions com ara la que, bé, els correus corporatius poden ser filtrats i poden 
ser investigats seguint determinats criteris que adopten persones sobre les quals no te-
nen capacitat d’investigació, i llavors jo crec que és important que no només donin el 
missatge, sinó que ens donin les garanties, no només a nosaltres –ho deia el diputat del 
Partit Socialista–, als que tenim correus corporatius no només del Parlament, també de 
la Generalitat, que són molts milers de persones. I vull recordar que aquesta situació i la 
que va provocar aquesta declaració judicial que després hem pogut llegir en els mitjans 
de comunicació va ser el fet que un alt càrrec tingués desviat el correu electrònic d’un 
conseller; no estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant de correus electrònics que 
anaven adreçats a un conseller, que mai es va aclarir si ell havia donat l’autorització o 
no havia donat l’autorització; que tot i que se li va preguntar, tampoc no va ser capaç de 
respondre mai. El que sí sabem és que un temps després va cessar aquell alt càrrec sen-
se donar més explicacions.

Per tant, jo el que vull posar de relleu i el que crec que hauria de ser important, pre-
cisament, en aquesta compareixença per part del director de l’entitat que té encomanada 
aquesta funció que, hi insisteixo, és tan important i tan rellevant, és de donar un missatge 
de tranquil·litat, de donar un missatge de garanties, d’explicar-nos quina és la relació de la 
fundació, en aquest cas, amb la unitat de ciberdelinqüència dels mossos d’esquadra. Per-
què, al final, després de tot, el que estan fent d’alguna manera o altra és investigar possi-
bles delictes, i aquesta és una funció que han de tenir encomanda els mossos d’esquadra. 
Aleshores, quina és la relació de la fundació amb el Cos dels Mossos d’Esquadra? 

Evidentment, nosaltres podem entendre fins i tot –fixi’s en el que li dic–, podem en-
tendre fins i tot les explicacions que donen amb relació a la web del Sindicat dels Mos-
sos d’Esquadra. I l’hi dic així perquè li puc afirmar que jo mateix –jo mateix, en pri-
mera persona– quan he tingut responsabilitats orgàniques dintre del meu partit he estat 
advertit per part del Cesicat que la web del nostre partit anava a ser víctima d’un atac, 
i gràcies a aquest avís ho vam poder evitar –gràcies a aquest avís ho vam poder evitar. 
Per això dic que aquesta és una funció important del Cesicat. Ara, quan es comencen 
a conèixer altres coses, doncs, un comença a plantejar-se dubtes. I per què la web del 
meu partit està sota la vigilància del Cesicat? S’havia advertit prèviament el meu partit, 
s’havia advertit prèviament aquest sindicat que estaven essent objecte de monitorització 
per si eren objecte d’algun atac? Perquè, segurament, aquestes coses contribuirien a ga-
rantir la confiança en aquells que en teoria han de vetllar per la protecció de les xarxes. 
A quins organismes estan monitoritzant? Els propis de la Generalitat de Catalunya, és 
el que vostè ens ha dit, però, en canvi, dintre del catàleg de serveis de la mateixa funda-
ció, apareix la prestació de serveis a professionals i entitats privades, i fins i tot pimes. 
Ens pot explicar una mica en què consisteixen aquestes funcions, sota quins criteris? 
Sota l’encàrrec de qui, si és que hi ha encàrrec d’algú? O és a iniciativa de la direcció 
del Cesicat o d’algú altre dintre del Cesicat?

Per tant, jo crec que vostè avui ve a respondre per dos fets concrets, però jo crec 
que més important que respondre per aquests dos fets concrets vostè avui té l’oportu-
nitat –i acabo, presidenta–, vostè té avui l’oportunitat d’intentar, com a mínim, llançar 
un missatge de tranquil·litat. Després ja veurem si els fets el contradiuen o no, però crec 
que ha d’intentar aprofitar aquesta oportunitat.

Res més. Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, hola, molt bon dia. En primer lloc, m’atreveixo a dir –no sé si parlar en nom de tots 
els portaveus– que avui no en tenim prou amb la compareixença que s’ha fet i que segu-
rament ja ens podríem emplaçar a demanar-ne una altra, perquè és impossible que doni 
resposta a tot el que s’ha plantejat. Em sembla essencial que es pugui clarificar i delimitar 
de forma clara les funcions que estan encomanades i algunes d’elles, probablement, han 
anat variant en el temps des de la creació de l’organisme i, per tant, jo crec que per poder 
respondre amb deteniment amb la cura necessària i amb la diligència deguda qüestions 
d’altíssima sensibilitat, segurament, avui no farem prou. Però, hi insisteixo, com a mínim 
és una apreciació nostra; no sé si la resta de portaveus es poden fer seva aquesta petició.
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Deia el representant del Partit Popular que, amb independència de la forma jurídica 
que tingui l’entitat, les funcions que tenen encomanades són les que són. Per nosaltres 
és clau la forma jurídica, la personalitat jurídica de l’ens i, en aquest sentit, nosaltres 
som absolutament partidaris de que l’ens sigui públic, sotmès a dret públic i, més enllà 
d’això, revisar amb molt deteniment quina relació tenen amb empreses privades, eh? 
Perquè l’única garantia que nosaltres tenim per poder complir la nostra funció correc-
tament és que puguem accedir de forma fàcil i efectiva a l’ens, a l’organisme i a totes 
les seves ramificacions. I si això està subjecte a dret privat o s’emmarca en una xarxa 
d’empreses privades, ens ho dificulta moltíssim. I en aquest sentit, faria una primera 
pregunta concreta, que és si continuen vostès tenint relació amb l’empresa TB Security, 
emmarcada en el grup empresarial Incita. Això d’una banda.

De l’altra, probablement han canviat coses des de la gloriosa època del senyor Fe-
lip Puig, una persona que, a més a més, tenia una especial obsessió amb els hackers, 
a qui els atribuïa un deix, a més a més, racista, plantejant que els hackers de l’est... 
–parlava ell així, no, no ho diem nosaltres, com si el fet de ser de l’est o de l’oest atri-
buís més o menys maldat als eventuals hackers. Què ha canviat des de l’època de Fe-
lip Puig? M’agradaria, també, que vostè pogués fer, doncs, una apreciació personal. 
En aquella època es feien cursos als mossos d’esquadra, cursos titulats –eren uns 
cursos curtets, no duraven gaires hores, però– «Recerca i seguiment a la xarxa de 
diferents col·lectius». Seguim fent cursos d’aquests tipus als mossos d’esquadra per-
què facin seguiment a la xarxa d’alguns col·lectius? Alguns col·lectius dels quals jo 
directament en formo part..., és a dir, es monitoritzava una organització com Enda-
vant OSAN –jo sóc militant d’aquesta organització–; es monitoritzava, per exemple, 
el sindicat CGT de Catalunya –jo estic afiliada en aquest sindicat–, o es monitoritza-
va, per exemple, la publicació La Directa, de la qual jo sóc subscriptora. No és que 
vulgui personalitzar, vull dir que si la seva entitat té algun interès específic en saber 
quina activitat política fem i quines convocatòries fem, són públiques i notòries; els 
podem informar directament i no cal que gastem recursos públics en fer seguiments 
a un espai polític que no té cap mena de problema a reivindicar les convocatòries que 
formulem. Per tant, esperem que aquests cursos s’hagin acabat o, si és que continuen, 
que ens pugui justificar per què els fan.

I en últim lloc, i perquè jo crec que no hi haurà temps que respongui totes les pre-
guntes que se li han formulat i totes són igualment importants, m’agradaria que po-
gués destacar, si és pot fer així, amb la simplicitat amb la que formularé la pregunta, a 
què dediquen vostès la majoria, diguem-ne, dels seus efectius. Amb l’episodi vinculat 
al Sindicat de Mossos d’Esquadra, s’ha demonitzat el hacker, no?, que va fer públiques, 
per dir-ho així, les dades dels agents que estaven afiliats a aquest sindicat, però potser 
hem parlat poc de la manca de garanties que donava aquest sindicat als seus afiliats. És 
a dir, com pot ser que un sindicat tingui tan poca cura de dades personals, personalís-
simes, dels seus afiliats? I en aquest sentit, vostès ofereixen assessorament a sindicats 
de la funció pública perquè garanteixin una custòdia efectiva a les bases de dades que 
poden, d’alguna manera, doncs, tenir en la seva propietat? 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

I pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Li agraeixo les seves explicacions respecte al context general 
de les funcions i el funcionament del Cesicat i, per altra banda, també, la resposta a les 
dues qüestions concretes a què feien referència les dues sol·licituds de compareixença.

Deixi’m dir, en primer lloc, que el que sí, des del punt de vista de Junts pel Sí, ens 
sembla interessant de destacar és que, precisament, totes les mancances, les proble-
màtiques que en un moment determinat, ha pogut generar el Cesicat, tant pel que fa 
al seu funcionament com a la seva estructura, es pretenen resoldre, bàsicament, en 
aquesta nova Llei de ciberseguretat que va superar en l’anterior plenari el tràmit a la 
totalitat i que estem en disposició, entre els grups parlamentaris, de configurar una 
llei que, d’alguna manera, satisfaci algunes de les inquietuds plantejades avui pels 
grups parlamentaris i, a més a més, sigui una agència de seguretat que compleixi 
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amb les funcions bàsiques d’una agència d’aquestes característiques, homologable a 
l’Europa actual i, fins i tot, a nivell global.

Per tant, des d’aquesta posició de Junts pel Sí, interessats a treballar a fons la Llei 
de ciberseguretat, és probable –i en això demano la col·laboració dels altres grups par-
lamentaris–, precisament, que puguem configurar una agència de ciberseguretat des-
tinada a protegir no només l’estructura bàsica del Govern de la Generalitat i els seus 
departaments, sinó a protegir, en l’àmbit del territori de Catalunya, tot el que són els ci-
beratacs que es produeixen amb molta profusió a les xarxes en els darrers temps i que, 
segurament, la previsió és que es continuïn produint. Per tant, una de les qüestions que 
li voldríem plantejar i que, d’alguna manera, donarien resposta i exemplificarien quina 
és la tasca de l’agència i de la que pretén desenvolupar en el futur a partir de la nova Llei 
de seguretat, de ciberseguretat, és: quin tipus de ciberatacs rep el Govern de Catalunya 
i si pot posar algun dels exemples, des d’un punt de vista qualitatiu i des d’un punt de 
vista, fins i tot, quantitatiu, en el moment en què es troba, precisament, aquesta profusió 
d’atacs en l’àmbit TIC? Aquesta és una primera qüestió que li plantegem. 

L’altra és: en la seva presentació, tot i que hi ha hagut alguna crítica respecte a la 
Generalitat, de la seva exposició, sobre les funcions que desenvolupa el Cesicat, el que 
sí tenim especial interès, des de Junts pel Sí, és que expliqui i concreti: quines són les 
col·laboracions que tenen els CERT amb altres CERT existents, quins mecanismes de 
col·laboració, quins mecanismes de coordinació, per tal de donar una major seguretat en 
l’àmbit de l’espai tecnològic.

Tenim la sensació que..., i això sí que és una mena de rèplica directa al diputat de 
Ciutadans, tenim la sensació que hi ha un determinat grup parlamentari, en aquest cas 
exemplificat en Ciutadans, que no té confiança en aquesta agència. Però no en té ni en el 
Cesicat que és vigent avui, ni tan sols té, d’alguna manera, confiança en la futura agèn-
cia de la seguretat que es tramitarà al Parlament de Catalunya. No només pel seu vot en 
el debat de totalitat, sinó, fins i tot en les manifestacions que ha fet el seu diputat avui 
aquí. Això no és ni cap guerra d’espies, no és cap mena d’exemple de dubtar del funcio-
nament de l’agència, sinó que el que intentem és homologar-nos, hi insisteixo, des d’una 
perspectiva, fins i tot, internacional. I defensant, tal i com ha fet vostè, però segurament 
des d’un altre punt de vista, que és la coordinació entre –en aquest cas– les agències es-
tatals i l’agència pròpiament, de Catalunya. 

Dir que la Junta de Seguretat o imputar que no s’hagi convocat la Junta de Segure-
tat al Govern de Catalunya, no és just, no té sentit i no és veritat. La Junta de Seguretat, 
evidentment, s’hauria d’haver reunit. Ho hem demanat moltíssimes vegades, la darrera 
el conseller d’Interior aquesta setmana, al nou ministre de l’Interior, i veurem quant de 
temps passa entre aquesta sol·licitud i la realització efectiva d’aquesta Junta de Segure-
tat. Però no només es parlarà de coordinació; hem demanat en moltíssimes ocasions que 
els mossos d’esquadra puguin participar, i això em sembla que ho compartim, en tot el 
que són les investigacions a nivell europeu. I totes aquestes reclamacions, aquests intents 
d’arribar a acords, de coordinar-nos, de col·laborar, han estat fins avui en va. Per tant, im-
putar aquesta no-col·laboració al Govern de Catalunya no és just ni té, en aquest moment, 
cap sentit. Simplement, aquesta és una de les coses que també teníem interès a palesar.

L’altra qüestió, que és on vostè ha concretat la seva exposició pel que fa als atacs 
al web del sindicat, li voldríem preguntar si realment això és un cas aïllat o si el Cesi-
cat desenvolupa o té desenvolupats determinats protocols per evitar aquestes qüestions. 
Aquest és un dubte que ens agradaria que ens aclarís. I per altra banda, també, d’acord 
amb la seva exposició, no hi ha dubte que el Cesicat va desenvolupar la seva tasca, en 
aquest cas concret, tal com té prevista i encomanada, que és, una vegada detectat que hi 
ha la possibilitat d’un ciberatac, és notificar-ho a l’ens afectat i, en tot cas, col·laborar-hi 
al màxim per, primer, resoldre des d’un punt de vista reactiu el que ha succeït i, per altra 
banda, prevenir-ne de futurs.

I pel que fa als mails dels funcionaris, certament, una de les funcions del Cesicat 
serà protegir tot el que és l’estructura tecnològica bàsica del Govern de la Generalitat 
i, per tant, des d’aquesta visió global, també, protegir els correus electrònics dels fun-
cionaris del Govern de la Generalitat de Catalunya. Una de les qüestions que s’ha po-
sat sobre la taula i que nosaltres també defensem és que sí que és important, des de la 
nostra perspectiva, que l’agència canviï de personalitat jurídica i passi a ser una agència 
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del Govern, amb un component clarament públic, que, a més a més, sigui susceptible de 
passar informes i d’alguna manera, exàmens al Parlament de Catalunya. Però que tam-
bé, per altra banda, apliqui criteris de transparència amb l’únic límit que suposa, en un 
determinat moment, la confidencialitat de les dades i l’afectació dels drets a la intimitat 
que poden, en un moment, afectar en aquest àmbit.

Sense cap més comentari, sí que li reitero les tres qüestions que li he plantejat i que 
ens interessaria, a Junts pel Sí que fossin respostes. 

Gràcies.
(Jean Castel Sucarrat demana per parlar.)

La vicepresidenta

Digui.

Jean Castel Sucarrat

Presidenta, per al·lusions clares i directes del senyor Guinó?

La vicepresidenta

Trenta segons. Sigui breu, si us plau.

Jean Castel Sucarrat

No, senyor Guinó, sempre estem igual, no. Entenem que davant d’un comentari di-
recte, ha d’haver-hi una resposta directa. Confiança? Tota, senyor Guinó. Necessitat? 
Tota. Començar les coses, com li vaig dir en el plenari, de pressa i malament, cap. Aquí 
sí que no tenim cap confiança, i entenem que darrere, com li vaig dir, hi ha un recurs 
públic. El malbaratament del recurs públic és responsabilitat nostra i de tots. Sé que 
vostès no ho entenen així, que vostè li dóna la volta literal, posant en boca meva coses 
que jo no he dit, però, bé, nosaltres no deixarem d’evidenciar-ho, no deixarem de cons-
tatar la veritat, i per això aquesta rèplica. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Dons, donaríem el torn de resposta al senyor Gatius per un temps màxim de deu 
minuts.

Gràcies.

El director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

Gràcies, presidenta. En tot cas, gràcies per les qüestions. En primer lloc, miraré 
d’agregar algunes d’elles per donar la resposta, doncs, i així poder contestar el màxim 
volum de preguntes que han formulat les diputades i els diputats. 

En primer lloc, i amb relació a la tipologia dels atacs i amb relació, també, a les ac-
cions de filtratge que fa, doncs, l’entitat en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i, per 
tant, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que és l’únic espai, l’únic àmbit 
on es disposa de les eines i els mecanismes per, realment, dur a terme aquesta funció de 
protecció. Quan parlem de mecanismes de filtrat ens estem referint, com per exemple, la 
Generalitat en aquest any 2016, en el que portem de 2016, ha rebut set campanyes d’un 
programari maliciós, un tipus de virus informàtic que s’anomena Ransomware, que bà-
sicament el que intenten és..., no es detecten pels sistemes tradicionals antivirus perquè 
venen dins d’un correu electrònic que suplanten, molts cops, una identitat; les dues cam-
panyes que més afectació han tingut ha estat la campanya que suplantava una factura 
electrònica de consum de llum de la companyia Endesa, degudament formatada, deguda-
ment estructurada, on l’única diferència és que, en la imatge i el botó que hi havia al mig, 
l’enllaç no conduïa, en cap cas, a la companyia en qüestió, sinó que conduïa a un espai, en 
aquest cas a una adreça ubicada, doncs, a un servidor d’Itàlia, però que podia ser de qual-
sevol altre lloc, on descarregava immediatament i xifrava aquests mecanismes.

Aquestes accions de filtratge són les que, quan es detecten aquests patrons i aques-
tes conductes, el Cesicat aplica mitjançant les eines de què disposa i els mecanismes, 
perquè, com es poden imaginar, el volum d’informació i de correus que hi ha fa im-
prescindible l’ús d’aquest tipus d’instruments i de mecanismes, doncs, aplica aquests 
filtrats perquè aquestes afectacions puguin no afectar de manera directa. Tot i així, tot 
i aquestes eines, doncs, els puc dir que en aquest any 2016 que portem, hem tingut una 
afectació de 352 equips en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, que aquest cas, 
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afortunadament, doncs, no van generar un impacte i es va poder recuperar tota la infor-
mació. Perquè, habitualment, per molt que aquests tipus d’extorsions demanen un rescat 
econòmic, en cap cas tenen una finalitat... 

L’altre exemple d’aquestes set campanyes que en el que portem d’any hem rebut és, 
doncs, un suposat paquet que Correus notifica que tens a disposició per anar a rebre, 
on tampoc els sistemes, doncs, de correu brossa o de virus poden detectar i, per tant, la 
perícia i, cada vegada més, l’estètica ben treballada d’aquestes imatges fa que l’engany 
pugui ser, diguem-ne, més factible de cara a aquests treballadors públics que hi estan 
treballant. I precisament aquestes mesures hi accedeixen pensant, sobretot, en l’àmbit 
de la confidencialitat, de la integritat i de la disponibilitat de la informació de la institu-
ció, però també apantallant i limitant la responsabilitat dels treballadors públics en tant 
que ells poden tenir una implicació també individual, en el cas que pugui haver-hi una 
fuita d’informació o un compromís d’aquesta.

I per tant, totes aquestes actuacions, per descomptat que estan coordinades, doncs, 
amb els àmbits de funció pública i es fa una feina bastant important i bastant continua-
da d’elaboració, revisió i adaptació del marc normatiu en matèria de ciberseguretat de 
la Generalitat de Catalunya. Marc normatiu que, en alguns àmbits, ve ja establert per 
altres marcs o altres àmbits estatals, com pot ser, doncs, l’antiga Llei orgànica de pro-
tecció de dades, el futur reglament en funció de com acabi aplicant-se i l’Esquema Na-
cional de Seguretat, que és una altra llei, en aquest sentit, doncs, que planteja mesures 
de seguretat d’obligat compliment.

Altres tipus d’activitats, tal com preguntava el diputat del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, que també la Generalitat rep habitualment són les que anomenen cam-
panyes de phishing. El phishing és una altra manera d’enganyar on es posen en con-
tacte amb una persona dient que aporti si us plau les seves dades perquè el banc està 
fent un manteniment informàtic i necessita les dades, o que doni les seves dades de 
subscripció en el portal, diguem-ne, d’una companyia de telefònica perquè estan re-
visant, etcètera, etcètera. També i fins i tot hem tingut campanyes on s’han fet passar 
per la mateixa Generalitat, diguem-ne, suplantant la pròpia imatge de la Generalitat 
i dient: «Escolta, dóna’ns les teves dades del teu correu perquè necessitem accedir-hi 
per raons de manteniment.» Lògicament, aquestes accions no es fan mai i per tant 
són accions d’engany que van dirigides cap a volums importants d’usuaris en l’àm-
bit de la Generalitat. D’aquestes campanyes, en aquest any n’hem rebut 26, en el que 
portem, i han generat al voltant de 160 incidents de seguretat que, d’alguna manera, 
s’han gestionat i s’han atès amb la renovació de les credencials oportunes i compro-
meses. Aquests mecanismes són els que mitjançant les accions de filtratge, mitjan-
çant eines automatitzades, mitjançant les solucions que existeixen, des d’un punt de 
vista de seguretat, el Cesicat mira de fer-hi front.

M’agradaria fer una acció important, si m’ho permeten, i així, com que no podré ser 
detallat en totes les respostes, però com a mínim mirar de ser el més ampli possible. El 
centre de seguretat com a centre de seguretat que és i com a CERT internacional que 
és, al qual m’hi referiré després, no és un organisme policial, no és un organisme d’ac-
ció policial. El centre de seguretat és un organisme que, evidentment, efectua investiga-
cions de ciberseguretat des de la perspectiva tècnica. La diferència és que un centre de 
seguretat es basa en el què, el quan i el com, perquè el que intenta determinar és com 
protegir-se de cara a possibles afectacions en un futur. El que no fa mai el centre de se-
guretat és determinar el qui. Per nosaltres, aquest qui no és substantiu, no és una acció a 
la qual corresponguin i pertanyi a les funcions que establim en aquest sentit. 

Pot ser que en el cas d’una acció judicialitzada en una investigació judicial o una in-
vestigació policial, doncs, la nostra acció del què, el com i el quan pugui ser rellevant 
per determinar aquest qui i, per tant, aquí, doncs, d’alguna manera, nosaltres, com qual-
sevol centre de seguretat, traslladarà o pot traslladar, si així es requereix, en aquest sen-
tit, aquesta informació. Però la nostra funció no és determinar qui ha efectuat una ac-
ció, sinó, simplement, com. I la motivació d’aquest com i el quan és per evitar que això 
succeeixi o per fer una acció que encara és més important per nosaltres, que és protegir 
l’actiu. Perquè nosaltres, quan hi ha un incident de seguretat, el que ens preocupa de 
manera immediata és com revertim aquella situació que ja ha succeït i, per tant, aquesta 
és la nostra principal preocupació que ens ocupa i, com deia, ens preocupa. 
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Per donar altres tipus d’informacions, en el que portem d’any també hem patit 19 
atacs de negació de serveis, doncs, com deia, cada vegada amb més intensitat, sobretot 
en l’àmbit d’ensenyament i d’altres àmbits que poden tenir una afectació directa.

En relació amb la consideració, ajuntaré la funció de CERT amb l’incident de se-
guretat del Sindicat de Policies de Catalunya. És precisament en un dels àmbits de 
coordinació, el Cesicat, en aquest sentit, en l’any 2016 ha dut a terme 204 accions 
de coordinació amb centres de seguretat d’arreu. A França, a Bèlgica, a Alemanya, 
Uruguai, Brasil, Argentina, Rússia i també de l’Estat espanyol són casos on, d’alguna 
manera, hi ha aquesta col·laboració i on aquesta col·laboració es fonamenta, princi-
palment, en notificar i en traslladar informacions de possibles incidents, de possibles 
compromisos d’informació, de possibles credencials compromeses, als quals nosaltres 
mirem alhora de constatar, de confirmar i de traslladar.

En el cas del Sindicat de Policies de Catalunya, l’acció no és una acció, en aquest 
sentit, no és una acció que succeís d’aquesta forma informal, poc professional i com 
s’ha plantejat. Simplement, la funció és: el centre de seguretat va tenir informació per 
part d’un CERT que hi havia uns possibles comentaris que incitaven, que podia haver-hi 
un incident de seguretat. A partir d’aquí, com poden imaginar, amb aquestes informa-
cions no es pot corroborar ni detectar res. A partir del moment en el qual es va fer pú-
blica una informació que presumptament era la informació del sindicat i que aquesta 
era compromesa, el Cesicat va contactar amb aquest sindicat. La manera de contactar 
va ser accedint al telèfon públic del sindicat. El telèfon públic ens va dir que no estava 
disponible i que per guàrdies truquéssim a un telèfon mòbil de guàrdies. Es va trucar 
al telèfon mòbil de guàrdies –per tant, les accions que d’alguna manera es plantegen a 
vegades tampoc no són específicament ajustades– i qui ens va facilitar aquest telèfon de 
guàrdies, doncs, el telèfon del secretari general del sindicat, al qual se li va comunicar 
i ens va adreçar a continuar parlant en l’àmbit tècnic del mateix sindicat. El Cesicat va 
donar un seguir de consells i recomanacions, primer de tot per evitar les accions que, 
d’alguna manera, aquella acció havia plantejat, i a partir d’aquí es va posar a disposició 
fins al moment a partir del qual l’acció va quedar en un àmbit judicial i vam, com no pot 
ser d’una altra manera, doncs, donar per tancat aquest incident.

Dir també que, diguem-ne, el Cesicat, amb tota la informació, el Cesicat que ha lliu-
rat, en aquest sentit, jo desconec els motius pels quals el sindicat llança aquestes acusa-
cions, sincerament. Des de la perspectiva que jo he de defensar i que jo estic plenament 
convençut és el món a l’inrevés. Si alguna cosa va fer és ajudar i plantejar aquesta acció. 
Intentem fer-ho en tots aquells àmbits i en tots aquells casos que són possibles; de ve-
gades, fins i tot podem tenir informació, però com que no hi ha dades de contactes no 
es poden traslladar i notificar. I, en qualsevol cas, seguim allò que, d’alguna manera, 
s’estableix en els mecanismes, tant a nivell europeu com a nivell del mateix organisme, 
determina com les millors pràctiques. I per tant, en aquest sentit, indicar-los que tota 
l’acció que es fa es fa sempre tenint en compte aquestes màximes. 

No sé si tinc temps per... Un minut, perfecte. Amb relació a..., han dit també, a la co-
ordinació, nosaltres intentem i fomentem la coordinació al màxim que puguem, des de 
la nostra posició, des de la posició de Centre de Seguretat de Catalunya, des de CERT 
del Govern de Catalunya, intentem plantejar aquesta coordinació. Intentem participar 
en aquelles iniciatives europees que també ens permetin desplegar la nostra funció en 
aquest sentit, funció que, d’alguna manera, doncs, no sempre ha estat igual de corres-
posta. Al 2014 es va aprovar una estratègia de ciberseguretat a nivell de l’Estat espa-
nyol, la qual preveu una subcomissió a la qual encara no hi hem estat convidats. I per 
tant, doncs, suposo que en aquest transcurs tot això anirà succeint.

La vicepresidenta

Per demanda d’algun grup, obriríem un torn de repreguntes. Sabent que el límit són 
dos minuts, intentar ser concisos.

Gràcies.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, presidenta. Bé, per anar i ser ràpid envers el temps, agafaré una frase seva: 
«el món al revés». El món al revés el trobem quan demanem dues compareixences per 
dos fets molt puntuals, fem una bateria de preguntes, vostè m’acaba de contestar només 
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a la coordinació i descoordinació, és evident. És evident que a la coordinació i descoor-
dinació que demostren, la coordinació fonamental, la descoordinació no la volem. En-
tenent que no la volem i entenent que la ciberseguretat, quan parlem d’ella i tot el que 
ha de portar a terme ha de ser fonamental per la nostra autonomia també; miri, ja per 
últim, i per si ho vol contestar, i ja li he fet moltes preguntes: han parlat amb els funcio-
naris? Han parlat amb els mossos? Dimitirien vostès si s’acaba constatant que potser va 
haver-hi una mala actuació per part del Cesicat?

I, per últim, tenen connexió vostès amb el Proderai, el Proderai que tenim a Cata-
lunya; vull dir la intercomunicació, si parla d’intercomunicació, ja que no la tenim amb 
l’Estat espanyol per això que acaba de constatar i que li dono la raó, vull dir, també lli-
gada a la demanda que fem diferents grups, reiterada, d’aquella junta de seguretat que 
hem de veure, que ens ha de posar llum, i també ha de posar premisses i demarcar i de-
limitar premisses quan parlem de la nova llei de ciberseguretat. Per això li deia, i com li 
deia el senyor Guinó abans també: de pressa i malament, no la volem, la volem correc-
ta, ben feta, que tingui futur i sigui una eina real i fonamental per a la nostra seguretat.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

No, molt breu. Un primer comentari: hauria demanat abans la paraula per no al·lusi-
ons, el senyor Guinó, però... (Veus de fons.) Però bàsicament, sí, per no al·lusions perquè, 
bàsicament, ha dit que el Grup de Ciutadans ha mostrat desconfiança. No deu haver sen-
tit la meva intervenció, i li he dit que la confiança era un element fonamental d’un orga-
nisme d’aquestes característiques, del qual jo no predetermino quina ha de ser la seva 
forma jurídica. És més, vull recordar que la moció que vam aprovar en el Parlament de 
Catalunya demanant l’avaluació de noves formes jurídiques perquè enteníem que la fun-
dació no era la correcta, i sense apostar per una agència, però sí apostant per una nova 
forma jurídica, va ser una proposta precisament del Partit Popular de Catalunya. I nos-
altres tampoc no estem d’acord amb l’agència.

I acabo. Senyor Gatius, avui ha desaprofitat l’oportunitat, avui l’ha desaprofitat. Es-
perem que en el futur aquestes oportunitats es puguin aprofitar.

Gràcies.

La vicepresidenta

Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, espero que, no sé, que estigui disposat a tornar a comparèixer perquè han quedat 
moltes qüestions. Jo reitero que volem saber si segueixen vostès contractant serveis amb 
TB Security, grup Incita; que ens diguin si segueixen fent cursos a mossos d’esquadra 
sobre recerca i seguiment a la xarxa de diferents col·lectius, si els col·lectius que van ser 
monitoritzats el 2012 ho segueixen sent. Si és el cas, no sé, faciliti’ns vostès l’anuari 
d’activitats que realitzem, que a vegades nosaltres no tenim temps de fer recull i si el te-
nen fet vostès, doncs, segurament el podrem aprofitar.

La vicepresidenta

Doncs, per cloure la compareixença, disposa de cinc minuts per als aclariments per-
tinents.

El director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

D’acord. Gràcies, presidenta. En tot cas, per ordre invers. Amb TB Security, estan ja 
contractats serveis, diguem-ne, de suport a l’àmbit tècnic en matèria de ciberseguretat. 
El seu contracte va finalitzar, no em voldria equivocar de memòria, però em sembla que 
va finalitzar l’any 2014, a finals de 2014 i, per tant, actualment, després de llançar o pro-
cedir a fer un nou procés de contractació, no va sortir adjudicatària i, per tant, d’alguna 
manera, TB Security a data d’avui no presta serveis per a l’entitat.

Quant a les accions formatives, el Cesicat desenvolupa un volum important d’acci-
ons de formació i de conscienciació, orientades molt a l’àmbit d’aspectes com mesures 
de prevenció enfront de possibles ciberatacs. En relació amb les temàtiques que vostè 
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ha expressat no tenim, no s’han demanat aquest tipus de formacions i, per tant, no s’han 
realitzat durant tot aquest període. 

Plantejaven també l’àmbit, si havíem parlat amb els funcionaris. Com he esmentat en 
la meva intervenció, el desenvolupament i la gestió del marc normatiu es fa amb una estre-
ta relació amb funció pública, i funció pública és que, d’alguna manera, també representa 
i treballa i planteja tot l’àmbit dels treballadors públics de la Generalitat i dels seus funcio-
naris. I per tant, nosaltres no fem res absolutament d’esquena ni amagats en aquest sentit.

Amb relació a la meva disposició de comparèixer, doncs, estaré encantat de fer-ho 
tantes vegades com requereixi aquesta cambra. I per últim, doncs, la meva confiança, la 
determinada confiança de la meva posició la determina el Govern i, per tant, el Govern 
és el que, d’alguna manera, determina si continuo gaudint-ne o no.

Gràcies.

La vicepresidenta

Doncs, agrair la compareixença del senyor Gatius. I ara suspendríem la comissió per 
dos minuts per acomiadar-lo i rebre el proper compareixent.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del matí i tres minuts i es reprèn a un quart de dot-
ze i set minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió d’Afers Institucionals amb el punt 3 de l’ordre del dia, que és 
la compareixença del senyor Joan Angulo Arrese, director general del Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informació.

Compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per a informar 
sobre el programa d’actuació del centre 

357-00152/11

En primer lloc, des de la mesa i en nom de la comissió, donar-li la benvinguda, i 
passaríem, doncs, a donar-li la paraula per un temps màxim de vint minuts, també re-
cordant als diferents grups parlamentaris que tot seguit obrirem un torn de set minuts 
per grup.

Gràcies. Té la paraula.

El director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació (Joan Angulo Arrese)

Gràcies, president de la Comissió d’Afers Institucionals. Diputades, diputats, 
membres del Govern, bon dia. Estic aquí com a director del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya des d’aquest mes 
de juliol d’aquest any, i el que faré serà explicar el que vostès han demanat, que és el 
programa d’actuació del centre. Utilitzaré aquest powerpoint que veuran aquí. Inten-
taré ser molt concís perquè he preferit explicar bastants coses per tal que vostès pu-
guin tenir una visió molt ràpida del que fem.

La presentació tindrà tres parts. La primera part farà referència a qui som, molt 
breument amb quatre dades volumètriques; la segona part parlarà del pla global de 
transformació, que són sis grans actuacions que estem duent a terme en el centre infor-
màtic, en el Centre de Telecomunicacions, el CTTI, des de l’any 2013, i per últim parla-
ré dels objectius dels anys 2016 i 2017, que, bàsicament, és el programa d’actuació que 
tenim davant, i aquí faré una doble divisió, amb uns objectius estratègics i uns altres 
objectius de caire operatiu.

Qui som? Som una empresa pública que donem serveis informàtics i de telecomu-
nicacions i impulsem solucions transversals i també específiques dels departaments 
–solucions transversals són aquelles que afecten més d’un departament– utilitzant pa-
lanques d’innovació i transformació digital. Gestionem un pressupost de 505 milions 
d’euros, amb 252 persones. Sis grans dades per veure una mica què fem. Donem atenció 
a 167.000 llocs de treball, això vol dir ordinador, impressora, correu, etcètera. Tenim 
1.742 aplicacions dividides en dos grans blocs: aquelles que són transversals i les que 
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són específiques de negoci –aquest és un moviment continu pel que després explicaré. 
Donem connectivitat a sis mil seus, amb una relació de 80 a 20 –80 per cent d’aquestes 
seus són fibra òptica i un 20 per cent són ADSL. Tenim també 521 torres de comunica-
ció, amb les quals donem servei de televisió i servei a la xarxa de rescat; 85.000 línies 
telefòniques, amb una relació de 60 a 20 –seixanta mil fixes i vint mil mòbils– i sis-
cents de processament de dades on tenim totes les aplicacions que estem utilitzant en 
l’àmbit de la Generalitat. Això és una mica una visió molt ràpida de qui som.

El pla global de transformació. El pla global de transformació prové d’un acord de 
govern de l’any 2011, amb el qual s’encarrega al CTTI la provisió centralització i tam-
bé de solucions TIC de tota la Generalitat. Això provoca que l’any 2012 hi ha dos grans 
actuacions en paral·lel, que és que tota la contractació que hi ha als departaments passa 
a ser gestionada pel CTTI i una altra gran acció és que es fan totes les grans adjudica-
cions dels contractes que ens donen avui servei. Fruit d’això, el 2013 comença aquest 
pla global de transformació, que bàsicament té sis grans blocs. El primer bloc és lloc de 
treball –ara comentaré cada un d’ells molt breument, eh?–; el segon, aplicacions; teleco-
municacions; centre de processament de dades, i després dos blocs de suport, que són 
els estàndards de tot el que hem comentat i també les eines de gestió de tots els projec-
tes i els serveis que donem.

Primer punt, lloc de treball. En el lloc de treball –i això és una constant que es pro-
dueix també en totes les accions que fem–, el primer de tot va ser gestionar l’obsoles-
cència. O sigui, quan es va endegar tot aquest projecte, la veritat és que els equips que 
hi havia estaven molt obsolets fins al punt que inclús algunes aplicacions no podien 
córrer en aquests equips, i es va aprofitar també per estandarditzar tots els llocs –sis-
temes d’identificació, perfils d’usuaris, etcètera. També vam aprofitar per optimitzar 
tota la tasca d’impressió: vam eliminar totes les impressores personals i vam establir 
alguna sèrie de criteris per restringir la impressió que es pogués fer. Per part de les 
solucions productives, el que es va voler implementar són solucions polítiques des de 
l’entorn col·laboratiu: és a dir, revisió simultània de documents, grups de col·laboració, 
videoconferències a l’estació de treball, etcètera, etcètera. El quadre aquest que tenen 
vostès aquí és un quadre de finalització de totes les accions que nosaltres portem a ter-
me d’aquí fins, bàsicament, el 2017.

El segon gran bloc d’aquest pla global de transformació són les aplicacions. En les 
aplicacions tenim, com he comentat abans, dos grans blocs, que són les transversals i 
les específiques de departaments. Tenen vostès aquí un número, que són dos-centes no-
ves aplicacions, que són les que hem fet. No és un número, com he dit abans, estàtic, 
perquè tot el que estem fent també és moure totes les aplicacions que tenim avui als 
TPD, de tal manera que aquest moviment d’aplicacions ho estem aprofitant per fer un 
reforç tecnològic i una actualització d’aquestes aplicacions i això ens permet dos ac-
cions també: aquesta que he comentat i una altra amb la qual podem fer una mena d’au-
dit d’aquestes aplicacions, amb la qual cosa sí que és veritat que tenim dos-centes noves 
aplicacions, però amb aquesta acció que els estic comentant hem deixat 657 aplicacions 
perquè o no donaven cap tipus de valor afegit o inclús a la millor s’utilitzaven molt poc.

Els he volgut també donar dos blocs d’aplicacions de les que hem fet. El primer bloc 
de dalt són aplicacions de tipus transversal, el segon bloc de baix són aplicacions espe-
cífiques de cada un dels departaments. La PICA, per exemple, que és la primera que 
veiem, és l’aplicació que dóna solució quan una persona interactua amb l’Administració 
i a la millor se li donen una sèrie de documents; aquesta plataforma el que fa és cercar 
els documents de l’àmbit de l’Administració per tal d’evitar que la persona els hagi de 
portar. Això genera un volum de 30 milions de transaccions anuals, aproximadament. 
Exemple d’aplicació específica d’àmbit, la justícia. A la justícia, la voluntat des de la 
digitalització de tota l’Administració de justícia. Com que estem ja en un grau molt im-
portant de l’Administració civil, la social també estem començant; de fet, hi ha entorns 
concrets –crec recordar Sabadell i Terrassa– que ja fa un mes totes les demandes so-
cials, tant pels advocats com els procuradors, s’hauran de presentar via telemàtica, cosa 
que permet, evidentment, fer un seguiment, una traçabilitat, etcètera.

Tercer gran bloc, telecomunicacions. En telecomunicacions, com he comentat abans, 
parlem de connexió de fibra òptica. La fibra òptica, com he dit també abans, en totes les 
seus que hem vist és un 80/20; 80 és fibra òptica, d’aquest 80 de fibra òptica estem asso-



DSPC C 262
23 de novembre de 2016

Sessió 14 de la CAI 21 

lint una proporció de gairebé el 84 per cent amb beneficis obvis, que bàsicament aquí els 
n’he ficat dos, que són l’increment de la capacitat de banda per cinc i una altra que és de 
monitorització, que després també comentaré, que ens permet, d’una forma proactiva, 
col·locar sondes al que és la connexió i d’aquesta manera veure i ser proactius i antici-
par-nos amb problemes que puguin tenir de connectivitat. Aquí, bàsicament, com veuen, 
parlem de veu, connectivitat i nus. Aquí també hi ha els contractes de mòbils i fixos.

Centres de processament de dades. Aquí hi van haver també dos accions. Una d’efi-
ciència als CPD. Què vol dir això? Això vol dir que era un grup de CPD, passem a un 
grup més petit; amb això, evidentment, aconseguim economies d’escala i aconseguim 
beneficis de tecnologia també, perquè el que fem és que amb aquesta nova utilització 
dels CPD el que fem és que puguin ser redundants, és a dir que, si hi ha problemes a la 
millor de pèrdua d’informació això està cobert, i també treballem tot el tema de desple-
gament al núvol. El desplegament al núvol, bàsicament, el que ens dóna és més agilitat. 
Quan hi ha requeriment d’infraestructures som molt més ràpids a l’hora de respondre. 
El quadre que tenen aquí, que veuen sis avançaments, correlaciona les aplicacions amb 
els CPD. Abans, si ho recorden, els he dit que hi havia una transformació de les apli-
cacions cap als CPD, que això implicava la millora tecnològica i implicava també veu-
re quines aplicacions no funcionaven, i aquí el que indica és el grau d’avenç d’aquesta 
transformació en cada un d’aquests CPD.

L’altre gran bloc –que ja queden els dos més de suport– són polítiques i estàndards 
TIC. Tot això que he comentat, que és molt gran; evidentment, no funciona sense tenir 
estàndards i els tenim en qualitat, seguretat, arquitectura i ús de serveis, des de coses 
tan senzilles com la norma de la gestió de la contrasenya o coses com, per exemple, la 
norma de l’espai de l’usuari, tot això està normat i protocol·litzat i a l’accés de tothom 
per tal que puguem fer un correcte ús d’aquests serveis TIC.

Per últim, com gestionem tots els projectes? Tenim diverses plataformes que ens aju-
den a aquesta gestió. Les dues primeres, Pòrtic i Infotic, fan referència a transparentar 
tot el que és el CTTI; la segona és més per utilitzar elements d’informàtica analítica per 
veure una mica què és el que estem fent. I després n’hi ha dues més, que són l’Akistic 
i el Pautic, que són de relació de servei. És a dir, l’Akistic és quan un departament sol-
licita algun tipus de demanda de solució, nosaltres a través d’aquesta plataforma fem 
un seguiment i podem establir quin és l’estat d’aquesta petició. Per últim, el Pautic és 
una plataforma que el que permet és que totes les incidències que es produeixen en tot 
aquest àmbit de les 167.000 persones, doncs, individualment es pugui accedir a la plata-
forma i es pugui fer el seguiment d’aquesta incidència.

Fins aquí els sis gran blocs de pla de transformació que estem treballant. Veiem una 
mica el futur, el futur immediat, que ve a ser una mica el pla d’actuació; el que passa és 
que he volgut comentar tot això altre, perquè, al final, estem fent moltes coses a la vega-
da i jo crec que és bo que tinguem una visió de conjunt. 

Què estem fent de futur? De futur tenim, 16-17, dos tipus d’objectius: uns estra-
tègics i uns altres operatius. Quins objectius estratègics tenim? En principi, volem 
aprendre de tot el que hem fet fins ara i intentarem utilitzar aquest aprenentatge per 
millorar el model. De quina manera? D’una banda, definint quin és el model de ges-
tió de futur del CTTI. Hem de contestar preguntes sobre si el talent que tenim al 
CTTI és el que hem de tenir o no, que això té implicació en moltes coses, com per 
exemple dimensió del CTTI i el tipus de servei que donem; hem de contestar també 
la pregunta del model de relació que volem tenir el CTTI amb relació als departa-
ments. I el segon gran bloc estratègic també és el de servei. L’any 2018 totes les grans 
o una part de les grans aplicacions que hem vist abans –és a dir, aplicacions, una part 
del CPD, veu– s’acaben els contractes i, per tant, hem de sortir un altre cop al mercat 
a veure quina és la nostra posició davant d’aquest servei. Evidentment, aquestes dues 
configuracions que acabo de parlar ara determinaran el futur del que serà el CTTI.

A banda d’aquest moviment estratègic, no hem volgut perdre de vista objectius de ti-
pus operatiu, perquè al final el volum de persones a les quals donem servei és molt gran. 
Com he dit, som 167.000 persones, i tenim l’obligació de millorar aquest servei. Això 
implica dos objectius, un de millora del servei i un altre de major orientació als depar-
taments en punts concrets que ara esmentaré. El de millora de servei, el que hem fet és, 
a través de les nostres enquestes de satisfacció, veure quins punts eren més crítics per a 
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tot el personal i hem intentat, doncs, reflectir-los aquí, com ara he comentat i explica-
ré. I per part de la major orientació als departaments, evidentment, al final els departa-
ments són a qui prestem servei, els departaments són qui ens financen i, per tant, jo crec 
que aquí hi ha un marge de millora, també, per tal d’apropar-nos. 

Com estem treballant tot això? Estem treballant tot el que és l’estratègia i la pota del 
model de gestió, el que els comentava, de respondre les preguntes de com volem que 
sigui el CTTI en el futur, ho estem treballant d’una forma absolutament participativa, 
estem treballant per part del personal del CTTI, estem treballant per part del personal 
dels departaments i aquesta transparència, que, la veritat, és molt atapeïda, però que he 
preferit posar-la, perquè així vostès també poden veure una mica quins són els punts 
que estem tractant, bàsicament fa referència a les grans capses que tenen relació avui 
amb el CTTI, i que són la de la banda de dalt, que és l’estratègia; el proveïment, que és 
els contractes que fem el CTTI; la part intermèdia, que és la gestió de la demanda; la 
part de l’esquerra, que és molt de relació, i al final, a baix, tot el que sosté el CTTI, que 
són les persones.

En cada un d’aquests punts hem ficat pensaments que han d’influir una mica en el 
model de futur del CTTI. Per exemple, quan diem estratègia, què diem? Què ha de ser 
o què ha de fer, sí o sí, el CTTI? Evidentment, primer donar un servei, i donar-lo de for-
ma excel·lent. I després, evidentment, tenir en compte tant la plataforma digital com la 
innovació. Què hem de fer amb relació al proveïment a les contractacions? Doncs, pot-
ser –són coses que han sortit, tots aquests grups, eh?–, tenir un major control del proveï-
ment del servei a través de la persona o de l’empresa que ens proveeix aquest servei, per 
tant, això hem de veure quines accions hem de fer amb relació amb això.

Gestió de la demanda, reutilització. Hi ha una part molt important, que són totes 
aquelles aplicacions transversals de la Generalitat, que potser es reprodueixen en diver-
sos departaments, que no té sentit, perquè al final busques una mica una certa raciona-
lització. El model de relació? Tot el rendiment de comptes que ha de fer el CTTI volem 
que sigui d’una forma intensa. Aquesta forma intensa ve que, amb tots els directors de 
serveis de tots els departaments, doncs, tinguem reunions mensuals –de fet, ja les te-
nim– per tal de fer aquest seguiment. També hi ha el tema de la transparència en la co-
municació i, per últim, hi ha tot el tema de persones i coneixement. Aquí és una mica..., 
al final, no se’ns escapa que la utilització intensiva de coneixement d’aquesta empresa és 
molt gran. A més a més, que el coneixement, en aquesta empresa, no és un..., en aquest 
coneixement, no és molt ampli i, per tant, és crític que aquest tipus de coneixement, 
d’aquesta empresa, sigui molt important.

Aquí haurem de determinar el que comentàvem, si el talent que tenim és el que ne-
cessitem o necessitem més talent. Això implicarà, també, o tindrà implicacions en la 
dimensió i, evidentment, tindrà implicació en que totes les persones que tinguem dintre 
del CTTI hauran de tenir un pensament de cara a retenir aquest coneixement que tenim 
dintre, i tot això s’haurà de traslladar amb accions concretes.

Segona part estratègica: el servei. Els grans contractes del 18, el 18 s’acaben els con-
tractes, com hem comentat; la licitació de tot això haurà de ser el segon semestre de 
l’any 17, des del punt de vista administratiu, i, per tant, tenim d’aquí a l’estiu per tal de 
determinar què volem de tot això. Farem grups participatius, igual que el que he comen-
tat abans. De fet, començarem ja al desembre, i, al final, haurem de contestar tres grans 
coses: quin és el model tecnològic, quina implicació té el núvol, big data, i altres coses 
que tenim avui, que són importants per donar una mica aquesta resposta. Quin és el 
model de relació que hem de tenir amb els proveïdors; és a dir, quin grau de seguiment, 
quin grau d’exigència en el que fan tots els nostres proveïdors; i un tercer punt, que és 
el punt contractual. Quines són les exigències contractuals, aprenent de tot el que hem 
tingut darrere, necessitem, per tal de fer una acció absolutament correcta des del punt 
de vista jurídic. Per tant, aquests són els dos punts estratègics que nosaltres portarem 
endavant, o estem portant endavant. Això definirà, com veuen vostès, el que seran els 
propers cinc, sis anys, del CTTI. 

No hem volgut perdre la vista operativa. És un esforç gran, perquè pensin que estem 
parlant del pla global de transformació de l’any 2013, que s’està treballant, que s’està 
fent. Hem afegit aquesta capa de valoració estratègica, que estem treballant en grups 
de forma molt intensa i fiquem, també, aquesta capa operativa per començar a definir 
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quines són les accions concretes de millora del servei de les 167.000 persones que co-
mentava abans. Aquí hem volgut ficar una mètrica, com veuen vostès, en cada un dels 
casos, reduccions d’un 8 per cent, d’un 10 per cent, d’un 5 per cent, que m’he atrevit a 
portar-les aquí, no tant per compliment o no de la mètrica, que també, sinó perquè jo 
crec que aquest és el camí de futur de cara a aconseguir una millora clara del servei que 
tenim nosaltres amb relació a tots els usuaris. És a dir, això funciona sempre que si-
guem capaços que això es reprodueixi cada any.

Què fem en cada un dels punts? Doncs, com veuen, per exemple, reduir la resolució 
del temps en les incidències dels usuaris. D’això tenim moltes queixes. Evidentment, no 
és el mateix temps, depèn de quin tipus d’incidència sigui, no és el mateix una incidèn-
cia d’aplicació que una incidència potser més fàcil. Però sí que és veritat que, bé, doncs, 
tenim un marge de millora molt gran. Què farem per aconseguir aquest marge de mi-
llora? Atacarem, en aquest cas..., he ficat només tres punts concrets, n’esmento només el 
primer; per exemple, fa referència a procés; el segon, del servei crític, és evident i ja ho 
estem portant a terme, però davant d’una incidència no és el mateix que triguis en una 
incidència de tipus administratiu que si la incidència es produeix a l’hospital. Al final, 
hem de tenir aquesta mirada i donar solució a aquestes accions.

Hi ha també reduir el temps de peticions més habituals. En aquest cas, quines són 
les més habituals? Doncs, les de programari, les d’alta, quan una persona entra a tre-
ballar, doncs, que tingui disponibilitat de començar a treballar, i de les carpetes com-
partides. Quin és el tercer punt que també tractarem? Les incidències. Tenim un milió 
de... –ho dic perquè els volums són molt grans, com poden veure–, un milió de tiquets 
anuals, que volem disminuir-los i farem, doncs, accions concretes en aquells aspectes 
que, fins i tot, de vegades són més crítics, no? Segurament vostès també s’hi han trobat, 
en la seva vida privada. De dir, per exemple, cas de reobertures o de tiquets que estan 
mal tancats, quan vostès, per exemple, tenen algun tipus de problemàtica i potser els 
diuen que els han solucionat aquesta problemàtica i no és així. Per tant, bé, aquí farem 
mirades més crítiques a coses més concretes. I per últim –i això és important, també, 
de cara a disminuir tota aquesta conflictivitat–, implementar eines fàcils per als usuaris, 
perquè puguin fer la incidència i la puguin seguir. 

Quin és el segon bloc que també implementarem? És el bloc d’una major orientació 
als departaments. Com dèiem abans, tenim sentit en tant que donem servei als departa-
ments. Per tant, hem d’aconseguir aquesta implicació amb els departaments per ser més 
proactius, per entendre millor el que necessiten els departaments, i així donar solucions, 
tant des del punt de vista d’aplicacions tecnològiques com de servei. Aquesta acció, de 
quina manera la farem? Doncs, el que farem serà comitès, segurament, de moment, bi-
mensuals, amb responsables d’àrea TIC del departament, per tal de tractar tots els temes 
que creiem que siguin conflictius i veiem, d’aquesta manera, quina millora podem tenir. 

Dos últims punts –i acabo ja–, és aconseguir una major proximitat amb els departa-
ments, això de quina manera ho fem? Dotant de més poder a l’hora de gestionar proble-
mes que puguin passar als departaments, de tipus operatiu. Això donarà més rapidesa a 
l’hora de solucionar aquests problemes, i també no perdre la mirada al territori, que és 
una mirada que hem de tenir i que, al final, bé, de fet ja estem tenint. Aquest any hem 
fet com 160 visites. I ja per últim, la millora de la recepció del servei, que tot el que he 
comentat abans, de les enquestes de satisfacció, del que volem portar endavant, és im-
portant sempre que aquests enquestes tinguin una fiabilitat adequada. I aquí jo crec que 
també hi ha un marge de millora per tal de treballar en aquest sentit.

Gràcies. Disculpin anar tant de pressa, però he pensat que una visió completa, 
doncs, seria millor a l’hora que vostès es fessin una idea.

El president

Moltes gràcies. Hem exhaurit el temps, però estem en temps. Bé, donaríem pas, 
doncs, als diferents grups parlamentaris i començaríem pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans i, en el seu nom, té la paraula la il·lustre senyora Sònia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. I moltes gràcies, senyor Angulo, per la seva acu-
rada explicació. M’he estat mirant el seu currículum; hem vist que és llicenciat en dret 
i després va fer un curs d’un any, d’alta direcció d’empreses. I la veritat és que després 
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de veure els seus estudis i les seves anteriors feines, relacionades totes amb governs de 
Convergència o bé amb el Grup Godó, costa una mica de veure quins són els seus mè-
rits per ser director dels Serveis Cooperatius del Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació, perquè no sembla que tingui gaire formació en aquest àmbit. 
Llavors, la primera pregunta que li vull fer és si vostè és afiliat d’algun partit polític o si 
ho ha estat anteriorment. Més que res perquè, sobretot, les persones que cridem a com-
parèixer, normalment tenen un carnet d’un partit concret. 

Després, anem al tema que jo crec que de veritat interessa als catalans, que és el 
tema econòmic, ja que els diners surten de les butxaques dels catalans i costen molt de 
guanyar, i vostè ha parlat, molt per sobre, del tema del pressupost. Nosaltres ho hem es-
tat mirant, des del 2011 fins al 2016, i sembla que estem davant d’una bombolla pressu-
postària, perquè hem passat dels 213 milions d’euros del 2011 a 285 el 2012; després, el 
2013 no hi va haver pressupostos, perquè són els prorrogats de l’any anterior; el 2014, 
367 milions d’euros; el 2015, 370 milions d’euros, el 2016 no hi va haver pressupostos, 
i vostè ens ha donat ara mateix la xifra de 505 milions d’euros. Estem parlant, més o 
menys, d’un increment sobre el 85 per cent des del 2011. No sé si té a veure amb aquesta 
reagrupació que vostè ha dit. Llavors, m’agradaria saber quant ens costava abans, i per 
què ara ens costa aquest preu i si ens estalviem o, pel contrari, li costa més car a tots els 
catalans i les catalanes. Perquè, al mateix temps que es produeixen retallades ferotges 
en sanitat i ensenyament, resulta que hem tingut aquest increment, ja dic, més o menys, 
sobre el 80-85 per cent, per al CTTI. Perquè el pressupost del CTTI és més que tot el 
departament sencer de Cultura o tot el departament sencer d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, i m’agradaria que m’expliqués a què és degut aquest increment tan alt, mentre es-
taven fent retallades ferotges a sanitat i ensenyament.

Després, segons el síndic de comptes, hi va haver irregularitat en la contractació del 
personal; entre el 2010 i el 2012, es van contractar vint-i-cinc persones, malgrat la pro-
hibició expressa recollida a la Llei de pressupostos. A què es deuen aquestes irregulari-
tats? I sobretot, si pensen fer cas al síndic d’una vegada.

També penso que, amb la quantitat de diners que ens costa el CTTI, la transparència 
hauria de ser màxima i, pel contrari, costa molt de trobar els contractes de subminis-
trament. (L’oradora mostra un full a la cambra.) Això és d’ahir mateix, eh?, buscàvem 
els contractes de subministrament de hardwares, els subministraments de software, de 
manteniment, i què ens trobem? «La pàgina no s’ha trobat. La pàgina no s’ha trobat. La 
pàgina no s’ha trobat.» Això forma part de diferents recerques de diferents contractes. 
Per què no podem trobar informació d’aquests contractes, que a més vostè ens ha parlat 
d’un portal de transparència? Per què són tan opacs? Li recordo que la Llei de transpa-
rència obliga a fer públics els contractes.

Després, hem estat comprovant al DOGC a qui contracten. Ens ha cridat l’atenció 
diferents contractes amb Seidor. I per què ens crida l’atenció? Bé, doncs, porque esta 
empresa, en 2011, contrató a Juan Antonio Rakosnik, el cuñadísimo del señor Mas, vía 
la empresa Microsistemas. Y desde entonces, la contratación por parte del CTTI es de 
más de 385 millones ¿Es fruto de la casualidad este incremento? Porque antes, habían 
tenido contratos bastante escasos. Pero es que, además, hay prácticas de contratación 
que no entendemos, porque, por ejemplo, la Generalitat paga directamente a Microsoft 
unos 10 millones de euros por sus programas, pero curiosamente, por el mismo tipo de 
programas han pagado 400.000 euros a Seido. ¿A qué responden estos 400.000 euros 
que se repagan a Seido y que salen del bolsillo de los catalanes? Porque ustedes ya tie-
nen un acuerdo con Microsoft, que nos cuesta 10 millones de euros. ¿Por qué se repaga 
a la empresa del cuñadísimo? Y otra pregunta: ¿este volumen de contratos con Micro-
soft tiene algún tipo de relación con el supuesto apoyo, después parece que negado, de 
Microsoft a la secesión, que expresó el señor Junqueras en un tuit?

Más casualidades: otra de las empresas beneficiadas del CTTI ha sido Deloitte y, en 
plena crisis económica, del 2012-2013, consiguió dos adjudicaciones por 40 millones de 
euros. ¿Y a quién tenemos en esta empresa? A David Madí, exdirigente de Convergencia 
y asesor de Mas. Aparte de todo esto, ustedes tienen las dietas más generosas de toda 
la Generalitat. En 2014 eran 573 euros por reunión. Cada vez que se reunían los diecio-
cho integrantes del Consejo nos costaba, a todos los catalanes, 10.319 euros. ¿Usted cree 
que es justo que paguemos más de diez mil euros cada vez que se reúnen? Porque digo 
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yo que es que estas reuniones deberían formar parte de sus ya bien pagados empleos. 
Once reuniones al año, solo en dietas, nos cuestan a todos los catalanes y las catalanas 
113.513 euros. ¿Cómo justifican estas cuantiosas dietas?

I anem ara al 9-N. L’empresa T-Systems el 4 de novembre del 2014, el dia que el 
Tribunal Constitucional va prohibir la consulta, va enviar una carta al CTTI i va pre-
guntar si havien de continuar les feines que els havien encarregat. I la resposta del 
CTTI va ser que podien continuar les tasques perquè consideraven que cap de les acti-
vitats relacionades amb la consulta resultaven implicades per la resolució del Tribunal 
Constitucional. Una resposta, des del meu punt vista, si més no, sorprenent. Perquè si 
s’havia prohibit aquesta consulta, que les activitats que es feien per aquesta consulta no 
tinguessin res a veure amb el que havia dit el Tribunal Constitucional, a mi m’agrada-
ria que ens ho expliqués perquè, de veritat, és que, d’entrada, no ho entenc. Per què van 
donar aquesta resposta a T-Systems? I, sincerament, li sembla normal ficar en aquests 
embolics una empresa externa?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista i, en 
nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. I gràcies, senyor Angulo, per la seva compareixença i per la 
profusa explicació que ha fet del programa, no?, del programa d’actuació del centre. 
Tanmateix, abans de començar amb les preguntes o consideracions que em pugui me-
rèixer la seva compareixença, he de manifestar que, des de la sospita que no compar-
tim afiliació política, jo no li preguntaré per la seva afiliació política. Hi ha un article 
de la Constitució, el 16.2, que garanteix que ningú pot ser obligat a declarar sobre la 
seva ideologia, religió o creences, la qual cosa, evidentment, abasta la filiació política. 
Ho dic perquè estem assistint en aquesta comissió a una actitud reiterada de demanar 
la filiació política dels compareixents en casos en què no ens sembla en absolut justifi-
cat, eh? I crec que val la pena també que sàpiga que hi ha altres grups al Parlament que 
senten respecte pel que diu aquest article de la Constitució, que, per cert, és bastant 
clàssic en les constitucions democràtiques.

A banda d’això, volia dir-li que, bé, vostè ens ha fet una presentació, que ja entenc 
que amb el temps de què disposava havia de ser, tot i profusa, necessàriament, diguem, 
concisa o resumint l’activitat del CTTI. El cert és que a nosaltres ens ha semblat ob-
servar, al llarg dels darrers pressupostos, una certa expansió. En pressupostos que eren 
de contenció pressupostària, no?, vèiem créixer dos qüestions. Una per la que no li puc 
preguntar, que és, diguem, el que té a veure amb l’externalització de determinades qües-
tions penitenciàries, eh?, i això, per tant, no és objecte d’aquesta compareixença. Però sí 
també en la despesa que els departaments fan, que vostè ho ha comentat ja, són el seu 
principal finançador, no? Per tant, la despesa que fan en serveis o equips que vostès for-
neixen o proveeixen. Aquesta expansió de la despesa dels departaments en serveis que 
vostès forneixen, té algun tipus d’explicació, diguem, en l’evolució tecnològica, o no tan 
sols en això, és un canvi de model, de relació entre els departaments i l’empresa pública, 
que és el CTTI? És a dir, a què respon que en aquest context de contenció pressuposta-
ria, doncs, hi hagi una major despesa en una empresa pública, certament, però en una 
empresa com és el CTTI?

En segon lloc, vostè ha fet una referència de passada, ja ho entenc, a la qüestió del 
big data, no?, i ho plantejava com una reflexió, no? Reptes de futur, el big data, què sig-
nificarà per nosaltres? Tenim una especial preocupació des del nostre grup parlamen-
tari, però crec que compartida amb altres actors polítics i socials, respecte a les impli-
cacions del big data emprades, no només, diguem, per agents privats, sinó també pels 
poders públics. Estengui’s-hi aquí una mica. Quina és la reflexió de futur que fan res-
pecte al big data i als possibles usos o no usos o aplicacions del big data per part dels 
departaments de la Generalitat, de la Generalitat en el seu conjunt o del CTTI, no? Quin 
plantejament en fan?

En segon lloc –s’hi ha fet referència també en una anterior intervenció–, hi ha una 
qüestió relativa a les llicencies que sempre ens..., vaja, ens ha despertat interès. Hi ha 
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una tendència en determinades administracions públiques a procurar generar un estal-
vi als contribuents i, per tant, una millora de l’eficiència en la despesa pública a través 
de la progressiva introducció de programari lliure, sense llicència, allà on sigui possi-
ble introduir-lo, evidentment, no? És evident que pot haver-hi uns costos de transició en 
forma de formació necessària, etcètera, però ens agradaria saber quina visió té d’això, 
perquè fins ara ens sembla que el model que tenim a la Generalitat de Catalunya és un 
model molt basat en programari propietari i, a més, diguem, anant a buscar aquells que, 
en realitat, gaudeixen d’una posició absolutament dominant, no? Ens sembla que seria 
potser una bona pauta de cara al futur anar introduint progressivament, en la mesura del 
possible, programari lliure i, evidentment, ja coneixem que també vostès desenvolupen 
aplicacions pròpies, no? Per tant, convidem a que ens doni la seva opinió sobre això i, 
de pas, diguem, incitem a que així sigui.

I després, vostè ha fet una referència respecte a la necessitat de més talent o diferent 
talent en el futur i a la possibilitat que això impacti en el personal amb què compta ara 
el CTTI, no? 552 treballadors en el moment actual. No sé si vostè ens està parlant d’un 
pla, potser, de creixement del CTTI i, en qualsevol cas, li voldríem preguntar si ja ens 
podria apuntar quines són les necessitats que han començat a detectar. Si aquestes ne-
cessitats inclouen necessàriament la contractació de més personal, que no ens hi opo-
sem, evidentment, si és necessari, però també saber quina és la seva política de forma-
ció, reciclatge, etcètera, del personal de què disposen, perquè entenc que es mouen en 
uns entorns absolutament canviants.

I tot i que s’hagi fet també referència en la intervenció anterior, jo crec que sí que 
és rellevant comentar que és absolutament necessària la transparència, no només en la 
contractació per part del CTTI, perquè estem parlant de volums rellevants, sinó que, a 
més, és necessària la transparència en el conjunt de l’actuació del CTTI. Ja sé que vostè 
em podrà dir que si entro a la seva web i miro l’apartat de missió i valors, allà està re-
flectit, junt amb la humilitat i moltes altres..., però és molt necessari. I en aquest sentit 
li pregunto també si vostès estan exercint algun tipus de suport, d’orientació als depar-
taments en matèria de la implementació, del desplegament de la Llei de transparència 
aprovada per aquest Parlament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al torn del Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot i, en el seu nom, té la paraula l’il·lustre senyor Josep Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. Gràcies per la vostra compareixença, efectivament molt 
condensada, molt densa, amb moltes dades sobre el pla i els plans que té el CTTI. La 
meva pregunta aniria, sobretot, a un aspecte i lligaria, d’alguna manera, amb dues qües-
tions. Una, que s’ha esmentat abans, pel que fa a la dinàmica expansiva del pressupost, 
si pot tenir incidència en aquest aspecte, i al debat que teníem just abans de la vostra 
compareixença, abans, estàvem tractant, justament, de l’evolució cap a una agència ca-
talana de ciberseguretat. Entenem que avançar en aquesta via hauria de comportar no-
tables canvis infraestructurals en les telecomunicacions de la Generalitat. Jo no sé si 
aquest aspecte... I per tant, caldria un nivell d’afectació i de coordinació important. No 
sé si aquest aspecte l’esteu contemplant, forma part de les vostres reflexions, està en les 
vostres perspectives, el fet que el paisatge –per dir, si em permeteu aquesta expressió– 
del vostre entorn en relació amb l’Administració pública pot canviar, eh?, o està a punt 
d’incloure nous paràmetres. Ho dic perquè, efectivament, nosaltres no serem tampoc 
dels que criticarem o posarem en qüestió la necessitat d’ampliar personal o desenvolu-
par, però justament el fet de saber en quins nous paràmetres us moureu té, lògicament, 
implicacions, i justificarà o exigirà certs desenvolupaments o no.

Aquest és un aspecte que ens sembla important, perquè si estem fent un replanteja-
ment amb visió de conjunt, és clar, aquí el tema de la coordinació i el tema que els nous 
canvis neixin ben pensats i ben articulats és cabdal perquè estem, un cop més, no crec 
que sigui necessari insistir en el que dèiem abans, toquem material sensible i toquem 
material que té una gran implicació, no només des del punt de vista de l’Administració, 
sinó de l’activitat en general del país. Perquè diguem que havíem constatat o podíem 
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constatar tradicionalment un dèficit de connectivitat del país que tots entenem que cal 
anar resolent, eh? Per tant, no estem parlant d’una qüestió menor, i aquí els aspectes i 
les projeccions de desenvolupament d’una empresa com aquesta, una empresa pública 
com aquesta, tenen molt a veure amb la planificació del conjunt de dispositius que l’Ad-
ministració pública entén desenvolupar.

La meva pregunta anava en aquest sentit, si contempleu, eh?, dins de que està més en-
llà dels aspectes, diguem-ne, més tècnics que heu exposat en la vostra intervenció, aquest 
canvi de paradigma o de panorama del conjunt d’actors amb els quals haureu de moure-us.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al torn del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya i, en el seu nom, té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Senyor Angulo, gràcies per les explicacions en relació al pla d’ac-
tuació que ens ha vingut avui a presentar, 2016-2017. Vostè ha esmentat que vostè va ser 
nomenat director del CTTI, si no ho recordo malament, el mes de juliol, però crec que 
vostè ja hi tenia relació amb anterioritat, havia desenvolupat altres càrrecs també en el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Però jo, bàsicament, em 
vull centrar en el pla d’actuació. Però per referir-me al pla d’actuació, com que allò que 
és rellevant, i ara ho explicaré bé, precisament, del passat, m’he de referir necessària-
ment una miqueta al passat, no? 

I sense ànim de contestar cap intervenció de les que hi ha hagut fins ara, però sí re-
cordar una mica que la història del CTTI era que és precisament, a partir del 2011 que 
concentra –concentra– les contractacions de serveis de telecomunicacions i tecnologies 
de la informació que fins aquest moment feien cadascun dels departaments de la Gene-
ralitat. I per tant, aquell any es produeix la concentració dels recursos que els departa-
ments, que cadascun dels departaments feia amb aquesta utilitat, es concentren cap al 
CTTI. I d’aquí ve l’increment de pressupost. Que, al final, globalment, segurament si 
veiem el números, resulta que de tota aquesta operació se’n desprèn una disminució dels 
recursos que es dediquen a telecomunicacions i tecnologies de la informació al servei de 
la Generalitat de Catalunya. I això és fruit d’una operació determinada, que és aquesta 
concentració, però també a la vegada la concentració dels processos d’adjudicació. 

I aquí hi ha la primera pregunta que jo li vull fer. I m’hi refereixo perquè aquelles 
adjudicacions –al marge de les polèmiques, eh?, no sé si vostè podrà donar resposta o 
no a les polèmiques, però jo crec que, al marge de les polèmiques, i en relació amb la 
intervenció i al que ens ha vingut a explicar vostè avui, és allò rellevant–, en aquelles 
adjudicacions que es van fer concentracions i que eren per un termini de sis a deu anys 
aproximadament –aproximadament–, efectivament, les primeres vencen, les primeres 
adjudicacions acaben, precisament, el 2017, vostè s’hi ha referit, no? Aproximadament 
2017, 2018, perquè hi ha..., o sigui, els processos d’adjudicació s’inicien el 2011, acaben 
el 2012, majoritàriament.

Però el fet de concentrar les adjudicacions provoca també que el volum d’aquestes 
adjudicacions sigui un volum molt important, i això limita l’accés de les petites i mitja-
nes empreses; i això limita l’accés de les empreses tecnològiques, moltes empreses tec-
nològiques, petites i mitjanes empreses tecnològiques catalanes. I la prova més evident 
és que la majoria d’aquestes adjudicacions van a parar a grans multinacionals. No és 
menor, eh?, perquè ens situem, vostè ha citat que el pressupost del CTTI és de 505 mi-
lions d’euros, cert, però gairebé el 70 per cent d’aquest pressupost són adjudicacions. Ho 
dic perquè em centro en el tema de les adjudicacions, perquè crec que és allò rellevant 
del CTTI, no?

Per tant, la primera pregunta és: en la revisió o en les noves adjudicacions que s’hau-
ran de formular a partir del 2018 i, per tant, que s’hauran de començar a preparar, ja es 
deuen estar preparant 2016-2017, es té en compte aquest factor del volum i l’efecte bar-
rera que això produeix a les petites i mitjanes empreses tecnològiques catalanes? (Veus 
de fons.) No em digui que ja s’acaba... Encara no, d’acord. Que fa d’efecte barrera a les 
empreses tecnològiques catalanes i beneficia, en principi, multinacionals, amb les que 
no hi tenim res, per descomptat, en contra, eh?, però, home, si tenim un determinat tei-
xit tecnològic, crec que val la pena aprofitar-ho. Sé que va haver-hi força UTE però, evi-



DSPC C 262
23 de novembre de 2016

Sessió 14 de la CAI 28

dentment, moltes petites i mitjanes empreses van resultar queixoses d’aquells concur-
sos, d’aquelles adjudicacions, perquè no hi van poder participar.

Segon element. També va ser innovador, d’aquelles adjudicacions, que es van realit-
zar, la majoria, a través de diàlegs competitius, que és un procediment evidentíssima-
ment legal, que és un procediment, per a aquells que hi participen, extraordinàriament 
transparent, però no ho és per a aquells que no hi participen. I per tant, no només cal 
que les coses siguin transparents, sinó que tots ho vegem com a transparent. Per tant, 
segona pregunta: mantindran la fórmula dels diàlegs competitius per a les adjudicacions 
que es puguin derivar de la revisió o de l’acabament de les concessions que tenen fetes 
fins aquest moment?

Tercera pregunta. Vostè ho ha esmentat, jo no sé si serà..., només l’hi he sentit es-
mentar, però m’agradaria valorar-ho en el seu volum, eh?: «Impulsarem la compra pú-
blica innovadora.» No, si en algun sector té sentit apostar per la compra pública inno-
vadora per fer de motor del sector, de fer motor del sector tecnològic, és en el CTTI. 
Quina serà l’aposta per a la compra pública innovadora? Ho tenen valorat? Ho estan 
valorant? Quin pot ser el rol del CTTI en el desenvolupament de noves tecnologies i en 
l’incentiu cap a les empreses per tal que desenvolupin noves tecnologies que puguin be-
neficiar, evidentment, l’Administració de la Generalitat, per prestar-li serveis a l’Admi-
nistració de la Generalitat, però que a la seva vegada serveixi també per a desenvolupar 
noves eines que puguin donar serveis a tercers?

Bàsicament, aquestes són les tres preguntes que li volíem fer, hi insisteixo, rela-
cionat amb allò que jo crec que és més important del CTTI. I acabo. Cesicat, que s’ha 
comentat, també, si no ho tinc mal entès –i per això li faig, també, la pregunta–, ens 
agradaria saber fins a quin punt el CTTI finança el Cesicat, si ho fa totalment o ho fa 
parcialment; la relació, perquè, d’alguna manera el Cesicat neix, en el seu moment, a 
partir del CTTI, i si el finançament del Cesicat..., és a dir, si el CTTI finança el Cesicat.

I acabo amb una anècdota, però que en el seu moment va ser lletja, i no li estic retra-
ient a vostè, sinó simplement constatar l’anècdota, que va ser lletja: home, comprovar, 
a través d’una filtració, de la fundació que ha de garantir la seguretat de la xarxa, que 
la majoria de les empreses adjudicatàries dels concursos del CTTI tenen membres a la 
sectorial TIC de Convergència és molt lleig. Diguem, no és una recriminació a vostè, 
però sí que és una consideració que em veig amb l’obligació i la necessitat de fer. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Tot seguit, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, hola. Molt bon dia, moltes gràcies, també. El mateix que amb l’anterior compa-
reixença, no sé si tindrem temps, no?, de posar llum a tot el que estem plantejant; són 
moltes qüestions molt rellevants, moltes d’elles, i, per tant, potser avui no hi haurà pos-
sibilitat d’acabar amb tot. Per tant, també reiterar el mateix que dèiem abans, eh?, pot-
ser, si convé, hauríem de tornar-nos a veure en breu i seguir treballant, perquè moltes 
vegades sembla que les compareixences serveixin més perquè després els portaveus de 
cada grup puguem fer una intervenció de lluïment més que no pas perquè, efectivament, 
es treballi i s’aprofundeixi i es responguin totes aquelles qüestions que es posen sobre la 
taula, que seria la voluntat, suposo, per part de tothom.

També veig que, com en l’anterior compareixença, no hi ha dones capacitades per es-
tar al capdavant d’aquest tipus d’institucions, perquè, a més a més, tot l’equip que a vostè 
l’acompanya són homes. En tot cas, mirarem d’abocar, també, doncs, llistats d’expertes 
en l’àmbit, perquè no estaria malament, no sé quines dades tenen de paritat al CTTI.

El senyor De Alfonso deia, no?, arran de les converses que es van fer públiques en 
el seu moment, amb l’anterior ministre d’Interior: «Estamos jorobándoles el CTTI», i 
ens agradaria saber si realment, doncs, aquesta trama, que entre d’altres objectius potser 
perseguia «jorobar el CTTI», doncs, ha tingut algun tipus d’impacte concret..

També, en segon lloc, s’ha comentat, deia el portaveu del PP –com que sempre em 
precedeix, eh?, sempre acaba condicionant, malauradament la meva intervenció–, deia: 
«Queda lleig –queda lleig– que s’adjudiquin contractes a gent de la sectorial TIC de 
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Convergència.» Ell sap de què parla, òbviament, quan diu que queda lleig que qui té 
responsabilitats de govern adjudiqui i contracti a àmbits de l’entorn del partit que osten-
ta el Govern i per tant, nosaltres no només creiem que queda lleig, sinó que hauria d’es-
tar més perseguit del que ho està. La legislació és el que és. S’ha parlat ja de l’adjudica-
ció a Seidor, voldríem saber, també, si hi ha contracte vigent amb la consultoria Vass, 
que també té vincle familiar amb el senyor Artur Mas. 

També, quin paper..., es deia aquí si es finança el Cesicat. Nosaltres voldríem saber 
quin paper va tenir el CTTI en el que es va anomenar el contracte del segle amb British 
Telecom, que aquest ens sembla que no fineix fins al 2022 i va ser un contracte milio-
nari i que ens semblaria que el CTTI va tenir algun tipus de paper, també, en aquesta 
contractació.. Ho dic perquè vostè ha posat l’esment en els contractes, no? O una rede-
finició del marc contractual que es podrà establir a partir del segon semestre del 2017, i 
aquí segurament podrem aprofundir una mica més en si hi ha d’haver nous paràmetres 
per primar contractacions, es deia, de petites o mitjanes empreses catalanes en detri-
ment, potser, de multinacionals. El PP deia: «No hi tenim res en contra.» Nosaltres, sí, 
obertament ho admetem, sí que tenim molt en contra, de les multinacionals. Però, més 
enllà d’això, dues qüestions concretes: nosaltres creiem que, en part, no només, però en 
part, garantirem una bona política de contractació, una bona política de seguiment, de 
fiscalització i de millora si l’ens que tenim al davant, en lloc de ser una empresa pública, 
sigui un organisme regit íntegrament per dret públic i, per tant, no tingui les fugues que 
tenen altres figures jurídiques –també en parlàvem abans.

I en aquest sentit, i sabem que vostè no estava al capdavant de l’organisme, però sí 
que toca fer al·lusió a l’informe de la Sindicatura de Comptes, no?, relativa als exercicis 
2010, 11 i 12; nosaltres vam portar una proposta de compareixença aquí, a la mateixa 
CAI, però que vam retirar perquè ens va semblar oportú que potser era més convenient 
que, qui havia de comparèixer per donar explicacions amb relació a aquest informe, ho 
fes a la mateixa Sindicatura de Comptes. Finalment, aquestes compareixences no s’han 
produït i, per tant, sí que ens toca..., vull dir, no tenen cap responsabilitat vostès, eh?, és 
un tema de l’operativa interna de les comissions, però sí que em toca demanar-li: quina 
valoració fa vostè d’aquest informe de la Sindicatura. Si li consta que s’hagin demanat 
responsabilitats en el si de l’estructura del CTTI per aquestes greus irregularitats que 
es recollien en aquest informe i, en últim lloc, si estem treballant perquè la personalitat 
jurídica de l’ens sigui, també, element de garantia perquè aquestes irregularitats, de les 
quals en tenim, bé, i tot el detall, eh?, l’informe és molt extens, però que, en tot cas, no 
es tornin a produir.

El president

Gràcies, diputada. Tot seguit, donaríem la paraula al Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. Molt bon dia, gràcies també al senyor Angulo i al seu equip 
per venir al Parlament a explicar quin és l’estat actual i els reptes de futur del CTTI. 
En primer lloc, i abans d’entrar directament al que és la intervenció que ens han fet, 
volia deixar clar que, en nom del meu grup entenem que militar en un partit polític 
no et pot invalidar ni civilment ni professionalment i, per tant, nosaltres no li pregun-
tarem ni ens interessa saber si vostè milita o no milita en un partit polític. No estem 
aquí ni per criminalitzar ni per perseguir la gent que milita en partits polítics perquè 
crec que és un molt mal favor que ens fem la mateixa gent que estem en política. Si-
guem o no militants de partits polítics, no podem, en aquest cas, invalidar, com deia, 
civilment i professionalment la gent.

I li pregunto com a periodista, i no tant com a expert en la matèria TIC, com altres 
portaveus, que tenen altres estudis i que, també, en algun cas, fins i tot ha qüestionat que 
els seus estudis fossin vàlids, doncs, per estar al capdavant del CTTI. De la mateixa ma-
nera que jo, com a periodista, li puc preguntar, en tant que diputat, sobre això, i inten-
taré fer-ho el millor que pugui, doncs, entenc que vostè també pot dirigir el CTTI amb 
tota la professionalitat que requereix una estructura tan important per al país com és tot 
el que fa referència a la innovació i a la infraestructura, en aquest cas, de la Generalitat 
de Catalunya, des del punt de vista tecnològic.

Fascicle segon
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Vostè ha explicat amb dos grans àmbits de treball, que podríem resumir-los en infra-
estructures per a la Generalitat i els seus treballadors, des d’un punt de vista de material 
informàtic, d’eines de treball, etcètera, i a l’altra banda, i evidentment, una cosa està abso-
lutament connectada amb l’altra, els serveis als ciutadans a través d’apps, a través d’aten-
ció via web, a través de tot el que, d’una forma o altra, com a ciutadans, tenim a disposició 
per poder contactar, accedir, relacionar-nos, gestionar amb l’Administració del país.

Pel que fa al tema de la infraestructura, ha comentat una qüestió important: de les 
més de 6.600 seus que té la Generalitat de Catalunya repartides arreu del territori, ha ex-
plicat, doncs, tot el procés d’implantació de la fibra òptica. Nosaltres creiem que aquest 
és un tema absolutament fonamental, perquè és una manera de descentralitzar molt di-
rectament l’atenció de l’Administració a tot arreu del territori. Crec que ha parlat d’una 
relació 80/20, és a dir que encara faltaria un 20 per cent, si ho he entès bé, un 20 per cent 
de les seus de la Generalitat que caldria, doncs, acabar de completar. Voldríem saber qui-
na és aquesta previsió. Per nosaltres, aquesta ha de ser una prioritat, donat que, com deia 
abans, és important que la gent tingui el màxim possible els serveis de la Generalitat a 
tocar i, a més a més, s’hi pugui relacionar amb tota la facilitat possible que ens donen, 
avui dia, les tecnologies de la informació i de la comunicació i, des d’aquest punt de vis-
ta, el desplegament total de la fibra òptica a les seus de la Generalitat, ja siguin oficines, 
ja siguin escoles, ja siguin centres d’atenció primària, etcètera, creiem que ens ajuda a 
travar país, des d’un punt de vista territorial, però també des d’un punt de vista social.

Pel que fa, també, al servei als ciutadans, entenem que tot el que s’ha anat fent du-
rant aquests anys i el que es pretén fer amb els objectius que ens plantejava, va amb re-
lació, en primer lloc, a la millora dels tràmits. I també, evidentment, a la transparència. 
És absolutament fonamental que una administració pública tingui aquesta vocació, no 
només perquè ho diu la llei, sinó perquè també ha de ser, doncs, una autoexigència que 
ens hem d’autoimposar com a servidors públics. Des d’aquest punt de vista, això reque-
reix canvis no només de material, sinó que també requereix canvis de funcionament en 
l’organització dels mateixos departaments, de mètodes de treball, etcètera. Jo, que visc 
això en un petit ajuntament del país i que, evidentment, doncs, té la seva complexitat en 
la formació dels treballadors, en l’aplicació de tots aquests nous mètodes, nous canvis, 
etcètera, nous programes informàtics, i té la seva dificultat, voldria saber, doncs, com 
estan treballant-ho a nivell de CTTI i quina és la seva valoració sobre la implantació de 
tots aquests serveis que tenim els ciutadans a través de la posada al dia dels treballadors 
i dels equips de la Generalitat de Catalunya.

I finament, potser una pregunta més genèrica, però que per mi és fonamental: l’Ad-
ministració ha de ser sinònim d’innovació. No sempre ha estat així o sempre es dóna 
per descomptat, però és evident que l’Administració ha de girar, com a mínim, tan ràpid 
com ho fa el món i, en aquest àmbit de les tecnologies de la informació, la velocitat amb 
què gira el món és molt important i, per tant, volia saber quin és el paper del CTTI com 
a motor d’innovació a l’Administració Pública de Catalunya. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit, per respondre a les diferents preguntes dels grups 
parlamentaris, donaríem la paraula al senyor Joan Angulo, per un temps de deu minuts.

El director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació

Gràcies, president. Bé, com deia la diputada Anna Gabriel, intentaré a veure si puc 
respondre amb el període que tinc. A veure, intentaré agrupar per grans blocs, per do-
nar respostes que potser poden afectar més d’un grup, si els sembla.

Des del punt de vista econòmic. Des del punt de vista econòmic, vostès mateixos han 
donat la resposta i és així, en un moment determinat, quan es produeixen –ho he comen-
tat i potser no he estat clar–, quan l’any 2012 es produeixen les grans adjudicacions, el 
que es fa, precisament, és assumir pressupostos de tots els departaments TIC. Per tant, 
evidentment, això és el que determina aquest increment tan gran que hem vist. De fet, si 
veiem aquest agregat pressupostari TIC en tota la Generalitat, podríem parlar d’estalvis, i 
parlo ara de memòria, any 2010, d’un 25 per cent. Perquè el pressupost global, el sumato-
ri, era més gran. Tot i que sí que és veritat, i que el CTTI quant a palanca de transforma-



DSPC C 262
23 de novembre de 2016

Sessió 14 de la CAI 31 

ció, la tecnologia, de fet, no el CTTI, té un element incremental que són qüestions que, en 
el futur, doncs, també hem de tenir molt presents. Vull dir, són coses que, de forma natu-
ral, avui dia, la TIC va molt associada a qualsevol activitat que nosaltres fem.

De l’apartat d’adjudicacions. De l’apartat d’adjudicacions, sí que és veritat que, en el 
seu moment, els grans contractes van establir una part de subcontractació possible que, 
a la pràctica, ha implicat, doncs, que les pimes hi poguessin accedir. Per tant, sí que hi 
havia un canal que això ho permetia, amb uns resultats concrets, també. Però també és 
veritat que –i això val per a totes les reflexions que hem tingut, en general, i que, per 
desgràcia, algunes no podré concretar– ara estem en un període absolut de treball i re-
flexió que durarà sis mesos. Hem de definir el que, l’any 2018, va passar l’any 2012, per 
fer-ho fàcil. I hem de determinar, des de tots els punts de vista, tecnològic, com he dit, 
de relació i contractual, com volem que això sigui. I això estarem en disposició de tenir 
un resultat, calculo jo, abans de l’estiu. Això són les grans reflexions.

Tot això recondueix a coses que també s’han comentat aquí. És a dir, per exemple, 
el tema de la Sindicatura; evidentment, a la Sindicatura hi ha una sèrie de reflexions que 
intentarem..., no intentarem, no, reconduirem al que estem dient aquí, a banda de resol-
dre tots els temes, perquè sí que és veritat, i faig un parèntesi en el tema Sindicatura, 
nosaltres, efectivament, estem treballant, tot i que ara ha arribat la petició del Parlament 
expressa, però ja hi estem treballant, en la qual tenim quaranta-set observacions, dot-
ze comptes anuals, trenta-quatre de contractació; d’aquestes han donat lloc a trenta-una 
recomanacions, vuit de comptes anuals i vint-i-tres de contractació; i amb relació a les 
quaranta-set, vint-i-vuit ja estaven corregides, perquè el procés es va produir el 2010-12, 
i després, evidentment, passa un temps en el qual les evolucions normatives impliquen 
que hi ha aquesta correcció. Tretze, ja hem implantat mecanismes, i sis estem avaluant 
quins mecanismes contemplem. Però, fora d’aquesta mirada del que ha dit la Sindicatu-
ra per solucionar, evidentment, com no pot ser d’una altra manera, tot el que diu, jo crec 
que el més important aquí –vostès ho han dit també, i jo també ho comparteixo– és una 
mica la mirada de futur, de futur immediat. És a dir, això com ho integrarem, amb el 
que pensem fer, eh?

Tornant a l’apartat d’adjudicacions, farem diàlegs competitius o no? No ho sé, per-
què precisament ara el que es tractarà és de discutir tots aquests punts. Si em pregunta a 
mi avui, jo crec que no, o que potser serà un mix, però és un pensament meu. Per què? 
Perquè d’alguna forma, hi ha moments en els quals tu no tens el coneixement, i potser 
aquest moment era el 2011-2012, i hi ha moments on el coneixement ara sí que el tenim, 
ara podem nosaltres mirar enrere i veure quines coses hem fet bé i quines coses potser 
podem millorar. Per tant, jo crec que això s’incorporarà i, per tant, si pogués aventurar, 
probablement no hi hagi compra pública innovadora o sigui un mix, però ja dic que és 
una observació personal, que potser dintre de tres mesos parlem i pot canviar. La com-
pra pública innovadora? Evidentment, eh?, ho dic clar, de fet ho he ficat a la transparèn-
cia, no ho he comentat però, evidentment, és un element important, igual que clàusules, 
potser, determinades, que també incorporem als nous contractes, eh?

El paper de tota la interrelació amb ciberseguretat. Evidentment, hi ha una certa o una 
important implicació, perquè la seguretat comença no només per l’òrgan que determina 
la seguretat, sinó també pels proveïdors que proveeixen del servei, que han d’incorporar 
aquesta seguretat i, per tant, això és una reflexió que també hem de fer. És a dir, quin ti-
pus de seguretat ja tenim des de l’inici. Quant a infraestructures, la veritat és que no hem 
fet encara aquesta reflexió, però evidentment, és un tema que haurem de parlar, no?

Temes de transparència. Ha sortit el tema dels contractes. En principi el registre pú-
blic del contracte s’hauria de portar a que tinguin vostès aquesta informació. De tota 
manera, si vostès la volen, la podem facilitar, però hi ha un accés públic, eh?. Preguntes 
concretes: Vass sí que treballa, és una UTE amb HP que fa manteniment d’aplicacions i 
que es va atorgar en el seu moment.

I crec... El tema de la innovació. La innovació és un puntal que jo crec que avui dia 
és absolutament indissoluble de totes les tecnologies de la informació. Aquest és un 
tema que moltes vegades se’ns ha comentat. Crec també..., de fet, si recorden, quan he 
fet la presentació parlàvem d’estratègia i un dels... Com imaginem el CTTI en el futur?, 
quines tres coses té el CTTI en el futur? Doncs, hem dit servei, evidentment, però un 
d’ells era innovació. Innovació, què hem de fer en la revisió? Què vol dir això? Perquè al 
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final jo crec que les tecnologies són un mitjà. Bé, les tecnologies són un mitjà. Al final, 
a la piràmide qui està? Està el ciutadà, al qual hem de donar servei i, per tant, aquesta 
reflexió ha d’involucrar una mica aquesta innovació de futur que hem de fer. Jo crec que 
el CTTI està en una posició, doncs, privilegiada, perquè les treballadores i els treballa-
dors del CTTI tenen un coneixement molt profund de l’Administració i que jo crec que, 
en el futur, han de ser un element cabdal per tal de propugnar aquesta innovació.

I crec que, en principi... El tema, ja per referència, el tema del currículum. Jo crec 
que, en principi, l’important en una empresa pública és la gestió, l’important és que 
l’empresa doni el servei que ha de donar. Particularment, des del punt de vista funcio-
nal, jo vaig començar a la Generalitat sent responsable de sistemes al Departament de 
Treball i, per tant, evidentment, doncs, entenc que sí que tinc la qualificació.

I gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Els grups... (Pausa.) Bé, donaríem la paraula –els demanaria que 
fossin estrictes amb el temps– per un temps màxim de dos minuts, i començaríem pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre senyora 
Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Jo li agraeixo que vostè ens faci arribar els con-
tractes, però jo, com a diputada, no vull tenir cap privilegi especial. Si jo fos una ciu-
tadana del carrer, no tingués el càrrec de diputada, i em dedico a mirar els contractes 
perquè vull saber en què es gasten els meus diners... (l’oradora mostra uns fulls a la 
cambra) «pàgina no trobada», «pàgina no trobada» i «pàgina no trobada». Vam estar 
buscant contractes i sempre ens sortia «pàgina no trobada». Torno a preguntar: per 
què són tan opacs? I jo li agraeixo, hi torno a insistir, que me’ls vulgui enviar. Però 
vull que tots els ciutadans de Catalunya puguin accedir de forma fàcil des del seu or-
dinador.

Després, preguntes que no m’ha contestat. Per què tots els catalans hem de repagar 
400.000 euros a Seidó, quan ja tenen un contracte de 10 milions d’euros amb Microsoft? 
Té alguna cosa a veure aquest contracte amb Microsoft amb les declaracions a Twitter del 
senyor Junqueras? Tema dietes: li sembla just, cobrar aquestes dietes per una reunió que 
jo trobo que hauria de formar part ja de les seves tasques habituals i de la resta de disset 
membres del Consell? Tema de la consulta del 9-N, per què li van dir a aquesta pobra em-
presa contractada que totes les feines amb la consulta del 9-N no tenien res a veure amb 
el que estava dient el Tribunal Constitucional, quan és evident que això no era així?

Després, un cop fetes aquestes repreguntes, per al·lusions, m’agradaria contestar... 
(Veus de fons.) Home, preguntar a algú si té carnet de partit o no, no és criminalitzar i 
no és perseguir. Jo pregunto, la Constitució diu que no està ningú obligat a contestar, 
però la Constitució no diu que estigui prohibit preguntar. Jo pregunto. Que em contes-
ten? Bé. Que no? Mira, tan amics. Però, home..., no, de veritat, és que a mi m’ha semblat 
gairebé de culebrón sudamericano..., de criminalizar, perseguir... Home, siguem una 
mica seriosos, si us plau, que només li he preguntat si té un carnet de partit. No m’ha 
contestat i, de veritat, tan amics. Quan acabi la sessió el saludaré.

Després, senyora Gabriel, jo no sé el seu partit, nosaltres no ens quedem en venir 
aquí i fer un discurs i lluir-nos. La setmana passada, tal com va acabar la CAI, que no 
ens van contestar res del que vam preguntar, sap què vam fer? Vam anar a registre, a re-
gistrar les mateixes preguntes que havíem fet aquí i no havien estat contestades. Jo, com 
a suggeriment, li diria que el seu partit fes el mateix.

El president

Ha exhaurit el temps, diputada.

Sonia Sierra Infante

Que no els contesten? Repreguntes per escrit. 
Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre 
senyor Ferran Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. No, a risc de semblar obsessiu amb la qüestió, ja entenc que hi 
havia, diguem, diverses qüestions a preguntar, però la qüestió del programari lliure em 
sembla interessant des de diversos punts de vista, també l’econòmic.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Continuaran amb contractes agrupats o hi haurà desagregació i, per tant, més opor-
tunitats per a les petites i mitjanes empreses tecnològiques catalanes?

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, té la paraula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. No sé per què la portaveu de Ciutadans s’adjudica ella el comentari que he fet. 
Vull dir, no tenia per què anar per vostè. En tot cas, si s’ha sentit vostè al·ludida té tot el 
dret de respondre quina és la seva intenció de participar en les comissions, faltaria més, 
però cap necessitat d’adreçar-me a vostè.

De totes les qüestions que potser no hi ha hagut temps d’aprofundir, però una que sí 
que per destacar-ne una, eh?, perquè ens sembla especialment rellevant, si estan vostès, 
també, plantejant, repensant o aprofitant aquest període de redefinició d’algunes qües-
tions, de convertir aquesta empresa pública que som actualment en un organisme regit 
estrictament pel dret públic.

El president

Bé, gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí? (Veus de fons.) 
No? Doncs, donaríem i obriríem el torn pel senyor Joan Angulo, per poder respondre 
les últimes preguntes que se li han formulat, per un temps màxim de cinc minuts, si li 
sembla.

El director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació

Gràcies president. Disculpin, perquè alguna pregunta, efectivament, se m’ha quedat. 
Les dietes, no es cobren dietes des de l’any 2015; ho dic perquè no li he contestat, dis-
culpi, eh? En el tema del programari lliure, estem fent coses de programari lliure; de fet, 
per exemple, els nous portals de la Generalitat, que estan migrats des d’una plataforma 
de vinyeta a una plataforma lliure, i també dintre del procés de transformació de l’entorn 
de lloc de treball incorporem eines de programari lliure, sigui per substituir programari 
privatiu o per complementar-ho. Com, per exemple, plataforma OpenOffice a totes les 
estacions de treball i altres eines per cobrir. Vull dir que sí que tenim una mirada de cara 
al programari lliure.

Contractes agrupats o desagregats? No ho sé; així com he estat una mica agosarat al 
dir-li el tema de diàlegs, aquí prefereixo no pronunciar-me. Hem de veure una mica en 
funció del tipus de servei que vulguem fer, quin tipus de contractació fem. Això estarà 
absolutament lligat, també, amb la mirada que tinguem de cara a les pimes, perquè, al 
final, evidentment, doncs, bé, es pot fer de diverses maneres. Aquesta seria una d’elles, 
però bé, això és un tema que hem de treballar.

Empresa pública o no? Ho parlarem, però no hi ha predefinició. És a dir, al final, jo 
crec que el que hem de veure és, realment, com donem un bon servei, d’una forma pú-
blicament correcta. És a dir, i hem de veure què implica, perquè a vegades jo crec que 
potser, quan comencem a analitzar què és una empresa pública o que no és una empresa 
pública, una empresa pública, amb un capital de cent per cent públic, jo crec que pot tenir 
mecanismes de garanties, al final, que puguin ser igualment bons i conservar una certa 
flexibilitat. Aquest és un debat que no és fàcil perquè, com comentava abans, un dels ele-
ments importants d’aquesta empresa és que, al final, en aquesta empresa, a diferència del 
meu cas, la gran part són enginyers informàtics i de telecomunicacions, homes i dones; el 
que passa és que sí que és veritat que el sector és complicat, aquest. I bé, aquesta és una 
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reflexió. És a dir, no és fàcil i hem de ser una mica àgils a l’hora de donar solucions. Sí 
que ho parlarem, però la veritat és que tampoc tinc molta idea de com anirà.

I, en principi, res més.

El president

Bé, moltes gràcies. Acabada la compareixença i en nom de la Mesa i de la mateixa 
comissió, agrair-li la seva compareixença i, si els sembla, suspendrem durant tres mi-
nuts la sessió, entenent... Donem una mica més de marge a aquesta suspensió, entenent 
que després aglutinarem tres punts de l’ordre del dia per si algú ha de tenir alguna...

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i cinc minuts i es reprèn a tres quarts 
d’una i un minut.

El president

Reprenem la sessió.

Compareixences acumulades del secretari de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital 

357-00153/11, 357-00178/11 i 357-00299/11

I passaríem, doncs, com els he comentat abans de suspendre, unificaríem els punts 
4, 5 i 6 i, en primer lloc, en nom de la mesa i en nom de la mateixa comissió, dona-
ríem la benvinguda al senyor Jordi Puigneró i Ferrer, secretari de Telecomunicacions, 
que l’acompanya el senyor David Ferrer i Canosa, coordinador general de Projectes. 
Veuran l’intercanvi en les ubicacions. És més que res per un tema logístic en l’àmbit 
dels ordinadors i les connexions.

Bé, sense més, donaríem la paraula al senyor Jordi Puigneró per un temps màxim 
d’uns quaranta minuts, i els diferents grups parlamentaris ampliarien, entenent que 
aglutinem tres dels punts de l’ordre del dia, a un temps per grup parlamentari de deu 
minuts, si els sembla.

Començaríem, doncs, donant la paraula al senyor Jordi Puigneró perquè pugui fer la 
seva primera exposició.

Gràcies.

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
(Jordi Puigneró i Ferrer)

Doncs, molt bé, gràcies, president, i gràcies també als diputats i diputades que avui 
assisteixen a aquesta sessió. Suposo que el títol ja és molt evocador, una frase de Torres 
i Bages en el seu moment: «Catalunya serà cristiana o no serà», no sé si avui això ho 
podríem continuar afirmant; en tot cas, segur que Catalunya serà digital o no serà. Es-
tem en un moment de clara transició digital, passant del que ha estat una societat més 
industrial a una societat més digital i, per tant, igual que ho va ser en el seu moment, 
igual que en els moments de la revolució industrial, fa dos-cents anys, van ser moments 
importants de canvis, ara també en aquests moments –i ho hem vist avui amb les inter-
vencions anteriors– estem davant de temàtiques rellevants, importants, que afecten les 
nostres vides, la nostra economia, els ciutadans, els governs, etcètera.

Deixeu-me que comenci, en tot cas, primer una miqueta explicant quin és l’ecosis-
tema de com es governen les TIC a nivell de la Generalitat. Aquí m’agradaria..., i molt 
oportuna ha estat la reflexió que ha fet la diputada Anna Gabriel sobre la falta de dones, i 
a més a més ens preocupa, però he de dir que qui porta, qui mana, la cap de les TIC a Ca-
talunya és una dona, que és la consellera Neus Munté, que és la que és la responsable mà-
xima dins del Govern d’aquest àmbit i, per tant, qui dirigeix avui, des d’un punt de vista 
polític, les TIC precisament és una dona, i molt contents estem que sigui així; tant de bo 
n’hi haguessin més, i és un dels problemes que després en parlaré, i més detalladament, 
de com afrontem aquesta problemàtica perquè aquest és un punt on podem incrementar 
en el futur, tenim molt perill a incrementar la desigualtat en aquest àmbit en concret.

Si cada cop més estem veient que l’economia digital té més rellevància, si no tenim do-
nes capacitades en aquest àmbit, evidentment, incrementarem la desigualtat en un àmbit 
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tan important com és el de la societat digital. I, per tant, és un àmbit que ens preocupa i que 
estem treballant des de la secretaria. De fet, l’estem treballant tant que hem creat aques-
ta legislatura un servei específic, que se’n diu d’inclusió i capacitació digital, que té un 
programa específicament per tractar el tema de la igualtat i de les dones en aquest àmbit.

Bé, aquest és una miqueta l’ecosistema. Passem ara a dependre de Presidència. Fins 
ara estàvem..., les polítiques TIC depenien d’Empresa i Ocupació, per tant, amb una vi-
sió més sectorial. Crec que ha estat encertada la decisió que ha pres el Govern en aquest 
sentit. Les TIC són transversals, són estratègiques i, per tant, que depenguin de Presidèn-
cia li donen una facilitat, diguem-ne, de vertebració de l’acció de govern en aquest àmbit.

També és veritat que fins ara el Govern en les seves polítiques estava més centrat en 
l’àmbit o ha estat en els darrers anys en l’àmbit més de les telecomunicacions i també, 
darrerament, més en l’àmbit de la societat digital, i que han incorporat un element nou, 
com és el de la ciberseguretat. Crec que els debats que hi ha hagut, diguem-ne, amb an-
terioritat demostren clarament que aquest és un tema important i que cal posar en la di-
mensió política i que, per tant, hi hagi polítiques en aquest sentit.

Dir que, per tant, els dos instruments que té la secretaria per impulsar aquestes po-
lítiques, una d’elles és, evidentment, el CTTI, en la seva vessant de prestador de ser-
veis, tant a la Generalitat però també com a tractor al país pel que fa a la despesa públi-
ca que fa a l’àmbit de les TIC, i també com a executor de molts dels projectes; i l’altre 
és el Cesicat, en tant que fins ara el centre de la societat de la Informació, però que en 
aquests moments, amb un debat molt intens sobre com reconvertir el que és una funda-
ció que va néixer amb uns propòsits a mitjans del 2010 i que avui en dia requereix una 
posada al dia pel que fa a la seva funció, a la seva forma jurídica i en molts altres aspec-
tes, atès també que avui en dia la bel·ligerància que tenim en l’àmbit de les xarxes no és 
la que teníem fa cinc anys.

També volia mencionar molt específicament un àmbit més, que és el de recerca i 
innovació en l’àmbit de les tecnologies digitals avançades. Ens sembla que si anem 
cap a una societat del coneixement és molt important l’àmbit de recerca i innovació en 
aquest àmbit en concret. Catalunya ha estat i ha excel·lit en els àmbits de recerca, ja si-
gui en l’àmbit de la biomedicina o en altres àmbits d’acció del país, i crèiem i creiem 
que també ara és el moment de donar un impuls important a l’àmbit de la recerca i la 
innovació en l’àmbit de les TIC, en l’àmbit d’internet.

He posat aquests dos centres perquè són dos centres als quals hi tenim una impli-
cació com a secretaria molt important, un és I2Cat i l’altre és el Centre de Televisió per 
Computador; tanta vinculació hi tenim que en sóc el president, atesa l’aportació que en 
fem, precisament, per desplegar programes de recerca i innovació a aquests centres. 
I també hi hauria d’altres centres al voltant d’aquests en els quals participem com a se-
cretaria per impulsar precisament la recerca i la innovació en l’àmbit d’internet i de les 
tecnologies digitals.

Deixeu-me fer una miqueta esment d’on venim, perquè això és important. Crec que 
en l’àmbit de les polítiques TIC, si d’una cosa hem d’estar satisfets és que els diferents 
governs que hi ha hagut al llarg dels darrers vint anys han tingut clar que aquestes polí-
tiques, independentment de qui governés eren polítiques necessàries i, per tant, s’havien 
de posar en marxa i els governs següents, diguem-ne, les han continuat.

He fet una miqueta un resum molt escarit de potser el principal projecte d’aquella 
època, perquè, evidentment, es feien moltes més coses, però crec que han sigut inicia-
tives que en podríem dir de país que, independentment dels canvis de govern que hi ha 
hagut, s’han seguit impulsant, perquè són també projectes de llarga durada, i no són 
projectes que puguem circumscriure en una legislatura de quatre anys. I això m’agra-
daria que continués sent així. Crec que, diguem-ne, aquesta ha estat una miqueta la vo-
luntat de l’actual Govern, també de l’anterior i, per tant, espero que també de futurs go-
verns. Des de la posada en marxa de TV3 com la creació del CTTI, en el seu moment, 
els ordinadors arriben a la Generalitat; el mail, internet, el web i la creació de l’AOC 
van ser també elements importants en el seu moment; l’inici del projecte Xarxa Oberta 
–després m’hi referiré– o de la Catalunya connecta i, més recentment, començar a po-
sar en marxa el Cesicat o també el projecte Icfo.cat i el nou model TIC.

Què ens ve ara, al meu entendre? Doncs, els propers cinc anys ens ve el que seria el 
desplegament ja integral de l’estratègia SmartCatalonia, que és una estratègia que inten-
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ta abraçar i posicionar el país com un país referent en l’àmbit de les tecnologies digitals 
intel·ligents; la posada en marxa de la nova agència, un element molt necessari; l’aprova-
ció de la identitat digital a Catalunya, que ja s’ha aprovat per part del Govern i que ara 
començarem a desplegar, o el Pacte nacional per la societat digital, que recentment es 
va signar i que ara, diguem-ne, entra en la fase d’obrir-se a la resta de sectors. Per tant, 
hi hauran més coses, però penso que aquests, segurament, seran alguns dels elements 
importants que veurem en els propers anys.

De fet, això va molt en sintonia amb el que està passant en el món de les TIC. Venim 
de la internet 1.0 als anys noranta –e-mail, web–, passem, diguem-ne, arriba el mòbil i 
les xarxes socials, connectem les persones i la propera fase, la propera evolució a internet 
serà la internet a les coses: connectarem també tota mena de dispositius i, per tant, nous 
reptes sorgiran i aquests són, precisament, els àmbits en els quals..., i noves problemàti-
ques i també noves oportunitats que ens han de permetre afrontar i, de fet, aprofitar-ho, i 
no només en els propers anys ser un país de consumidors de solucions tecnològiques que 
ens vinguin dels americans o els coreans o de qui sigui, sinó intentar també ser un país 
de productors d’aquestes solucions i que, per tant, no només tinguem bons instagramers, 
sinó que també tinguem les persones que facin el futur Instagram, per posar un exemple, 
perquè això generarà riquesa, ocupació, al nostre país, de qualitat i, per tant, ens permetrà 
que la nostra economia i el nostre estat del benestar gaudeixi d’una major salut.

Què ens fixa la Unió Europea? Doncs, ens fixa diferents coses. Ens fixa, concreta-
ment, en el camp de l’educació, tenim un problema en l’àmbit de les vocacions tecnològi-
ques no només a Catalunya, arreu d’Europa i al món i, per tant, com afrontem aquest rep-
te és un dels grans reptes que tenim en els propers anys, com he dit, també en l’àmbit de 
la recerca i la innovació, en l’àmbit de les tecnologies digitals que també estem afrontant. 
I també afronta, doncs, el repte de la connectivitat. Evidentment, aquest ja és un debat 
potser ja més antic, però que encara continua essent una necessitat: hem d’anar connec-
tant-nos més i amb més qualitat. Fixa el repte la Unió Europea que el 2020 tots els ciuta-
dans de la Unió disposin, com a mínim, d’una connexió de 30 megabits i, per tant, aquest 
és un dels reptes que hem de mirar de complir i, de fet, complirem, abans del 2020.

Alguns indicadors de país perquè sapiguem també on estem, com estem en l’àmbit 
dels indicadors TIC a Catalunya. Respecte als països de la Unió Europea estem per da-
vant, per dir-ho així –si ens posicionéssim, si fóssim un estat–, per davant d’Espanya i 
molts dels països, estem a la banda alta, per dir-ho així, dels estats d’Europa; per sota de 
països com Finlàndia, Suècia, Anglaterra, Dinamarca, etcètera i, per tant, tenim aquí 
encara recorregut a fer, però estem a la banda mitjana-alta pel que fa a aquests indica-
dors. Aquí en teniu alguns d’ells, a nivell de connectivitat, a nivell d’internet, de mòbils 
per habitant, etcètera, etcètera. 

I també pel que fa al sector, aquest és un sector d’oportunitats. L’atur a Catalunya 
en l’àmbit TIC està al voltant del 5 per cent. Si el comparem amb el 17, 18 per cent 
d’atur que tenim al país és clarament un sector d’oportunitats laborals. De fet, una de 
les principals demandes que tinc de les empreses quan em venen a veure i parlem de 
com està el sector, és que no troben professionals, els costa molt trobar professionals 
i que sovint, inclús, els han d’anar a buscar a fora. Per tant, aquell mite que marxen 
els enginyers a altres països és perquè els que marxen troben salaris molt més alts en 
països que també tenen moltes necessitats de trobar enginyers. Per tant, és un pro-
blema global que tenim, però que, en tot cas, sapigueu que a Catalunya aquest és un 
àmbit d’oportunitats i, per tant, les carreres d’informàtica, telecomunicacions, etcè-
tera, els alumnes que les cursen i també als graus formatius de formació professional 
troben feina amb molta necessitat.

De fet, els informes que fa la Unió Europea al respecte ens indiquen clarament que 
en els propers dos, tres anys faran falta a Europa gairebé un milió d’enginyers més, o si-
gui que no serem capaços de cobrir la demanda de la necessitat de la indústria en aquest 
àmbit. I de fet, també, paral·lelament, ens indiquen que altres sectors es veuran afectats 
també en aquest cas a la inversa; veurem com sectors perdran llocs de treball com a con-
seqüència també de l’automatització, la robotització, la tecnificació. Per tant, clarament, 
hem de també tenir present que una part de les polítiques importants que hem de fer en 
els propers anys és entendre que una gran política social que podem fer al nostre país i 
que és referent a l’àmbit de l’ocupació és fomentar, doncs, l’àmbit de la societat digital. 
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A vegades m’empipo quan veig que quan es parla de polítiques socials no s’inclou tot 
el meu àmbit, i penso que clarament és un àmbit de vertebració i cohesió ja no només per 
fer arribar, evidentment, la fibra òptica i cohesionar el territori tant territorialment com 
socialment, sinó que capacitar els nostres ciutadans en aquests àmbits serà fonamental 
per les seves oportunitats laborals. Aconseguir que tothom tingui una bona connectivitat 
de telefonia mòbil els permet trobar feina amb més facilitat. Saber-se moure amb les ac-
tuals plataformes digitals de buscar feina, vull dir que clarament aquest és un àmbit que 
en un entorn cada cop més digitalitzar i amb una economia més digital, i on clarament la 
majoria de feines requeriran d’una gran capacitat digital, és un àmbit també que jo con-
sidero que hauria de ser inclòs, quan es parla de la despesa que fa el Govern en l’àmbit 
de polítiques socials, incloure també aquest àmbit en concret.

Bé, en concret, ja, l’estratègia del Govern en aquest àmbit, com heu pogut veure, en 
els darrers vint anys clarament hi ha hagut una part important del que en diem de l’estra-
tègia del Govern en l’àmbit d’enxarxar el país, de connectar el país. Per tant, la despesa 
que s’ha fet i les grans iniciatives en aquest àmbit han estat en el desplegament d’infra-
estructures que, com en el seu moment va passar amb les carreters o amb les línies de 
ferrocarril, que permetien en el seu moment transportar persones i productes, per dir-ho 
així, doncs, avui dia transportem bits; transportem bits i, per tant, hem de ser capaços que 
aquests bits arribin a tot arreu perquè el territori no necessiti i tingui també les mateixes 
oportunitats Barcelona que Tremp. Per tant, aquesta ha estat una funció molt important 
que hem fet en els darrers anys, que continuem fent –i que ara en veureu uns exemples–, 
però que de mica en mica, en els darrers cinc anys, també hem anat incorporant altres 
polítiques en l’àmbit de digitalitzar Catalunya, que són les que us he comentat abans res-
pecte a com afrontar reptes com en l’àmbit educatiu, en l’àmbit de la recerca, en l’àmbit 
de reduir l’escletxa digital, en l’àmbit laboral, per dir-ho així, etcètera.

Però m’agradaria focalitzar que aquest Govern incorpora dos nous eixos importants 
en el que són les línies estratègiques. Una és, evidentment, l’àmbit de la cibersegure-
tat –crec que aquí veurem un gran debat sobre l’agència, crec que és una gran oportu-
nitat per poder definir quin model volem en l’àmbit de la ciberseguretat en els propers 
anys; abans se n’ha parlat extensament, jo no m’hi referiré més estona–, i l’altre, per mi 
també molt important, és el de la recerca relacionada amb l’àmbit TIC. Aquest també 
és un àmbit on si volem ser pioners i, per tant, que la nostra indústria –i quan parlo de 
la indústria parlo també de la petita i mitjana empresa catalana– tingui oportunitats en 
aquest món competitiu, cal també que estigui molt a prop dels processos d’innovació 
i de recerca per poder, diguem-ne, ràpidament incorporar el que és la innovació en la 
producció de tecnologia.

Tot això ho relliguem amb una estratègia que vam aprovar el Govern fa dos anys, 
SmartCatalonia, SmartCAT, és una estratègia integral de país que intenta abordar en tots 
els camps cadascuna d’aquestes disciplines. En definitiva, el que pretenem és que les TIC 
siguin una eina, doncs, fonamental perquè Catalunya esdevingui en el segle XXI una eco-
nomia competitiva.

I ara entraríem ja als projectes en concret i, per tant, primer faré un repàs a aque-
lles coses que són continuistes, per dir-ho així, sobretot en l’àmbit de les infraestructu-
res. Abans, qui m’ha precedit, en Joan Angulo ha explicat que el CTTI manté més de 
cinc-centes torres de telecomunicacions de Catalunya. Bé, això és així i tenen una fun-
ció; s’han anat desplegant al llarg dels darrers anys; algunes d’elles, aquests darrers dos 
anys, hem acabat també de desplegar-les; en tenim encara algunes per desplegar, que te-
nen una funció molt clara, que és que, en primer lloc, tenien la funció que tothom veiés 
la tele, que tothom pogués escoltar la ràdio, però que de mica en mica s’han anat incor-
porant nous serveis, com el servei Rescat, com els serveis de telefonia mòbil, etcètera. 
Perquè vegeu la complicació que té el nostre país des d’un punt de vista orogràfic. Amb 
nou torres, eh?, perdó, amb una torre, arribem al 60 per cent de la població; per arri-
bar, diguem-ne, al 87 per cent de la població, necessitem nou centres més, nou torres 
més, que les veieu aquí distribuïdes: però per arribar d’aquest 87 al 99, en necessitem 
cinc-centes, eh? Per tant, podeu comprendre que els costos de manteniment i d’inversió 
que això requereix. 

I quan es parla, precisament, de que a vegades, doncs, la ciutat de Barcelona és la 
més afavorida per les inversions que pot fer la Generalitat, clarament, en el meu àm-
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bit no és així, eh? Les principals inversions i la despesa pública en l’àmbit d’infraes-
tructures serveixen, sobretot, per cohesionar el territori; serveixen, sobretot, perquè 
les persones que viuen, doncs, arreu de Catalunya, tinguin igualtat d’oportunitats 
que les persones que viuen a l’àrea metropolitana, on, a banda que el mercat funcio-
na, doncs, d’una forma més correcta i per tant, tenen la possibilitat de tenir una com-
petència i una qualitat de servei d’acord amb el mercat que hi ha en aquell moment, 
és veritat que en altres llocs del territori, doncs, el mercat és més imperfecte i, per 
tant, aquí cal una acció pública més important.

Un altre element important és tota la xarxa de fibra òptica troncal que anem des-
plegant des de la Generalitat en els darrers anys, eh? Aquesta xarxa –i ara aquí he as-
senyalat algun dels projectes que estem en curs o que farem properament–, això s’ha 
fet al llarg dels darrers anys –la part taronja, per dir-ho així–, i ara estem en la fase, 
doncs, tot just hem acabat l’eix diagonal; estem en fase, diguem-ne, en curs de tancar 
l’eix transversal; estem també en la fase d’estudi de la troncal del Maresme; també es-
tem estudiant una troncal que arribi fins la Vall d’Aran, o en la fase també en curs de les 
troncals de Reus-Vilaseca i també de Vic-Ripoll. Bé, algú ara podria dir: «Escolti, per 
què no feu aquesta part i no feu l’altra?» Intentem que els projectes serveixin per anar 
vertebrant el territori, intentant també trobar oportunitats de facilitat de desplegament, 
d’acord també amb els pressupostos que aquesta cambra ens acaba aprovant cada any i 
que ens permeten fer de més i de menys.

L’altre projecte important, també, que té un recorregut, és el de connexió de seus, 
eh? Vam creure, fa cinc anys, doncs, que les seus de la Generalitat calia que estigues-
sin connectades amb fibra òptica, per tant, s’ha fet una feina important d’anar con-
nectant aquestes seus, i això vol dir escoles, seus de bombers, de la policia, fins i tot, 
també hospitals, també que els ajuntaments s’hi puguin sumar, en aquesta connexió. 
I estem en una fase bastant avançada, de fet, a nivell de municipis estem, podríem dir, 
al 80 per cent. A nivell de seus, doncs, el percentatge no el sé, però n’hem connectat 
ja 3.914, ens en queden 265 per connectar. Per tant, és una feina que anem fent, i que 
continuarem fent durant l’any 2017 i que pretenem acabar l’any 2017. Per tant, durant 
l’any que ve.

L’altre tema molt important és el dels polígons industrials, que ha estat també una rei-
vindicació de tenir polígons connectats amb fibra òptica. S’ha fet un esforç en els darrers 
temps per poder connectar polígons. En concret, mira, avui m’informaven que avui s’ha 
aprovat, precisament, l’oferta de preus públics per ja operar amb aquesta xarxa. Per tant, 
trenta-tres polígons de Catalunya tindran l’opció, diguem-ne, de tenir preus competitius 
en l’àmbit de connectivitat en fibra òptica. Per tant, també és una feina en la qual ens vam 
dedicar intensament aquests darrers dos anys, sobretot en la posada a disposició del mer-
cat d’aquestes d’infraestructures. I per tant, són polígons que afecten gran part del terri-
tori i que es van determinar en el seu moment, en funció, també, de la seva activitat, eh?

Finalment, respecte a acció més, podríem dir, de govern, legislativa, per dir-ho així, 
els acords de govern que hem anat aprovant darrerament, eh?, he desplegat en negre, una 
miqueta, els més importants. Es van aprovar l’estratègia SmartCatalonia el 21 d’octubre 
del 2014; també vam aprovar un acord de govern d’ordenació de la gestió de les infraes-
tructures de comunitat electrònica. Això vol dir que nosaltres, quan el Departament de 
Territori fa una obra, l’obliguem a que, aprofitant que fa aquesta obra, posi el tub i, per 
tant, que després aquest tub es pugui posar a disposició del mercat, per poder, diguem-ne, 
que els operadors l’utilitzin per poder prestar serveis. Sapigueu que, quan es fa una obra 
–això també val pels ajuntaments–, una obra de fibra òptica, de cada deu euros, nou és 
l’obra civil, un euro és passar la fibra òptica. Per tant, intentem aprofitar aquelles obres 
que fa la Generalitat, com també obres que fan els ajuntaments, per intentar, doncs, que 
es posi el tub. Això ens facilita molt, després, el poder desplegar la fibra, eh?

Un altre acord de govern important, també, ha estat el de que en diem l’acord de 
govern de terrats, vulgarment, però és el de dir: «Escolta, en aquells llocs on tenim di-
ficultats de cobertura de telefonia mòbil i on costa trobar emplaçaments per posar an-
tenes, la Generalitat ofereix el seu patrimoni, els terrats del seu patrimoni, per facilitar 
aquest procés.» I que, per tant, els operadors tinguin a disposició seva, doncs, metres 
quadrats, per dir-ho així, per poder facilitar el desplegament de torres i d’antenes de te-
lefonia mòbil perquè els ciutadans tinguin més connectivitat.
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Finalment, els darrers que s’han aprovat han estat la Llei de creació de l’agència de 
seguretat, que ara ja està en el tràmit parlamentari, i molt recentment, el 15 de novem-
bre, la setmana passada, vam aprovar el sistema d’identificació verificada de Catalunya, 
que pretén, sobretot, fer que tot allò que no ha funcionat fins ara amb els diferents me-
canismes, tant a nivell de l’Estat com a nivell de la Generalitat, en el passat, doncs, d’in-
corporar el que és l’ús o com utilitzar l’ús de la identitat digital en les transaccions elec-
tròniques, facilitar, doncs, un nou model que el que ha de permetre és separar el que és 
l’autenticació del registre, i que, per tant, deixar que el mercat operi l’autenticació i, per 
tant, facilitar molt més les solucions d’autenticació i que la Generalitat s’ocupi del servei 
públic d’identificació, que això ha de permetre després facilitar no només les relacions 
entre la Generalitat i els ciutadans pel que fa a l’accés als seus tràmits, sinó amb la vo-
luntat de facilitar entre privats, també, aquest tipus de transaccions. Aquest és un acord 
de govern que s’empara, no només en l’Estatut, sinó també en una llei de l’Estat, i tam-
bé en el reglament elDAS de la Unió Europea. I per tant, creiem que serà un instrument 
molt important per als nostres ciutadans, i també per a les empreses del nostre país per 
aprofundir, diguem-ne, en el que és l’ús dels serveis digitals a la xarxa.

Ara entraria més a l’estratègia SmartCatalonia. Com he explicat, és una estratègia 
multidisciplinària, que intenta, doncs, veure com les tecnologies digitals poden ajudar a 
millorar àmbits del Govern i també àmbits del país. Nosaltres hem focalitzat o ens hem 
focalitzat, doncs, per exemple, en àmbits com pot ser l’àmbit de la mobilitat, en l’àmbit 
de..., i ara després parlarem d’alguns dels projectes. En l’àmbit de govern, per exemple, 
com aquestes tecnologies estan incidint en l’àmbit de la salut, eh? Cada cop més, por-
tem als nostres mòbils apps que ens diuen quantes passes caminem; si portem, doncs, 
una vida saludable, d’acord amb el que ens movem; o fins i tot, també, per facilitar-nos 
i apoderar el ciutadà, doncs, en aquest tipus d’instruments. I això cal, evidentment, 
doncs..., això pot ajudar, per exemple, a descongestionar el sistema d’hospitals, pot tam-
bé, que la gent porti una vida més saludable... Per tant, aquestes tecnologies poden aju-
dar en molts camps. En l’àmbit de l’agricultura, també, doncs, estem amb programes es-
pecífics en aquest sentit. Bé, és un programa, que si vostès volen, com que és molt llarg, 
un dia podríem fer una sessió específica, només en concret del programa en si, no? 

Aquí hi són algunes de les iniciatives, en concret, que ja estan en marxa i s’estan des-
plegant, eh?, tant en l’àmbit, doncs, de la infraestructura, com en l’àmbit de potenciar 
els projectes smart cities a les ciutats més petites i mitjanes, que no tenen la capacitat 
de desplegar aquest tipus de projectes i que, per tant, requereixen, diguem-ne, de que hi 
hagi un ens superior, per dir-ho així, que els ajudi a compartir aquests tipus de serveis i a 
posar les plataformes, ja sigui, doncs, en el núvol, etcètera, o inclús, també, de platafor-
mes de big data per ajudar en aquestes iniciatives. Evidentment, el Govern ha de fer una 
tasca, en aquest sentit. 

I també tenim una voluntat absoluta de crear una indústria d’aquestes tecnologies. 
És el que he dit abans, o sigui, si cada cop més, aquestes tecnologies seran, doncs, tec-
nologies, com ho va ser en el seu moment la màquina de vapor, en l’època de la revo-
lució industrial, o les fàbriques, i allò va donar molts llocs de treball, hem d’intentar, 
doncs, que en la nostra economia ens sorgeixin empreses i, per tant, ajudar aquest tipus 
d’indústria perquè serà la que crearà, també, llocs de treball de futur i de qualitat.

I finalment, per mi un element molt important de l’estratègia és que és una estratè-
gia centrada en el ciutadà. O sigui, el ciutadà està al centre. El que se’n diu l’apodera-
ment del ciutadà, el ciutadà com un..., en anglès es diu decision maker, no?, aquell que 
pot ajudar a través de la seva participació. Per tant, entenem que aquesta nova era que 
entrem, la governança participativa, on el ciutadà tindrà un pes molt important a l’hora 
que determinades polítiques, doncs, es puguin dur a terme. I ara en posaré alguns exem-
ples, de com això està ja començant a funcionar. Doncs, crec que cal tenir-ho en comp-
te, perquè canviarà, també, molt el rol de la política i la relació amb el ciutadà o les ad-
ministracions amb el ciutadà i, per tant, és un àmbit que hem, també, d’afrontar, com 
també, evidentment, tot el tema de l’economia col·laborativa, etcètera.

Bé, algunes de les iniciatives les he explicat, en l’àmbit d’infraestructures, ja he dit, 
el projecte XFOCAT, però el projecte de concentració de CPD ens ha permès atraure 
bones inversions de grans centres de CPD a Catalunya. I això, diguem-ne, és important, 
és millor tenir els centres de processament de dades a Catalunya que tenir-los a Cali-
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fòrnia o tenir-los a Noruega. Això a banda que genera alguns llocs de treball, no molts. 
Ens permet, també, doncs, tenir un major control sobre la nostra informació. I per tant, 
crec que aquesta ha estat, també, una de les polítiques importants d’aquests anys i que 
continuarem fent.

En l’àmbit de les smart cities, evidentment, les ciutats, doncs, són els indrets on vi-
vim, eh? I cada cop més, els reptes de les ciutats passen per ser més eficients en ges-
tionar l’àmbit públic i en gestionar els residus, en gestionar la llum, la despesa d’aigua, 
en gestionar la mobilitat. I per tant, aquestes tecnologies són, sobretot, i poden ajudar a 
ser molt més eficients i a millorar la gestió de les ciutats i, per tant, a produir estalvis, 
estalvis que després es poden aprofitar per fer d’altres polítiques. Si som capaços, per 
exemple, doncs, de tenir un sistema d’enllumenat intel·ligent que és capaç d’encendre’s o 
regular la llum en funció de l’hora de la nit que és, o de si és hivern o estiu i de si passa 
o no passa gent, això produeix uns estalvis en la factura de la llum d’aquella ciutat. Es-
talvis que es poden, després, emprar en donar més beques menjador i en fer més políti-
ques socials o polítiques culturals.

Per tant, les polítiques smart cities, en el fons, també són polítiques que han d’aju-
dar i permetre, gràcies a que són i introdueixen eficiència, doncs, a fer després, tam-
bé, o poder fer més polítiques socials, atès que els recursos són limitats. Tenim un 
observatori, l’hem creat des del Govern per saber què estan fent els municipis, per-
què no es reinventi la roda, perquè els municipis puguin, d’una manera o altra, doncs, 
també aprendre d’experiments fallits, d’aquells que funcionen, els que no funcionen, 
i també tenim, introduïm, també, el que diem concepte del que avui es diu de fer rep-
tes als ciutadans i a les empreses, que és dir: «Escolta, aquestes ciutats tenen aquests 
problemes, intentem casar oferta i demanda, i buscar empreses que siguin capaces de 
donar solucions a aquests reptes.» I per tant, hi ha una part, també, molt important, de 
foment i de suport en aquest cas, a que les nostres empreses, del nostre país, tinguin 
oportunitats en els reptes que tenen aquests municipis.

Hi ha un tema també molt important, de marca, no ho negaré. Crec que el fet que 
tinguem el Mobile World Congress a Barcelona i a Catalunya, com també l’Smart City 
World Congress, ens posiciona al món. Això que algú pot veure, doncs, com: «Escolta, 
què ens aporta això», no? Doncs, ens aporta moltes coses. Què els aporta als alemanys 
tenir aquest pedigrí en l’àmbit de les indústries, per dir-ho així, més pesants, no? Tant 
dels electrodomèstics, com els cotxes, etcètera. Els aporta que, quan van a vendre fora, 
doncs, hi tenen molt de guanyat. I per tant, construir una marca costa molt, i és molt 
fàcil destruir-la. I per tant, construir una marca en l’àmbit de les tecnologies digitals, 
intel·ligents i mòbils, doncs, sobretot, a qui beneficia és a les nostres empreses quan han 
d’anar a vendre fora, que evidentment, doncs, és com en el seu moment, Silicon Valley, 
no? La meca de la informàtica, les empreses que estaven a Silicon Valley, doncs, tenien 
una reputació, se’ls suposava aquesta reputació, no? Per tant, construir marca és impor-
tant. A això també ens hi dediquem i, per tant, fer que aquests esdeveniments estiguin 
a Barcelona, estiguin a Catalunya, a banda dels beneficis que aporten quant a llocs de 
treball, quant també a l’atracció d’empreses, sobretot, també, ens posicionen en el món. 
De fet, això també ens ha permès, ara, estar com a govern de la Generalitat, en el que és 
la City Protocol Society en el board, que és en el lloc on s’estan decidint els estàndards 
del futur de com, doncs, totes les tecnologies s’aplicaran en les ciutats i en els territoris.

Això també ens ha permès, darrerament, impulsar altres iniciatives, com, per exem-
ple, la internet de les coses World Congress, que es fa també a Barcelona. Abans he par-
lat que, fins ara, havíem connectat primer els ordinadors, després ens vam connectar les 
persones amb el mòbil, ara ho estem connectant tot, eh? I per tant, tota la indústria que 
apareix al llarg de connectar, doncs, les indústries, connectar els dispositius, etcètera, 
ens permet, també, que el congrés en el qual es debat sobre aquest tema es fa, també, a 
Catalunya. O el de la indústria 3D, també, que aquesta ha sigut una iniciativa, conjun-
tament, precisament, de la secretaria amb Fira de Barcelona, per atraure aquest congrés 
aquí, per crear-lo, per impulsar-lo. La manufactura en 3D serà una revolució en el si de 
la revolució digital. Hem preparat la zona industrial dels nostres països i les nostres in-
fraestructures per transportar coses. I la impressió 3D el que permetrà és que..., i fins i 
tot el que hem fet ha sigut que, quan ja no ens interessava produir en el nostre país, des-
localitzàvem la indústria a Xina i a l’Índia o a altres llocs i havíem de transportar els 
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productes fins aquí, eh?, per un tema, diguem-ne, de costos, de recursos laborals, perquè 
sortia més a compte. 

Bé, la indústria 3D ens permet que això ja deixi de ser així, perquè et podràs im-
primir a casa moltes de les coses o ho imprimiràs en un centre local d’impressió, amb 
la qual cosa podrem recuperar, d’alguna manera o altra, el que ja vam deslocalitzar, te-
nir-ho a casa nostra. I on està el valor afegit d’aquesta nova indústria? No està ja ara en 
la fabricació, si no està en el disseny, està en el software, està en tota la part de creativi-
tat, està en la part, doncs, d’informàtica, de les impressores, de l’electrònica. Per tant, el 
que hem de preparar el nostre país és per aquest tipus d’infraestructures, perquè segu-
rament ja no haurem de transportar tantes coses com hem transportat en el passat, o no 
hem mogut en el passat.

Aquí, tres iniciatives molt concretes, hem creat el Centre d’Excel·lència en Big Data 
a Catalunya, a Barcelona; és una iniciativa conjunta entre la Generalitat, l’Ajuntament 
de Barcelona, Oracle i també un centre tecnològic, Eurecat. Per tant, un centre que es 
dedica a investigar i a fer recerca i a preparar les nostres empreses, de com utilitzar el 
big data, eh?, en les diferents indústries, aquesta és una tecnologia, també, molt im-
portant. Hem creat, també, l’aliança catalana de IOT, d’internet of things, internet de 
les coses; ens semblava que era un tema important, o també la indústria emergent dels 
drons. Jo sé que els drons tenen molt mala fama, perquè, evidentment, fins ara han 
tingut un origen militar, com va tenir també internet, que va tenir un origen militar, o 
com el va tenir el GPS. Però veurem com els drons acabaran, també, apareixent com 
a grans solucions civils de molts dels problemes que avui tenim a la nostra societat. 
I és, a més a més, notori que a Catalunya la indústria dels drons gaudeix de molt bona 
salut, eh? Som gairebé el 50 per cent de la indústria de l’Estat, però és que és més: 
segons una consultora americana, especialitzada en el tema de drons, dels deu drons 
civils millors del món, n’hi ha dos de catalans, d’empreses de Catalunya. Per tant, és 
una indústria que genera llocs de treball, que a més a més és molt innovadora i que ens 
interessa, també, d’alguna manera o altra, bé, doncs, donar-li el suport. I per això vam 
crear el clúster d’aquesta indústria, ara tot just fa un any.

Projectes més concrets? El de la T-mobilitat, que està en marxa, conjuntament amb 
l’impuls, evidentment, a l’àrea de territori, amb l’ATM, on també participen des de la 
secretaria. Serà un projecte molt important en l’àmbit de la mobilitat, amb dos aspectes, 
eh?, canviarà com ens movem i també com gestionem les dades i com aprofitem la in-
formació respecte a aquesta mobilitat. El projecte de la nova indústria 4.0, es parla molt 
ara, doncs, del concepte que cada cop hi ha menys gent treballant a les fàbriques, eh?, 
les fàbriques també s’estan digitalitzant. I per tant, per continuar sent competitives vol 
dir que hem de ser capaços, també, de veure com som capaços que la gent, que segura-
ment, doncs, estava treballant en un àmbit en concret, la puguem reciclar cap a àmbits 
de l’àmbit dels serveis digitals, per a aquella indústria.

El vehicle autònom i connectat ara és una de les grans indústries emergents; a més a 
més a Catalunya amb una afectació molt important; tenim dos empreses importants, au-
tomobilístiques, com són Nissan i Seat, i tot un ecosistema de petites empreses que tre-
ballen per a aquestes empreses. I per tant, si volen continuar sent competitives, en el fu-
tur han d’entrar en l’àmbit del vehicle connectat i autònom. I això vol dir que els cotxes, 
el valor afegit passarà a ser tecnològic; cada cop es pot córrer menys, estem, diguem-ne, 
més controlats a les carreteres i, per tant, vol dir que el motor d’un cotxe deixa de ser 
el valor afegit. I els cavalls, abans, la gent es comprava un cotxe pels cavalls que tenia 
i per si podia córrer, etcètera; segurament ara ens comprarem un cotxe, suposo, per si 
ens permet que aparqui sol, si introdueix elements de tecnologia, que tingui Wi-Fi. I per 
tant, on estarà el valor afegit d’un cotxe? Doncs, estarà en aquestes tecnologies, i tor-
nem, amb les tecnologies digitals. Per tant, generar indústria en aquest àmbit és molt 
important. La indústria de l’automòbil a Estats Units avui dia ja no la impulsen les grans 
empreses del motor, sinó que són empreses TIC, eh? Google, Apple, Tesla, són empre-
ses que han sorgit d’altres sectors i que són els que estan impulsant aquesta indústria. Si 
no volem que la indústria de l’automòbil a Catalunya es quedi fora de joc, hem també 
d’intentar ajudar-la a fer aquesta transformació digital.

Abans he especificat, també, el camp de l’ensenyament, molt important, eh? Te-
nim un dèficit en vocacions TIC, i per tant, això vol dir que hem de començar, també, 
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i en això estem molt en treball, doncs, en col·laboració amb el Departament d’Ense-
nyament, per anar introduint tot aquest àmbit en l’àmbit curricular, però en l’àmbit de 
l’extraescolar nosaltres ens hem avançat, atès que era un lloc on podíem incidir; hem 
llançat un programa que hem engegat aquest any, que es diu Bitbot.cat, que el que 
intenta és que la programació i la robòtica educativa, com a pares, igual que quan 
rebem el catàleg d’oferta d’extraescolars hi ha el vòlei i hi ha el teatre i la música, 
doncs, que també tinguem a la nostra disposició la possibilitat que els nostres nanos 
–jo tinc dues filles–, doncs, tinguin també la possibilitat de poder cursar extraescolar 
en aquestes disciplines. I a més a més, fer-ho d’una forma lúdica, eh?, d’una forma, 
diguem-ne, en l’oci. Que permeti, també, fer-les menys avorrides, perquè, de vega-
des, una de les coses que se’ns critica és que aquestes matèries són avorrides i que, 
per tant, costa que també, doncs, que hi hagi més volum de nanos que s’interessin per 
elles, no?

El projecte de cobertura mòbil és un dels projectes que m’agradaria posar com a 
exemple de governança participativa, eh?, de com el ciutadà pot canviar les polítiques 
públiques. Quan jo vaig arribar al Govern, fa tres anys, per saber si hi havia bona 
cobertura en algun indret de Catalunya, la informació que teníem era la que ens vo-
lien donar amablement les operadores, perquè... (Veus de fons.) Sí, sí..., ja sé que vaig 
molt tard ja... Les operadores, atès que no som un estat, els nostres instruments per 
poder-los exigir, doncs, també són més complicats. I el que teníem, bàsicament, era 
una simulació; sabem on estan les antenes i, per tant, fèiem una sèrie de simulacions 
i, per tant, era poc precís, eh? I el que vam posar en marxa va ser un projecte, que en 
diem «the smart citizen», que és dir: «Escolta, el 97 per cent dels ciutadans disposa 
d’un telèfon mòbil, d’un smartphone, per què no els demanem que ens ajudin a fer 
aquest mapa? Permanentment, tenim tots aquí el nivell de cobertura que tenim a cada 
moment. Si compartim aquesta informació, tindrem un mapa online, en temps real, 
de quina és la cobertura del país.»

Per tant, ens vam posar a treballar en aquest model, vam dissenyar una app, que la 
vam començar a distribuir de forma voluntària, qui volia se la instal·lava, i és un projec-
te que se’n diu, diguem-ne, de ciència ciutadana, de dir-ho així, de governança partici-
pativa, on el ciutadà col·labora amb un projecte per fer aquest mapa. Què permet, això? 
Permet, en primer lloc, transparència, per tant, no tenim cap inconvenient a mostrar on 
tenim bona i mala cobertura. Això ens serveix, també, al Govern, per quan ens asseiem 
amb les operadores, poder negociar millor les futures inversions; permet també que les 
operadores..., permet també induir competència; per tant, quan una operadora veu que 
l’altra operadora no està prestant un bon servei en determinat municipi, pot incidir i 
anar a fer una inversió allà, perquè té mercat. També ajuda, diguem-ne, doncs, als ciuta-
dans, a decidir millor en el seu municipi, o allà on viuen, o allà on treballen, doncs, qui-
na operadora ofereix millors serveis. Per tant, és un instrument que, el que està fent..., 
nosaltres hem posat l’eina i està ajudant que, d’una forma indirecta, es pugui millorar la 
cobertura del país. 

Per tant, això es pot aplicar en molts camps, eh? També ho estem aplicant en l’àmbit 
de la biodiversitat, per exemple, eh? Fins ara, quan per fer el mapa de biodiversitat els 
biòlegs s’havien de reunir un cop al mes i anar, no sé, a mirar espècies i les documen-
taven. Ara, també existeix aquest instrument perquè el ciutadà pugui anar documentant 
espècies que es va trobant i construir un gran big data. Per tant, quan parlem del big 
data, això és un big data, un big data posat al servei d’una política pública.

El president

Hauria..., hauríem d’anar acabant, eh?

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Perdó... Sí, tinc el Dona TIC; després, com que sé que m’ho preguntaran, doncs, ja 
m’hi referiré en el torn de d’això... Estem fent moltes iniciatives en aquest àmbit perquè, 
evidentment, és un tema..., el Pacte nacional ha estat un primer pas... (Veus de fons.) És 
que necessito cinc minuts més, si no, no acabaré i, com que tenim moltes temàtiques, no 
sé si la presidència em pot permetre cinc minuts més...

El president

Si li sembla –si li sembla–, tres minuts i arribaríem a quaranta-cinc en total.
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El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

D’acord. El Pacte nacional signat fa tot just un mes entre totes les institucions del 
país –Govern, diputacions, associacions de municipis, Localret, Consorci AOC, etcète-
ra–, doncs, ha definit cinc grans àmbits d’actuació en els quals creiem que cal tenir un 
consens institucional, en l’estratègia, diguem-ne, de territori intel·ligent, en les infraes-
tructures, en el govern digital, en la ciberseguretat i en la indústria 4.0. A partir d’aquí, 
ara s’obren grups de treball en els quals, en cada un d’aquests àmbits, demanarem la 
participació de tots els actors, eh?, de la societat, per acabar de confeccionar el que ha 
de ser el document definitiu. Per tant, ens va semblar que engegar aquest procés era 
fonamental. Això ha estat impulsat per la secretaria, com quan deia al començament, 
d’aquests projectes de país que ens ha, doncs, de situar en cinc, deu anys vista.

I ara, ja per acabar –i acabo, president–, novetats de l’acord de govern que porta-
rem properament, de l’actualització de l’estratègia de territori intel·ligent, l’SmartCata-
lonia, en les properes setmanes, eh? Quatre grans temes: primer, l’impuls d’una plata-
forma tecnològica de país, per dir-ho així. Ens estem trobant que és imprescindible que 
compartim, col·laborem, doncs, amb el que són les plataformes, per tant, en els núvols 
compartits, marketplaces d’aplicacions compartits, homologats, que no ens trobem que 
cadascú va a buscar aplicacions que, a més a més, no estan homologades, etcètera, per 
tant, aquí és una feina que hem de fer.

Un programa per promoure les vocacions tecnològiques entre els joves. De fet, el 
Parlament va aprovar una resolució, recentment, en el debat de política general a propos-
ta, de fet, de la secretaria, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, per im-
pulsar aquest àmbit. Tenim unes xifres que les hem de fer créixer; necessitem que els na-
nos s’interessin més per aquest tipus d’iniciatives. S’estan fent coses, eh? –després si de 
cas ja m’hi referiré– i, per tant, aprovarem un acord de govern específic en aquest àmbit. 
A mi, personalment, també m’agradaria que, a més a més, en l’àmbit de primària, al cur-
rículum, s’acabés incorporant a mig i llarg termini l’assignatura de programació com un 
element troncal, eh? Jo sé que la llei Wert hi ha posat algunes dificultats, potser seria 
un bon moment, també, per replantejar, doncs, algunes d’aquestes consideracions, eh?

El programa de big data de país de la Generalitat, aquest també serà un dels projec-
tes que volem impulsar en els propers anys; i finalment, un programa de recerca i inno-
vació en tecnologies avançades que, si m’ho permet el president, un vídeo de dos minuts 
explicarà el que és i ja acabo la meva intervenció. Que ens sembla? És un vídeo molt 
didàctic, que permet entendre clarament...

El president

Entenent que eren tres punts i que engloba i que pot ser didàctic, com diu vostè, el 
pot posar.

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Sí, a l’escriptori està. (Veus de fons.) D’acord. És un vídeo fet per la Fundació I2Cat, 
que fa recerca i innovació en l’àmbit d’internet. Per tant, crec que afronta els grans rep-
tes en aquest àmbit. I ja acabo, eh?

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo.)
Doncs, moltes gràcies.

El president 

Bé, moltes gràcies. Passaríem, doncs, als diferents torns dels grups parlamentaris. 
I començaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i en el seu nom té la paraula l’il·lus-
tre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Puigneró, señor David Ferrer. Bueno, 
ciertamente, el mundo de las nuevas tecnologías, las TIC, es verdaderamente apasio-
nante, es intenso, es amplio, es decisivo, es importantísimo para la economía, es uno de 
los objetivos, su desarrollo, en los que estamos los partidos políticos, también Ciuda-
danos. Y lo que le he de decir es que usted ha venido como, yo creo, representante del 
Gobierno, a enseñarnos el escaparate de su secretaría, bonito, con video incluido, pero 
usted legítimamente ha hablado de lo que le ha interesado, y entonces ahora nosotros, 
desde la oposición, pues, hablaremos de aquello que usted no ha hablado y que no es el 
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escaparate, sino muchas veces la trastienda, qué hay en la trastienda de la secretaría que 
usted dirige. Y lo primero que nos encontramos es una estructura extraña. 

Una estructura extraña reorganizada en el año 2015. Su secretaría se divide en cua-
tro direcciones generales, dos de ellas están, la Direcció General de Societat Digital y 
la Direcció General de Comunicacions Electròniques, nos parecen vacantes. Y después 
está el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació Digital de Cata-
lunya y el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Lo primero, hay aquí 
dos secretarías que están vacantes y no sabemos muy bien por qué. Parece como que 
se haya reservado unos cargos allí para unos directores generales o algo que todavía 
no han tomado posesión. ¿No han encontrado ustedes los candidatos o...? No sé sabe 
qué es lo que ocurre con esas parcelas de su secretaría que no se están desarrollando.

Y luego, fíjese, ahora en el video, todo esto que nos han explicado, lo firmaba una 
fundación –lo firmaba una fundación. Y eso me lleva también a comentarle que tam-
bién la composición de estas agencias que su secretaría dirige es ciertamente no típica, 
por decirlo así, en una administración pública. Primero, vamos a referirnos a lo que se 
ha llamado muchas veces «el CNI catalán», que es la Agència de Ciberseguretat. Con 
la nueva ley se crea esto como agencia, creando otro chiringuito político más, a nuestro 
modo de ver. Somos la comunidad autónoma que más chiringuitos, más agencias, más 
empresas públicas, más organismos dependientes de la Administración tiene, 395, por 
delante de Andalucía, con 326, y de Madrid, con 153.

Otra cosa que nos llama la atención en su departamento es el crecimiento expo-
nencial del presupuesto del CTTI. El CTTI empezó en 2011 con 212, casi 213 millo-
nes; en el 2012, 284, etcétera. Todo esto se le ha comentado ya a su secretario del de-
partamento correspondiente, y a esto, la verdad, es que no nos han respondido a qué 
se debe este incremento exponencial que hace que el CTTI maneje más dinero que 
los departamentos de Cultura y de Agricultura. Con lo cual, la secretaría que usted 
dirige, es más potente usted, como secretario de esta secretaría, maneja más dinero, 
tiene más disposición que algunos de los consellers del Gobierno, y además decide a 
dónde van los contratos.

La anomalía, para este grupo parlamentario, es que tanto el Cesicat como el CTTI se 
rigen por normas ajenas al derecho administrativo en cuanto a la contratación de su per-
sonal y en cuanto a la contratación de bienes y de servicios. Ustedes huyen del derecho 
administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo prevé unas garantías deter-
minadas para contratar, unos rigurosos trámites que garantizan la neutralidad y la im-
parcialidad de la Administración, y en esta gran secretaría, que en realidad maneja los 
datos sensibles de los catalanes, tenemos al frente a un secretario que es un importante 
miembro de Convergència Democràtica de Catalunya, que empezó ya desde la juventud 
en Juventudes Nacionalistas, que ha hecho siempre gala de su vocación política y, en 
concreto, de su misión de conseguir la independencia de Cataluña, de lo cual aquí no ha 
hablado. No ha hablado de cómo usan ustedes este departamento opaco, ajeno al dere-
cho administrativo, para conseguir sus fines. 

Y en cuanto a la opacidad que me refería es, pues, mire, las contrataciones, se ha 
preguntado por mi compañera Sonia Sierra al señor Angulo, se le ha preguntado acerca 
de la contratación del cuñado del señor Mas, de la sobrina del señor Mas, de los contra-
tos de la empresa en que trabaja el señor David Madí, y no hemos obtenido respuesta. 
Yo querría que usted, como secretario del departamento, pues, nos explique un poco 
este tema. También la opacidad esa de que nosotros entramos por internet y es página 
no encontrada, no encontramos los contratos. Ustedes, que tendrían que hacer gala de 
su transparencia, pues, son más bien opacos en un departamento que gestiona tantísimo 
dinero y que da contratos de tantísima importancia.

En cuanto al Cesicat, se ha visto envuelto en noticias de espionaje a políticos, de 
control de correos a funcionarios, de «hackeos» a sindicatos policiales, con querellas de 
por medio, como ha dicho mi compañero Jean Castel, y tampoco hemos tenido respues-
ta de sus predecesores en las comparecencias. Me gustaría saber qué dice usted como 
secretario acerca de todo ello. Ya vemos que el CTTI hace contratos poco transparentes 
y maneja muchísimo dinero y que el Cesicat maneja datos sensibles y está implicado 
hasta en espionaje, según algunas noticias, y control de correos a funcionarios y a sin-
dicatos policiales. 
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Por eso he aludido a su color político. Si tenemos la información de los catalanes 
en manos de una secretaría..., una secretaría está en manos de un señor que es muy de 
partido, de un partido que, ciertamente, está cada vez más capitidisminuido, pero que 
ustedes todavía manejan esta importantísima parcela de la sociedad de la información, 
yo querría que usted nos haga alguna referencia acerca de los datos que se manejan, por 
ejemplo, en los juzgados de Cataluña, y los datos que se manejan en los mossos. ¿Nos 
puede usted garantizar que los contratos que se hacen a través de CTTI salvaguardan la 
privacidad absoluta de estos procedimientos y que no hay ninguna empresa privada ni 
tampoco ningún departamento de la Generalitat que pueda acceder a expedientes poli-
ciales o judiciales? ¿Nos garantiza usted hoy aquí que desde su departamento no existen 
claves ni accesos para acceder a los sistemas informáticos de justicia en Cataluña y de 
los mossos? Le pido una respuesta concreta sobre este aspecto. 

Por último, en el tema de T-Systems en el 9 de noviembre, sabe usted que esta 
empresa consultó a su departamento acerca de si lo que iban a hacer era legal o no, 
y por parte de su departamento se contestó que sí. Ahora tenemos sobre la mesa un 
posible referéndum en septiembre de 2017. Su departamento contestó a T-Systems en 
su día que esto era legal, ahora resulta que ya sabemos que hay procedimientos judi-
ciales instados sobre esto. Y yo le pregunto si en este tema, con un referéndum sobre 
la mesa, usted va a obrar en su momento como político de Convergència o como ga-
rante de la seguridad informática de los catalanes. Se lo pregunto por lo siguiente: 
si hay un referéndum habrá que elaborar un censo. Por cierto, ¿qué censo, de dónde 
sacó T-Systems los datos necesarios para hacer ese censo que se utilizó en la consul-
ta del 9-N?

Segunda pregunta. ¿Se está utilizando, se está confeccionando otro censo para una 
hipotética consulta en septiembre del 17? ¿Usted se ha reunido con el presidente Puigde-
mont o con el señor Junqueras para hablar de este hipotético, de la organización de este 
hipotético referéndum en 2017? ¿Usted ha iniciado algún expediente de contratación 
para cubrir el hipotético referéndum de 2017? ¿Ha calculado usted el coste de la posible 
consulta del 2017 en su departamento? ¿Ha pedido usted un presupuesto concreto para 
esa consulta desde su departamento? 

El president 

Diputat, ha exhaurit el temps.

Carlos Carrizosa Torres

Pues ya, –gracias, presidente–, acabo ya preguntándole si usted en la gestión de su 
departamento se va a deber a su partido o se va a deber a la seguridad de los datos de 
los catalanes en la confección de hipotéticos censos y en el manejo de los datos que de-
pendan de su departamento.

El president 

Moltes gràcies, diputat. Donaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari Socialis-
ta, i en el nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre senyor Ferrant Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. També gràcies al senyor Puigneró per la seva compareixença 
avui aquí. Aprofito per saludar també el senyor Ferrer, que l’acompanya.

Bé, és cert que en el dia d’avui, però també en altres ocasions, hem tingut oportuni-
tat d’anar tractant temes que queden sota..., temes o àmbits que queden sota la responsa-
bilitat de la secretaria que vostè encapçala i, per tant, segons quines coses que puguem 
dir ara seran reiteratives amb el que hem estat tractant al llarg del mati. Procuraré no 
fer-ho excessivament, però sí que és veritat que li hauríem de..., per resumir-ho molt, li 
hauríem de dir que procuréssim, en la mesura del possible, que el Cesicat o l’agència 
que n’hagi de ser successora en matèria de ciberseguretat cenyís la seva activitat es-
trictament a allò per al qual, en principi, sobre el paper, està dissenyada i no per a allò 
que sembla que en algun moment se li va encarregar fer, no sé si en etapes anteriors o 
encara en l’actual, perquè això sempre és difícil d’escatir i normalment aquestes infor-
macions apareixen al cap d’un temps que hagi succeït quelcom que pugui ser discutible. 
Però, en qualsevol cas, demanar-li que, en la mesura de la seva responsabilitat, procuri 
que així sigui pel que fa la Cesicat. 
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I pel que fa al CTTI, dir-li que, veient quina és la nova estructura d’aquesta despesa, 
que em sembla que, diguem, des d’un punt de vista de la racionalització de la despesa, es 
pot haver optat per un model que estigui bé, eh? S’ha comentat, hi ha hagut una expansió 
del CTTI, bàsicament, per la qüestió que s’ha centralitzat la despesa en aquestes matèries 
dels diferents departaments i es pot haver produït un estalvi, però això, diguem, ha de te-
nir també contrapesos pel que fa a la fiscalització i el control de la despesa que es fa des 
del CTTI, i especialment pel que fa a la qüestió de la transparència en la contractació, en 
les adjudicacions i també pel que fa, diguem, a la capacitat de transformar també la reali-
tat social a través d’aquesta capacitat de contractació. Jo abans feia referència a la qüestió 
del programari lliure, però segurament hi hauria altres consideracions. Per no reiterar-me 
en el que ja s’ha estat dient al llarg del matí, doncs, no m’estenc més en això. 

Sí dir-li que m’ha semblat, o sigui, no se li pot discutir a vostè l’entusiasme que trans-
met en el seu discurs per l’àmbit en què treballa, cosa que, diguem, li he de felicitar 
perquè certament ha de ser motiu de goig treballar en un àmbit que a un li genera tan-
ta passió, però potser pequem d’un excés d’optimisme. Deixi’m dir-li que jo no tinc cap 
prevenció respecte a la tecnologia en si mateixa. No deixen de ser eines, al cap i a la fi, 
i tot depèn de com s’usin, no? Però diguem que entre una pulsió neoluddita o un excés 
d’optimisme que potser destil·lava el vídeo que ens ha deixat al final, doncs, hi ha la res-
ponsabilitat dels que tenen en cada moment el govern del país per entendre que determi-
nades transformacions impulsades per les tecnologies i els usos socials d’aquestes tecno-
logies i les aplicacions a la producció de la riquesa d’aquestes tecnologies, doncs, tenen 
efectes socials rellevants de tot tipus, eh?; positius, evidentment, però també negatius. 

Perquè vostè ens parlava, i evidentment això ens portaria a àmbits de discussió que, 
segurament, estan fora no només de la seva secretaria, sinó del departament en el que 
ara mateix està adscrita, però ens parlava del dèficit formatiu en l’àmbit de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació, la necessitat que la programació sigui una as-
signatura troncal. Al final acabem, diguem, carregant tant..., perquè quan es parla amb 
gairebé qualsevol departament o amb qualsevol persona que tingui responsabilitats so-
bre un àmbit específic et diu: «Home, s’hauria de donar algun tipus de formació sobre 
aquestes qüestions, almenys a la secundària.» Jo, per exemple, com a advocat labora-
lista, li diria: «Em sembla increïble que llancem a la gent al mercat laboral sense tenir 
la més mínima noció dels seus drets, de com és un contracte, com és una nòmina, et-
cètera, etcètera» i, per tant, potser em remetria a l’assignatura, d’història una mica dis-
sortada o almenys que ha rebut atzagaiades, d’educació per la ciutadania. Però gairebé 
tothom hi reclama alguna cosa. Sí, certament, segurament tenim un dèficit en formació 
en matèria de ciències, de tecnologia, i cal fomentar-ho, però mai en demèrit de les for-
macions en clau humanística. No, no dic que vostè ho hagi afirmat ni de bon tros, però 
aprofito la tribuna, eh?, ni que sigui per fer aquest recordatori.

Però, és clar, parlàvem d’això, i parlàvem també o parlava vostè de la necessitat que 
en l’àmbit industrial, vostè ho relacionava amb l’anella Industrial 4.0, però parlava de 
la necessitat del reciclatge dels treballadors de les nostres indústries per poder tenir, di-
guem, ocupabilitat –que és un terme que vostè no ha usat però s’usa molt– a través de 
la capacitació en matèria de tecnologies i altres. Sí, molt bé, està molt bé com a disseny 
general, però crec que no podem obviar que bona part dels nostres conciutadans i con-
ciutadanes, que són classificats com a mà d’obra no qualificada, sigui en la indústria de 
la construcció o en les indústries en general, difícilment faran una transició completa a 
estar perfectament capacitats i ser competitius amb gent que s’incorpora al mercat la-
boral amb, jo què sé, vint, amb vint-i-dos o vint-i-tres anys, acabats de llicenciar, i amb 
tots aquests coneixements i sent nadius digitals. 

Per tant, quan parlem de les smart cities i de l’Smart Catalunya, a mi em preocupa i jo 
crec que simplement li trasllado la reflexió, perquè, com li dic, segurament estem trans-
cendint l’àmbit de la seva secretaria, la qüestió –ja que tot això ho diem en anglès– dels 
left behind, no?, de la gent que deixem enrere o al marge del camí amb tot plegat. Perquè, 
certament, serà, si no és ja, un problema social de primer ordre, i a més, doncs, això ens 
porta a totes les reflexions sobre la necessitat de minvar els efectes de la bretxa digital. 
Vostè feia una referència a gènere, però gènere, classe, edat, hi ha moltes consideracions, 
aquí. Per tant, diguem, m’agradaria conèixer exactament quins són aquests esforços al 
Servei d’Inclusió i Capacitació Digital, és a dir, quina és l’orientació. Es té en compte, per 
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exemple, les qüestions d’extracció socioeconòmica, les qüestions de classe, les qüestions 
de gènere, les qüestions d’edat? Quines dotacions pressupostàries té, a qui pretenem arri-
bar, a través de qui, en col·laboració amb quins departaments, etcètera?

I vostè feia referència... Bé, ha fet, amb les transparències, diguem, que ha projectat 
–veu que ja ens surt als que tenim certa edat?– amb les projeccions que feia referència 
al big data, ha fet referència a moltes altres qüestions. Sí, efectivament, el big data, di-
guem-ne, existeix, es parla d’una revolució al voltant del big data. Alguns pensen que les 
dades són el petroli del segle XXI i hi ha, certament, molts riscos al voltant d’això, a la 
vegada que moltes oportunitats, sens dubte, ben portat i amb controls públics i amb re-
gulació pública i la resta, hi ha molts riscos al voltant d’això, i ens preocupa la qüestió de 
la privacitat de les dades personals i de les personalíssimes –abans també sortia en algu-
na intervenció– i, per tant, quines són les estratègies que des de la seva secretaria s’estan 
desenvolupament de cara a garantir també que aquesta societat de la tecnologia, de la in-
formació i del coneixement no es converteixi en un panòptic en què el ciutadà comú està 
absolutament exposat en tots els aspectes de la seva vida si vol mantenir-se connectat al 
ritme de les tecnologies que es van desenvolupant i, per tant, no quedar enrere respecte 
a la connectivitat, les formes de comunicació, etcètera, i, en canvi, diguem, les empre-
ses i els poders públics queden –segurament aquests darreres menys que les empreses– 
protegits per un cert tel, eh?, pel que fa a les seves dades. Ja sé que aquí hem fet la Llei 
de transparència; també li pregunto, diguem, fins a quin punt estan contribuint a la seva 
implementació en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Però –i acabo, president– ens 
preocupa realment això i ens agradaria saber quina és la visió que vostè en té. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, i en el seu nom té la paraula l’il·lustre senyor Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies per la vostra intervenció. Jo no m’allar-
garé en el..., m’estendré en el camp de reflexió que ha obert el diputat ara, que és un 
camp de reflexió apassionant i que, més enllà que pugui semblar un debat filosòfic o 
un debat genèric sobre un model de societat, té molt a veure, finalment, quan s’aterra, 
amb les polítiques que s’implementen en un sentit o en un altre. Ho dic perquè a mi 
també m’ha «frapat» una mica el vídeo final, on hi ha un entusiasme desbordant per 
les possibilitats de la tecnologia que són això, possibilitats. 

En la història del desenvolupament humà sempre hi ha una dialèctica entre les inno-
vacions tecnològiques i el desenvolupament de la societat. Però una dialèctica vol dir 
que juguen, que la tecnologia per si mateixa influeix però no determina, o millor dir, 
s’interrelaciona amb la manera com la societat s’organitza, eh? Vull dir que la transfor-
mació en un sentit o en un altre de la nostra societat no depèn del grau de tecnologies 
estrictament. Podríem arribar a imaginar una societat de ciutadans i ciutadanes terri-
blement interconnectats des d’una esgarrifosa solitud individual, que és una mica el que 
tenim en funció de la societat que tenim en aquest moment i d’altres problemes que no 
depenen, la solució dels quals no és tecnològica, sinó d’altres ordres, eh?

Dit això, voldria referir-me a un aspecte que vostè ha esmentat. Vostè ha esmentat, 
jo crec que amb encert, que la seva secretaria d’alguna manera fa de paraigües, o té a 
veure, el fet que pengi de Presidència, amb una transversalitat de les polítiques o dels 
àmbits de la governança del país. Jo li voldria preguntar, sobretot, per l’aspecte de la 
indústria. Mireu, justament per experiència i perquè venim de Barcelona i d’espais de 
moviments veïnals a Barcelona, sempre en temes de ciutat havia estat un objecte de dis-
cussió el tema del congrés de telefonia mòbil. És a dir, hi ha hagut tot un debat social 
al voltant d’això, i què en quedava, d’aquest congrés. I em refereixo a una cosa que qui 
érem crítics amb el plantejament no era tant pel que hi hagués un congrés o perquè..., 
eh?, sinó que ens preocupava sobretot quin pòsit de desenvolupament industrial autòc-
ton quedava o érem capaços de fer que quedés d’esdeveniments d’aquesta naturalesa. 
És a dir –i ja sé que d’alguna manera derivo a coses que des de la seva secretaria van a 
altres departaments, eh?–, és a dir que departaments orientats al foment de la indústria, 
no?, i a aixoplugar la indústria. Però la preocupació que jo voldria emetre és la següent.
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És cert i és indiscutible que els pols de desenvolupament industrial que ens cal fo-
mentar tindran molt a veure amb les noves tecnologies. És evident –és evident, eh?, és 
evident. I que fins i tot altres sectors més clàssics de la indústria només podran desen-
volupar-se sostinguts per l’aportació de noves tecnologies. Aleshores, és clar, la qüestió 
és quines són les nostres polítiques actives des de polítiques públiques per al foment, 
la protecció, el desenvolupament de xarxes, d’un teixit industrial que sigui, diguem-ne, 
que s’instal·li, que quedi en el país. Perquè el risc que ens preocupava moltes vegades 
és que el sorgiment de talent o el sorgiment de noves indústries, de noves iniciatives 
empresarials en l’àmbit de tecnologies avançades siguin fàcilment cooptades per grans 
multinacionals i que finalment no acabem tenint, acabant de desenvolupar una xarxa, 
un teixit industrial propi, suficient, que tinguem, d’alguna manera vertebri i d’alguna 
manera permeti una econòmica avançada.

La nostra preocupació i la meva pregunta va... –i acabo amb això, eh? –, quines són, 
quin disseny feu o quines relacions teniu, per exemple, amb altres departaments d’eco-
nomia, d’empresa, justament perquè això sigui possible? Perquè, diguem-ne –i acabo–, 
referint-me a aquest..., per exemplificar-ho, eh?, no vull reduir el problema al congrés de 
telefonia mòbil, però per exemplificar-ho, que el congrés de telefonia mòbil no serveixi 
senzillament d’aparador de multinacionals, de les últimes descobertes tecnològiques, 
que el que aporti a una ciutat sigui en l’àmbit del turisme i altres coses que són menys 
lluïdes que el turisme, amb feines precàries, i que, en canvi, no tinguem una projecció 
en el desenvolupament industrial propi del país.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té 
la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Senyor Puigneró, senyor Ferrer, jo vull fer quatre referències, 
però, si m’ho permets, ja que abans parlàvem amb el director del CTTI, jo feia referèn-
cia als concursos i a la pertinença de gent de les empreses guanyadores dels concursos a 
la sectorial TIC de Convergència, recordar que vostè en va ser vicepresident, d’aquesta 
sectorial TIC, si no recordo malament, no? I el seu antecessor, el senyor Flamerich, n’era 
el president, no? Simplement com a anècdota, sense anar més enllà, perquè no és aquest 
l’objectiu de la compareixença. Si no és així, vostè ho desmenteix i ja està.

Primera qüestió, vostè ha començat justificant el per què la Secretaria de Telecomu-
nicacions ara depèn de Presidència i no depèn del Departament d’Empresa –d’Empresa 
i Coneixement, que es diu ara– però, i jo crec que aquesta necessitat de justificar-se, 
segurament la tenia perquè em dóna la impressió, m’ha donat la impressió, després de 
sentir la resta de la intervenció, que no és justificable. És a dir que la relació de tot allò 
que fa la seva secretaria, amb el Departament de Presidència, i aquesta transversalitat 
de la que vostè parla, jo crec que no s’aguanta amb la resta de la intervenció.

Nosaltres, al principi, quan vam veure la formació del Govern, això ens va sobtar i 
ens va estranyar, però ara, havent sentit la seva intervenció, jo crec que allò que té més 
rellevància per part de la secretaria, és evident que la part interna del mateix Govern de 
la Generalitat i la part transversal és una part de la secretaria jo diria que molt petita. 
No ho sé, potser la part més important és la que penja, precisament, del CTTI, però la 
resta de les competències que desenvolupa des de la secretaria jo crec que formen part 
d’altres àmbits del Govern, i molt especialment de l’àmbit d’Empresa i Coneixement. 
Des del punt de vista del foment de la indústria, des del punt de vista del foment de la 
societat digital, des del punt de vista de la prestació de serveis, des del punt de... Bé, 
la ciberseguretat jo diria que ja no forma part ni d’Empresa i Ocupació, ho apuntaria 
més cap a seguretat, no? Vull dir, què diríem si féssim dependre la seguretat, els Mos-
sos d’Esquadra, del Departament de Presidència? Eh, que sonaria estrany? Doncs, amb 
la ciberseguretat crec exactament el mateix, i vostè sap perfectament a què m’estic re-
ferint, perquè vostè va sentir les nostres intervencions en el debat de totalitat de la Llei 
de l’Agència de Ciberseguretat.

O la recerca i la innovació; són elements que, jo crec que no encaixen dintre del 
Departament de Presidència; encaixen més aviat dintre del Departament d’Empresa i 
Coneixement o d’altres departaments. Però, bé, en qualsevol cas, això és el que tenim 
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i, per tant, com el que tenim és una secretaria de telecomunicacions depenent del De-
partament de Presidència i tenim una sèrie d’informacions que apunten en un deter-
minat sentit, que si l’espionatge, que si el servei d’intel·ligència, etcètera, jo això si... 
Miri, si la compareixença hagués estat la setmana passada, segurament no hauria dit 
res, però com és aquesta setmana, que tornen a aparèixer informacions que des del de-
partament s’assegura, en una fira a Israel, que s’està treballant en la creació dels ser-
veis d’intel·ligència de la Generalitat de Catalunya, bla, bla, bla, doncs, jo he de tornar 
a relacionar necessàriament el fet que la Secretaria de Telecomunicacions depengui de 
Presidència, perquè és un element estratègic del processisme al que ens tenen sotme-
sos els catalans.

Segona qüestió. Bastant en la línia, tot i que a algú li pugui sorprendre, del que ha 
dit el senyor Rabell: sinergies, és a dir, parlem del Mobile perquè és el més vistós, és 
el que té més impacte mediàtic, és el que és més popular, és el..., però, vull dir, tenim 
una quantitat de fires extraordinàriament importants en l’àmbit sectorial de les tec-
nologies de la informació, l’smart city, l’IOT, etcètera. No en tenim prou, és a dir, ja 
ens va bé, ja ens agrada tenir fires d’aquestes característiques, però les hem d’aprofi-
tar, però no les hem d’aprofitar per tenir durant un cap de setmana o durant una set-
mana una moguda i un expositor impressionant; les hem d’aprofitar per generar dos 
coses: una, infraestructures; dos, indústria. I dic una, infraestructures, perquè, home, 
després de molts anys, d’uns quants anys amb el Mobile World Congress, quan ar-
ribava la Fira havíem de posar antenes i repetidors per tots els carrers de Barcelona 
perquè no hi havia prou cobertura mòbil, no? Llavors, home, infraestructures, escol-
ti’m, vostè sap que això és cert. I tan cert és que, qui arribava a través de l’aeroport, 
quan feia el trajecte entre l’aeroport i la Fira es quedava sense cobertura de telefonia. 
Fins fa poc temps, ara està més o menys resolt, però fins fa poc temps això passava i 
ja feia anys que teníem la fira. Per tant, això és que trobem una mica a faltar aquestes 
sinergies, d’aquests esdeveniments que han de ser l’arrossegament d’altres activitats, 
que ens doti d’infraestructures per un costat i que ens permeti generar, també, indús-
tria en aquests sectors, indústria, a més, puntera, tecnològica, de la que genera valor 
afegit per un altre cantó. 

Tercer element –no s’hi ha referit, jo crec que és important, crec que no s’hi ha referit, 
eh?– és el que jo n’hi dic la sociabilització de les emissions radioelèctriques. Quan va 
començar a aparèixer la telefonia mòbil, van començar a aparèixer, també, molts temors 
amb relació a l’efecte que podien tenir les ones radioelèctriques sobre la salut de les per-
sones, molt bé. I en un moment determinat, la Direcció General de Telecomunicacions; 
no sé què era exactament en aquell moment, direcció general, secretaria de telecomuni-
cació, en aquell moment, no sé ben bé què era, però va decidir engegar una iniciativa que 
jo vaig valorar en el seu moment de molt positiva i continuo valorant de molt positiva, 
que és la monitorització de les emissions radioelèctriques de les antenes de telefonia mò-
bil, cosa que es continua fent i cosa que ha contribuït, com a mínim, a tranquil·litzar una 
part important de la població en el sentit que es permet visualitzar en temps real que les 
emissions d’ones radioelèctriques estan per sota dels llindars que estableixen les norma-
tives i, per tant, no diré que hi ha una garantia absoluta, però hi ha bastanta garantia, eh?, 
que això no té efectes sobre la salut de les persones. 

Però a mesura que la tecnologia va evolucionant van apareixent nous elements que 
preocupen la població i que generen moviments. Hem rebut persones que estan preo-
cupades per l’efecte que poden tenir les ones Wi-Fi sobre la salut de les persones. Hem 
rebut persones que pateixen per l’efecte que poden tenir els comptadors intel·ligents de 
la llum, de l’aigua, sobre la salut de les persones. Han fet alguna cosa sobre això? S’han 
plantejat fer alguna cosa sobre tot això? Genèric, eh?, s’han plantejat mesures de socia-
bilització de les emissions radioelèctriques? 

I la quarta, i la última, no? M’ha cridat l’atenció una de les coses que vostè ens ha 
explicat, que és aquesta app de cobertura mòbil. M’ha cridat l’atenció perquè és que 
això ja existeix en el mercat. Jo no sé si té a veure amb aquesta app que ha impulsat el 
Govern de la Generalitat o no, però des del 2013, parlo de fa tres anys, existeix una apli-
cació que és OpenSignal, no sé si n’hi ha d’altres amb diferents variants, però la més 
semblant a cobertura mòbil impulsat des de la Secretaria de Telecomunicacions és una 
altra que es diu OpenSignal, que existeix des de fa tres anys. Per tant, jo no sé si això té 
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alguna relació, no sé si tenen alguna relació l’una amb l’altra, i per això li vull pregun-
tar, o si és que hem fet una cosa que ja existia. Amb un desavantatge, que l’app de la Ge-
neralitat té fronteres. OpenSignal no té fronteres, dóna la cobertura de telefonia mòbil a 
tot el món. La de la Generalitat, només a Catalunya.

Res més. Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit, té la paraula el Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i té la paraula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, molt bona tarda, ja quasi molt... Moltes gràcies. No sé, crec que hem calculat una 
mica malament el temps de la comissió d’avui. Algunes teníem també comissió a les 
tres de la tarda i és pràcticament impossible fer-ho tot i, per tant, ja em disculparà, però 
jo li llançaré unes consideracions, unes preguntes i me n’aniré i, per tant, la resposta, si 
la fa, la recuperaré amb el visionat del vídeo, perquè no tinc manera, sinó, de compati-
bilitzar-ho tot.

Una primera qüestió, relativa, bé, a diferents aspectes que ha comentat, amb relació, 
doncs, a aquesta economia competitiva del segle XXI per la que hem d’apostar, però 
també alguna referència que vostè ha fet a tot un seguit d’aplicacions que tindrien a veu-
re amb la vida saludable i etcètera, no? I aquí una primera..., no és una pregunta, és una 
reflexió, és una petició que vostès, evidentment, doncs, no atendran perquè estem molt 
lluny ideològicament en els plantejaments. Nosaltres, sap que som partidaris del BDS a 
l’Estat d’Israel; creiem que allà s’hi ha de fer boicot i creiem que no s’hi ha d’invertir i 
que no s’hi han de tenir relacions comercials, i vostè mateix encapçalava o acompanyava 
una delegació d’empreses i agències que va estar, doncs, no fa massa a l’Estat d’Israel, en 
un seminari, no?, d’innovació en temes de ciberseguretat, que s’hi feia. En aquest sentit, 
hi insisteixo, entenc que no atendran el prec de procedir amb el BDS, com a mínim, fins 
que Israel segueixi sent la icona de vulneració de drets humans dels pobles, com és ac-
tualment. Però, com a mínim, sí que li demanaríem si poden facilitar el llistat de proveï-
dors, si és que en tenim, que imagino que sí, d’empreses israelianes, o dibuixar una mica 
la xarxa d’intercanvi comercial que hi pugui haver amb empreses de matriu israeliana.

Deia que això va vinculat, també, a una qüestió de vida saludable, no només per a 
la vida de les persones d’aquest racó del món, sinó també, i com sabem, parlem molt 
de mòbils i sabem que darrere dels mòbils, doncs, hi ha materials que es necessiten per 
fabricar-los i que darrere d’aquests materials hi ha mort i molt patiment, no? I podríem 
parlar del coltan i de tot el que suposa, també, i, per tant, trobaríem a faltar, des d’una 
perspectiva, no només d’advocats laboralistes, com deia el portaveu del Partit Socialis-
ta, sinó com a persones que creiem que aquesta economia que ens ha de distingir, del 
segle XXI, s’ha de distingir, també, pel respecte als drets humans, i tenim un problema 
greu d’extracció de minerals de determinats països del món, que suposen, ho sabem, 
guerres, patiment, violacions, morts, etcètera. Per tant, jo crec que la Generalitat alguna 
reflexió, algun esment, alguna pinzellada d’això hauria de dibuixar, també, en les seves 
polítiques amb relació a les TIC.

Amb relació, també, al Pacte nacional de les tecnologies que vostè ha dit, doncs, que 
s’havia signat fa un mes i que es convocaria diferents actors, no?, per iniciar, pel que hem 
entès, doncs, un procés que pot ser més o menys participatiu, no ha especificat els actors 
que hi serien convidats; tampoc no pretenem que ho faci; parlava d’actors de la societat, i 
nosaltres sí que en aquest sentit faríem una petició, que és que hi puguin ser convidats els 
actors –anem-ho a dir així– de la militància organitzada a favor d’un tipus d’entorns digi-
tals. És a dir, hi ha gent que treballa i que ho fa des de fa temps per evitar que tot aquest 
progrés en matèria tecnològica tingui un efecte en la vigilància massiva en la ciutadania 
–també s’hi ha fet referència– per avançar en assegurar la privacitat en les comunica-
cions, per assegurar, també, més transparència en la política de les institucions. En defi-
nitiva, per acostar-nos al que seria la justícia digital, també, no? Que també dibuixa un 
sector de febles i que hi ha un espai de militància, sobretot ubicada en marges d’esquerra 
o d’extrema esquerra, que és especialment damnificada en aquest sentit. I per tant, volem 
saber si en aquest pacte hi seran convidats actors que denuncien fortament, doncs, aques-
tes pràctiques de vigilància i de seguiment en determinats sectors polítics. 
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I també, i ja hem tingut oportunitat de parlar del Cesicat i de la futura agència que 
crearem, però ens inquieta també, no?, quins sistemes, en aquesta agència, planteja-
rem per evitar eventuals degeneracions en la pràctica que s’han produït i que entenem, 
doncs, que no s’haurien de poder repetir. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts pel Sí. I en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre senyor Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Moltes gràcies, president. Gràcies també al senyor Puigneró i al senyor Ferrer per la 
seva compareixença, així com les persones que els acompanyen. Des del nostre grup, 
bàsicament, alguna reflexió i alguna pregunta molt concreta, perquè algunes de les co-
ses que volíem comentar ja han sortit en altres intervencions i per economia del temps, 
doncs, és bo que ja no les repetim.

La reflexió, en primer lloc, és una felicitació. Nosaltres veiem en l’aposta del Govern 
una aposta seriosa per ser presents i fins i tot anticipar-nos en un món digital de present 
i de futur, per aprofitar les oportunitats i també per intentar evitar o preveure, com a mí-
nim, les conseqüències negatives, que també té, doncs, una era digital com la que estem 
vivint i com la que viurem en un futur. Per tant, des d’aquest punt de vista, el grup parla-
mentari, davant d’aquest plantejament creu que el Govern està fent la feina que correspon. 

Ha comentat també el tema de situar TIC al Departament de Presidència. Per nosal-
tres, és una aposta correcta. Presidència dóna la transversalitat que probablement un de-
partament sectorial no et dóna i, com molt bé s’ha explicat en aquesta intervenció que 
ha fet, és evident que el tema de la tecnologia està present en tots i cadascun dels aspec-
tes de la nostra vida i, per tant, també en tots i cadascun dels aspectes d’un govern que 
pretén ajudar, recolzar i intervenir, fins i tot, en els casos que correspongui, doncs, en 
endreçar la vida de la gent i a estimular la vida de la gent al nostre país. Des de l’àmbit 
agrari, fins a l’àmbit educatiu, fins a l’àmbit sanitari, fins a l’àmbit, doncs, de la llar i de 
l’habitatge, i evidentment, ja no diem, en l’espai públic, etcètera, no?, cosa que també, 
com bé ha explicat, depèn també de les ciutats i dels municipis. Per tant, creiem que és 
un encert que estigui a Presidència. Creiem, també, que és bo que hi hagi –i vostè n’ha 
fet referència en dues ocasions i crec que això és important assenyalar-ho– continuïtat 
institucional. La política al voltant de l’aplicació de les tecnologies, i especialment de 
com fem que aquestes tecnologies siguin útils per als ciutadans i ens facilitin la vida a 
tots plegats, no és una política que es pot improvisar cada dos per tres. I fins i tot és una 
política que no seria recomanable que fos dràsticament canviada en canvis de govern 
i, per tant, des d’aquest punt de vista em sembla molt correcte, doncs, que hagi citat la 
continuïtat institucional com a element troncal de la seva acció política en aquest àmbit.

Les polítiques TIC i de smart city també són polítiques socials, clarament. Nosaltres 
així ho podem veure molt sovint com a ciutadans, i en el meu cas, doncs, com a alcalde 
d’un petit municipi, també els puc dir que l’aplicació de les polítiques i de les solucions 
en tecnologies de la informació i la comunicació ens permeten, per exemple, fer segui-
ment de persones grans que estan soles a casa i que amb un parell d’ascensors pots veu-
re exactament, doncs, si hi ha hagut moviment o no hi ha hagut moviment durant unes 
hores i, per tant, poder posar un senyal d’alerta en el cas que hi hagi algun problema. 
Això seria un exemple petit de moltes de les coses que, diguem-ne, la revolució digital i 
l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació pot provocar a casa nos-
tra. I per tant, és bo que, des del Govern i totes les administracions s’hi pugui treballar 
de forma coordinada i sigui entès, sobretot, com unes eines de servei al ciutadà i, per 
tant, també de polítiques socials.

Ens ha cridat l’atenció el que comentava al voltant de la manca de vocacions o la di-
ficultat de trobar professionals preparats en aquests moments, en el nostre país, doncs, 
per poder ocupar llocs de treball, perquè la taxa d’atur que hi ha en aquest àmbit és molt 
i molt petita. Per tant, si a més a més a això hi afegim, doncs, que la Comissió Europea 
xifra en 1 milió el nombre de llocs de treball que es crearan en l’àmbit TIC en els pro-
pers temps, com el Govern està afrontant això? N’ha fet una petita pinzellada al final de 
la seva intervenció, però crec que és bo que ho puguem saber.
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També s’ha parlat dels congressos que es fan al nostre país. Ara fa molts pocs dies 
es va celebrar l’Smart City Congress, la sisena edició, si no vaig errat. Com pretenen 
aprofitar aquests tipus de congressos, des d’un punta de país i com, a més a més, aquest 
tipus de coses poden ajudar a impulsar el sector, no només a la ciutat de Barcelona, sinó 
també a la resta del territori? Dèiem abans coses positives i oportunitats; dèiem també 
algunes conseqüències negatives. Un element que s’ha posat sobre la taula, amb la uti-
lització massiva de les tecnologies de la informació i de la comunicació, especialment 
entre la gent més jove, és el ciberassetjament, és un tema que preocupa i una qüestió, 
doncs, que entenc que el Govern treballa i ha de treballar i, per tant, voldríem saber si 
ens pot fer una poca pinzellada sobre aquesta qüestió.

I també, recuperant una de les preocupacions que manifestava un dels portaveus de 
la comissió respecte a les ones radioelèctriques i l’afectació o no en la salut humana i la 
necessitat que siguin absolutament transparents tots aquests estudis que es fan per part 
de la Generalitat de Catalunya i que, vaja, ens arriben també a les institucions locals, on 
ens diu: «Mireu, en aquest municipi, doncs, les ones radioelèctriques, en aquest període 
han estat aquí molt per sota del que són les recomanacions de la OMS», etcètera. Això 
pot tenir un punt de revifada amb la implantació de la xarxa 5G, que necessitarà, doncs, 
segurament, alguna antena més en el nostre país, per tant: com estan treballant amb les 
operadores per garantir que això es faci de forma correcta i, a més a més, doncs, amb 
tota la informació pertinent a la ciutadania?

Gràcies i bona feina.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, un sol torn de resposta per part del senyor 
Jordi Puigneró. (Veus de fons.) Deu minuts –deu minuts–; hem de ser curosos i demana-
ria «curositat», i serem molt estrictes amb el temps...

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Ja els aviso, serà impossible poder respondre...

El president

...perquè a les tres tenim una altra comissió i aquesta sala també estarà...

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Sí, sí, intentaré respondre qüestions concretes i anar de cara a barraca. I començaré 
pel final, atès que així no m’oblidaré. Totalment d’acord, eh?, la societat digital compor-
ta, evidentment, amb l’aparició del 5G, més antenes i, per tant, també, en referència a la 
intervenció que ha fet el diputat del Partit Popular, tenim un programa de governança 
radioelèctrica, que no només, doncs, tenim sondes pel territori per anar mesurant, o si-
gui, sondes fixes per mesurar el nivell de radiació, sinó que també en tenim de mòbils, 
mòbils que, a més a més, les posem a disposició dels ajuntaments per tenir-les durant 
el temps que necessitin, per quan tenen un conflicte amb algun veí; fins i tot perquè, si 
consideren que hi ha alguna problemàtica en el seu municipi, que ho puguin mesurar i, 
per tant, absoluta transparència en aquest tema.

Creiem que aquí, com més informació puguem donar, molt millor i més tranquil-
litat per als usuaris. Complim absolutament les normatives europees, però vaja, amb 
escreix, pel que fa als nivells que ens situen sobre el nivell de contaminació electro-
magnètica, per dir-ho així, eh? Per tant, en aquest sentit estem molt tranquils; tenim un 
projecte molt ben travat i que, per tant, garanteix aquesta política. I que, a més a més, 
ens ajuda també a nosaltres a poder-ho explicar, eh? I hi ha un web pública on la gent pot 
consultar en el seu municipi, doncs, a quin nivell general; evidentment, després, quan 
s’han de fer mesures concretes en algun indret concret, s’ha de mesurar i, per tant, jo 
voldria, una miqueta, treure alarmisme, en aquest sentit, perquè no hi ha cap estudi, en 
aquests moments, contrastat, que determini una causa-efecte d’aquest tipus d’ones amb 
malalties, eh? En aquests moments no s’ha demostrat i, per tant, hem d’estar, en aquest 
sentit, tranquils. Que, a més a més, el Govern fem la feina posant els mecanismes per-
què això es tingui com més informació possible. Per tant, transparència en aquest tema.

S’ha comentat també per part de la representant de la CUP, la senyora Anna Gabri-
el, per contestar-li alguna de les qüestions, respecte al Pacte nacional. Evidentment, ara 
obrim el procés dels grups de treball; quan he parlat dels actors, m’he referit i em sembla 
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que he esmentat, doncs, des del punt de vista de les associacions empresarials, com tam-
bé els sindicats, com també qualsevol organització que cregui que pot aportar alguna 
cosa a aquest pacte en algun dels cinc eixos, eh? Això sí, evidentment, hem volgut deli-
mitar quins eren els eixos i, per tant, l’acord inicial, per una miqueta, doncs, que no si-
gui un debat allò..., sinó que sigui un debat ja, diguem-ne, centrat en algunes temàtiques, 
doncs, s’obrirà aquest procés de participació. Ara farem, primer, un procés d’explicació 
del pacte, eh?, del marc del pacte i, a partir d’aquí, s’engegaran els grups de treball.

Ha comentat el tema d’Israel. Miri, jo intento anar i aprendre d’aquells països que 
fan bé les coses en els seus àmbits concrets. Els països més importants en l’àmbit de la 
ciberseguretat, doncs, són primer els Estats Units, el segon és Israel, el tercer és Angla-
terra. El congrés més important en matèria de ciberseguretat es fa a Tel Aviv. Doncs, 
em semblava que si el Govern està afrontant el repte de crear l’Agència de cibersegu-
retat de Catalunya, era pertinent que hi fos i que pogués, evidentment, veure què s’està 
coent en tot aquest sector. I vam aprofitar, perquè no fos el viatge exclusiu del secretari, 
perquè ens acompanyessin empreses catalanes que estan, també, desenvolupant solu-
cions en aquest àmbit, o centres tecnològics, i que, per tant, també tinguin oportunitats 
empresarials en el si d’aquest país o en d’altres països, perquè allà s’hi va congregar 
molta gent. Aquest va ser el propòsit del viatge.

Respecte a l’estructura de la secretaria, s’ha comentat, primera, la línia que per què 
estava a Presidència, no?, què hi feia a Presidència, i per què la ciberseguretat està a 
Presidència. Miri, està igual que està també a l’Estat espanyol, eh?, la ciberseguretat, 
el CCN-CERT depèn de la senyora Soraya, depèn de Presidència del Govern espanyol. 
Per tant, no hem fet res que no estiguin fent l’Estat espanyol, o no estem fent res que 
no estiguin fent, doncs, països com Estats Units, països com Estònia... És veritat que 
L’àmbit TIC es pot englobar, també es podria justificar –i això ho han fet a Alemanya i 
Anglaterra– de vincular-ho a l’àmbit d’economia, no?, d’empresa, d’economia, eh?, i en 
diuen Ministry of IT, Economics and IT. En el nostre cas es va considerar que també, 
perquè Economia també és un departament transversal, i per tant, també, diguem-ne, 
des d’aquest punt de vista, nosaltres tenim relacions amb tots els departaments. Vostè 
ha esmentat el d’Empresa, amb el d’Empresa és intensa, evidentment, però parlem amb 
Agricultura, amb Ensenyament, amb els programes que estem llançant, en vocacions 
tecnològiques, parlem també, de forma molt intensa, amb Salut. De fet, hi ha una fun-
dació que es diu TIC Salut, eh?, específica, per abordar l’àmbit de la innovació en l’àm-
bit de salut. Vull dir que, si hi ha un departament transversal a la Generalitat, és el nos-
tre. I el millor lloc per estar, en aquest sentit, és el Departament de Presidència.

Més qüestions... També per respondre alguna temàtica que m’ha plantejat el repre-
sentant del Partit Socialista. Jo estic igual de preocupat que vostè pel tema dels left be-
hind, eh?, sóc molt conscient del que ens ve. Però el que no podem fer és amagar-nos, i 
per tant, vol dir que hem de començar a prendre mesures en aquest àmbit, i és evident 
que, igual que van aparèixer els luddites en l’època de la revolució industrial i va ser un 
fenomen que va fer que els artesans de l’època, durant un temps, es veiessin molt afec-
tats, o al camp, no?, la gent que treballava el camp, quan apareix el tractor, doncs, que 
perden la seva feina, el que hem de ser capaços és de veure com afrontem aquest repte 
de la digitalització, perquè això passarà sí o sí, i intentar posar les mesures que jo crec 
que van en dues línies. 

Una és, en l’àmbit de la formació, en l’àmbit educatiu, per tant, intentar orientar, 
perquè al final, els nostres nanos, anar a aquells sectors o intentar treballar en aquells 
sectors on hi ha més feina, o on hi pot haver més feina. Per tant, hi ha una feina impor-
tant que s’ha de fer, no només a secundària sinó a primària, eh?, en el nostre país, en 
aquest sentit. Per tant, quan jo deia que començar, doncs, a introduir la programació em 
sembla una qüestió elemental. Quan deia que hem de començar a fomentar la robòtica 
educativa, em sembla una qüestió, doncs, a fomentar, perquè els nanos tinguin expe-
riències en aquest camp i després puguin triar lliurement; o sigui, no es tracta d’obli-
gar-los a treballar en un camp, sinó que puguin triar, però que ho hagin pogut experi-
mentar, eh? I després, en el reciclatge. I quan parlo del reciclatge vull dir en la línia 
de programes com el Fit4jobs, que és que vam fer l’any passat, que és que vam agafar 
persones que han estudiat carreres amb poques sortides professionals, que no trobaven 
feina, i els vam fer un programa intensiu amb diverses empreses amb les quals hi havia 
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el compromís..., programes de formació en l’àmbit de la programació, precisament, i 
que aquelles empreses tenien el compromís de quedar-se una part d’aquests nanos. I per 
tant, nosaltres, les despeses de la formació corrien a càrrec nostre. És un programa inci-
pient perquè, evidentment, ho vam fer per a quatre-centes persones, eh?, però, evident-
ment, això s’ha d’abordar més en escala.

El programa Dona TIC, que no tinc temps ara de repassar totes les iniciatives que 
estem duent a terme, doncs, és un programa, també, enfocat específicament a l’àmbit de 
les dones, que és on encara és més dramàtica, la situació, eh?, en aquest sentit. I si al-
gun dia tinc temps explicaré algunes de les accions, entre elles, ara, per exemple, doncs, 
hem volgut donar un premi, per exemple, a la dona TIC de l’any, per dir-ho així, eh? 
I per tant, llancem un premi, que es va donar l’any passat; ara el tornem a fer aquest any, 
a final d’any, entre altres iniciatives. Això ho fem conjuntament amb l’Institut Català de 
les Dones, eh?, per tant, també un altre cop aquí, transversalitat.

I finalment, per respondre, també... Escolti, miri, vostè m’ha preguntat... Ah!, el tema 
de les direccions generals, de l’estructura de la... Miri, quan tinguem el pressupost les 
podrem..., perquè, és clar, el Govern va aprovar la nova estructura, aquesta secretaria és 
de nova creació, es van crear les dues noves direccions generals, però no hi havia dota-
ció pressupostària. Com que no es va aprovar el pressupost el mes de juny, doncs, escol-
ti, jo estaré encantat, eh?, vull dir, jo sóc el primer que estic interessat a tenir, doncs, una 
estructura més gran a la secretaria, perquè ara, evidentment, tot penja sobre les meves 
espatlles, m’han sortit més cabells blancs que mai i, per tant, en aquest sentit estaré en-
cantat que quan s’aprovi el pressupost, puguem començar a dotar aquestes places.

Pel que fa a... Personalment, jo..., vostè ha parlat de l’entusiasme, o no sé, algú ha 
parlat de l’entusiasme amb què jo he explicat tot aquest tema. Bé, jo sóc enginyer en sis-
temes d’informació. Com comprendran, doncs, poder treballar en el que has estudiat i, a 
més, fer-ho al capdavant del Govern del teu país, doncs, home, a un l’entusiasma. A més 
a més, formo part d’un partit polític, en el qual estic orgullós de militar i és evident que 
el fet que sigui enginyer d’aquest àmbit, doncs, treballo en la sectorial o he estat formant 
part de la sectorial d’aquest partit, com no podria ser d’una altra manera, portant el meu 
coneixement. En cap cas he estat el president o el vicepresident, eh?, sempre he tingut 
un paper secundari en la sectorial.

I respecte als temes del Cesicat, com que ja s’han respost i crec que vostè no sé si 
hi era quan el senyor Xavier Gatius i el senyor Joan Angulo han respost diferents qües-
tions que vostè ha plantejat, perquè no tinc més temps, crec que ja estan..., les dono per 
respostes i, per tant, doncs, diguem que el que ells han dit és el que jo també li podria 
dir ara mateix i, per tant, em repetiria. Però sí que m’ha fet una pregunta molt concreta. 
Vostè m’ha dit si jo compliré, en el moment que hi hagi un referèndum, amb el partit 
o exactament, el que faré, no? Doncs, escolti, jo el que faré és complir la legalitat que 
aquest Parlament decideixi, eh? I per tant, si aquest Parlament decideix que s’ha de fer 
un referèndum i, per tant, aprova unes lleis d’acord amb aquesta iniciativa, doncs, jo po-
saré totes les mesures perquè aquest referèndum es pugui fer. Aquesta serà, diguem-ne, 
la meva posició com a secretari del Govern en l’àmbit de les tecnologies de la informa-
ció i, per tant, crec que em dec, òbviament, al poble de Catalunya, em dec a la legalitat 
que aquest Parlament estableixi, i així actuaria en la meva posició al Govern.

El president

Bé, moltes gràcies. Si algun grup parlamentari... (Pausa.) Serien dos minuts, senyor 
Carrizosa. 

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula per dos minuts el senyor 
Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, gracias, señor presidente. Bueno, usted ha comparecido como responsable de 
una estructura administrativa que esquiva las garantías administrativas en algunos 
de sus departamentos; de una estructura que maneja datos sensibles de todos los ca-
talanes; de una estructura que organiza los sistemas informáticos de los juzgados y 
de la policía; de una estructura que da apoyo y organización –y usted reitera que lo 
va a hacer– de actos que no sé si llamarlos consultas, porque las consultas son op-
ciones legales, sino, bueno, de eventos que no están controlados legalmente por jun-
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tas electorales, por censos legales, por estructuras que dan garantías a las consultas 
cuando se hacen legalmente y que no existen cuando se hacen ilegalmente. Usted 
pertenece y dirige a una estructura que, con todas esas características, tiene más 
presupuesto que las consejerías de Cultura y de Agricultura, como le he dicho. En-
tonces, comprenda que nosotros estemos preocupadísimos por la politización de una 
estructura de este tipo, por el uso instrumental de una estructura de este tipo y que 
no hayamos hablado tanto del left behind, de fit4jobs o de espectro radioeléctrico, te-
niendo lo que tenemos delante con su departamento.

El president

Gràcies, diputat. Per respondre, i per un temps igual de dos minuts, té la paraula el 
senyor...

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Com que no m’ha fet cap pregunta, entenc que ha volgut... No tinc res més a dir. 
Em sembla que ja he contestat.

Carlos Carrizosa Torres

Les preguntes que no ha contestat, per escrit.

El president

Diputat... (Pausa.)
Doncs, en nom de la mesa, agrair la compareixença tant del senyor Jordi Puigneró 

com la persona que l’acompanya, el coordinador general de Projectes, el senyor David 
Ferrer.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya perquè expliqui la proposta de directrius de treball 
de l’Oficina per als propers anys

356-00427/11

I, diputats, si em permeten, demanaríem una petita alteració i ampliació de l’ordre 
del dia, molt ràpida, envers la sol·licitud que vàrem signar i està ja signada per tots els 
grups parlamentaris, que és la compareixença del nou director de l’Oficina Antifrau, 
per donar-li el tràmit i viabilitat oportuna perquè el dia 14, com és la pretensió i ens ha 
fet la sol·licitud, pugui ser admesa.

Si els sembla, cal que es voti?
Quedaria aprovada l’ampliació i la votació en aquest sentit.
Gràcies.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda i set minuts.
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