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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, d’orientació agrària
200-00009/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76698).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.11.2022 al 23.11.2022).
Finiment del termini: 24.11.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00039/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76667; 76699).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.11.2022 al 23.11.2022).
Finiment del termini: 24.11.2022; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exercici del dret de petició davant el 
Parlament Europeu amb relació al ciberespionatge polític per mitjà 
del programari Pegasus
250-00875/13

PRESENTACIÓ: GP ERC; GP JXCAT; GP CUP-NCG; GP ECP

Reg. 76730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Els diputats i les diputades sotasignants, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 167, 168 i 203 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu en relació al cibe-
respionatge polític per mitjà del programari Pegasus, per tal que sigui substanciada 
davant el Ple amb el següent text, i sol·liciten que es tramiti pel procediment d’ur-
gència extraordinària, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, amb la moció 105/XIV sobre l’espionatge polític 

aprovada en el Ple del Parlament de data 12 de maig de 2022, va acordar estudiar i 
impulsar l’exercici del dret del petició davant el Parlament Europeu d’acord amb l’ar-
ticle 203 del Reglament del Parlament de Catalunya i l’article 2 del Tractat de la Unió 
Europea; en relació a l’anomenat Catalangate, la derivada d’espionatge de la que han 
estat víctima una munió de representants polítics independentistes, molts d’ells di-
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putats i diputades del Parlament de Catalunya, i que es tingui constància, fins a tres 
Presidents de la Generalitat de Catalunya.

També en el mateix ple de 22 de maig de 2022, el Parlament de Catalunya, mit-
jançant la moció 111/XIV, sobre l’espionatge i la repressió digitals, va acordar, entre 
d’altres, denunciar i condemnar l’espionatge polític dut a terme contra representants 
polítics catalans.

L’abril de 2022, la revista The New Yorker es feia ressò d’un informe elaborat per 
The Citizen Lab, de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Uni-
versitat de Toronto. L’informe posava de manifest que persones de l’entorn polític i 
social independentista català havien estat objecte d’espionatge amb programari ma-
liciós con Pegasus i Candiru, almenys des de 2015. El diari The Guardian ja s’havia 
fer ressò d’aquests informes l’any 2020 i Amnistia Internacional en va elaborar un 
informe tècnic l’any 2021.

Ja el seu dia es va tenir coneixement, arrel d’una investigació promoguda pel ma-
teix The Citizen Lab; de la intrusió en els dispositius mòbils del que fou president 
del Parlament de Catalunya, senyor Roger Torrent, així com en el del diputat Ernest 
Maragall. En ambdós casos, un spyware identificat com a Pegasus, i comercialitzat 
per una empresa de nacionalitat israeliana anomenada NSO havia aprofitat una vul-
nerabilitat de l’aplicació de missatgeria whatsapp, per introduir-se en els dispositius 
i accedir a informació confidencial dels seus usuaris. En aquest sentit, la institució 
que representa la sobirania del poble com és el Parlament de Catalunya és també 
part implicada en aquesta causa, i alhora, víctima directa de l’espionatge il·legítim 
que van patir aquests diputats.

La sospita generada per la constància efectiva de tal espionatge, i el fet que la 
empresa que comercialitza tal spyware, NSO hagi estat constant i ferma a la hora 
d’afirmar que el mateix només es comercialitza a estats o agències de seguretat o or-
ganismes policials dependents dels mateixos, prèvia validació per part del Ministeri 
de Defensa del Govern d’Israel; feia presumir que l’abast dels perjudicats per aques-
tes intrusions havia de ser molt superior. Tanmateix, el conflicte polític existent entre 
l’Estat espanyol i Catalunya, així com la dinàmica repressiva empresa pel primer, 
contra la voluntat d’autodeterminació de la segona, augurava que aquesta mala praxi 
es trobava focalitzada en els representants públics i governants pertanyents a les for-
macions polítiques democràtiques favorables a la independència de Catalunya i per 
tant, que reclamen el dret de l’autodeterminació.

La investigació posterior, empresa per The Citizen Lab, en col·laboració amb en-
titats de la societat civil catalana, ha permès identificar fins a seixanta cinc persones 
que ha estat objectiu de l’spyware Pegasus i quins dispositius mòbils han resultat in-
fectats. La mateixa investigació ha servit per detectar atacs d’altres spywares com ara 
Candiru. Les víctimes tenen un perfil variat, però un comú denominador, o son pro-
tagonistes principals del moviment independentista, o en tenen una relació professio-
nal, com és el cas d’advocats contractats per la defensa dels representants públics de 
Catalunya, condemnats per sedició, per haver promogut el referèndum d’autodeter-
minació de Catalunya d’1 d’Octubre de 2017, o bé d’altres contractats per la defensa 
legal de representants públics catalans exiliats des de l’any 2017 a Bèlgica.

La transcendència de tal escàndol s’entén quan es conclou que s’ha dut a terme 
de forma sostinguda en el temps, alguns temen que encara avui, però des del Govern 
espanyol s’afirma que fins l’any 2019, i recentment ha estat reconegut per la respon-
sable del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i pel Ministre de l’Interior, ambdós 
del govern espanyol, que en 18 casos aquest espionatge hauria estat promogut pels 
serveis secrets de l’estat espanyol, amb l’aval d’un magistrat del Tribunal Suprem  
i que un els dispositius afectats pertany al vigent President de la Generalitat.

Paradoxalment, posteriors investigacions han posat a la llum que també haurien 
estat espiats amb el mateix spyware el President del Govern Espanyol, Pedro Sán-
chez, i el mateix ministre de l’interior, Fernando Grande-Marlaska, a més d’altres 
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representants del govern espanyol, sense que es sàpiga actualment amb certesa quin 
Estat o servei seria el responsable d’ordenar i/o dur a terme aquest espionatge.

La vulneració de drets operada amb aquesta il·legítima intrusió en la privacitat 
de totes les esmentades persones resulta gravíssima, encara més si prenem en con-
sideració que: 

– Molta de la informació obtinguda ha servit, presumptament, per vestir investi-
gacions prospectives contra determinades persones i entitats, sense que hagin rebut 
el corresponent aval judicial.

– El fet que alguna d’aquestes intrusions hagi tingut aval judicial, no comporta la 
legalitat de l’actuació. Essent que en l’àmbit penal obra el principi d’intervenció míni-
ma, una intrusió total i absoluta en la intimitat de les persones, com la que esdevé de 
la utilització d’aquest tipus d’spyware, excedeix qualsevol consideració raonable de la 
utilització de tals eines de prevenció del crim i resulta injustificable.

– Alguns/es dels afectats/des ho són per la seva condició de professionals del 
dret, en l’exercici de la seva postulació professional, per encàrrec de personalitats 
públiques, el que suposa una vulneració flagrant del dret de defensa, procurat a més, 
per una presumpta autorització judicial.

– Moltes de tals intrusions ho han estat en dispositius de representants polítics, 
en el marc de negociacions sobre la investidura del President del Govern espanyol, i 
altres escenaris polítics determinants, amb l’avantatge espuri que tal circumstància 
comporta per aquell/s que pot accedir a tal informació.

La protecció dels drets fonamentals dels ciutadans de l’Estat espanyol hauria 
d’estar garantida per la Constitució Espanyola. Tanmateix, en tant que integrant de 
la Unió Europea, el Tractat de la Unió (DOUE núm. 83, de 30 de març de 2010), 
en el seu article segon, refereix literalment que la Unió es fonamenta en els valors 
de respecte de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de 
Dret i el respecte als drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a 
minories. I acaba referint que aquests valor son comuns als Estats membre en una 
societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, 
la solidaritat i la igualtat entre dones i homes.

La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (DOUE núm. 364/1 de 18 
de desembre de 2000), estableix entre altres: 

– En el seu article primer, el dret a la dignitat humana, que és inviolable i ha de 
ser protegida i respectada.

– En el seu article setè el dret dels ciutadans i ciutadanes europees al respecte a 
la seva vida privada i familiar, al seu domicili i a les seves comunicacions.

– En el seu article vuitè el dret a la protecció de les dades de caràcter personal.
– En el seu article desè, el dret a la llibertat de pensament.
– En el seu article onzè, el dret a la llibertat d’expressió i d’opinió, sense que pu-

guin existir ingerències de les autoritats públiques.
– En el seu article vint-i-unè, el dret a la no discriminació, entre altres per cap 

tipus d’opinió política, i/o pertinença a una minoria1.
– En el seu article quaranta setè, el dret a la tutela judicial efectiva i a un jutge 

imparcial.
Tots els relacionats drets han resultat vulnerats per l’actuació de l’estat espanyol. 

Així doncs: 
– S’ha produït una intromissió il·lícita i injustificada en la intimitat dels afectats 

que afecta la seva dignitat personal més enllà de la seva privacitat, al deixar-la ex-
posada i sota el risc de que sigui utilitzada tant en la seva contra, com de tercers.

– Aquesta intromissió ha atemptat contra la seva intimitat, així com la seva vida 
privada i familiar, així com el secret de les comunicacions en un sentit ampli com 

1. Catalunya és considerada una minoria en l’informe presentat pel Relator Especial, Fernand de Varennes. 
davant del Consell de Drets Humans, de la Organització de les Nacions Unides, entre el 24 de febrer i el 20 de 
març de 2020, a la seva seu a Ginebra, en el decurs del 43è període de sessions.
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és el que cal atribuir a un dispositiu que no només serveis per efectuar trucades, sinó 
que atresora gairebé tota la privacitat d’un individu.

– Ha comportat l’obtenció i recopilació d’un allau de dades de caràcter personal 
dels afectats, de forma intrusiva, sense consentiment, i sense cap garantia respecte 
el seu tractament i difusió.

– La intromissió s’ha produït per la ideologia independentista i republicana dels 
afectats.

– Tota l’activitat comunicativa en l’àmbit personal i públic s’ha vist interceptada 
per les autoritats públiques i/o particulars no identificats de l’estat espanyol, de for-
ma espúria.

– Aquesta vulneració de drets ha vingut motivada per la ideologia independentis-
ta i republicana dels afectats i pel fet de promoure el dret a la autodeterminació de 
la que cal considerar una minoria nacional en el context de l’estat espanyol, la que 
conformen els ciutadans catalans, una nacionalitat segons l’eufemisme utilitzat per 
la Constitució espanyola.

– També han existit casos en què, desconeixent-se si s’ha fet servir o no el sis-
tema Pegasus, els afectats no només han vist afectat el seu dret a la defensa, en les 
relacions amb entre advocat-client, també han vist avalada –en alguns casos– la 
intromissió en la seva privacitat, per un magistrat que coneixia dels processos judi-
cials en els que eren part.

De tot l’exposat resulta una vulneració palmària dels drets fonamentals de ciuta-
dans europeus, mitjançant l’adquisició i utilització d’un spyware. Tal fet atempta 
contra els principis fonamentals que van inspirar el projecte europeu i suposen una 
violació flagrant de drets fonamentals, competència de la Unió Europea, que resul-
ten emparats específicament per la Carta Europea de Drets Humans i el Tractat de 
la Unió Europea.

El Consell i els Estats membres de la Unió Europea han d’abordar les preocupa-
cions relatives a l’ús per part de l’Estat espanyol i d’altres estats europeus de tecno-
logies de vigilància il·legals en els procediments en curs en virtut de l’article 7 del 
Tractat de la Unió Europea (TUE). S’han d’investigar els abusos en l’ús de tecnolo-
gies de vigilància digital per part de les autoritats espanyoles i d’altres països mem-
bres, i en cas que es constati que algun dels estats ha incomplert les seves obliga-
cions en virtut dels Tractats de la UE, la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, el 
Reglament general de protecció de dades, la Directiva sobre protecció de dades en 
l’àmbit penal i la Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques, la 
Comissió Europea ha d’incoar un procediment d’infracció.

És en l’àmbit legislatiu de la Unió, que s’han de determinar les eines que per-
metin garantir els drets fonamentals dels ciutadans europeus, davant actuacions es-
púries i pròpies de règims totalitaris que promoguin els governs i els organismes  
i agències d’ells dependents, dels estats membres.

El marc legislatiu del dret de petició, en l’àmbit europeu, ve configurat per l’ar-
ticle 44 de la Carta Europea dels Drets Humans, l’article 20, 24 i 227 del Tractat de 
la Unió Europea, així com els articles 226 a 230 i annex VI del Reglament intern 
del Parlament Europeu.

A més a més, recentment, hem sigut coneixedors d’un nou escàndol antidemo-
cràtic, i és que el Ministeri de l’Interior ha punxat massivament les comunicacions 
a membres de l’Esquerra independentista i dels CDR. La Guàrdia Civil i el Cos 
Nacional de Policia han espiat, sota l’excepcionalitat de la lluita antiterrorista, una 
cinquantena de telèfons mòbils. Aquesta intromissió il·legítima i que vulnera drets 
fonamentals realitzada a través del programari d’espionatge, fou iniciada el novem-
bre de 2017.

Amb fonament a tot l’exposat, el Parlament de Catalunya adopta els següents 
acords, i eleva la següent petició al Parlament Europeu: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
Primer. Fa avinent al Parlament Europeu que l’actual regulació dels drets fona-

mentals dels ciutadans de la Unió, que se sustenta en la Carta dels drets fonamentals 
de la Unió Europea, així com el Tractat de la Unió, no garanteix que els estats mem-
bres no vulnerin sistemàticament els drets dels seus ciutadans, en especial el secret 
de les comunicacions. Tanmateix, i de conformitat amb l’aplicació sistemàtica del 
principi de subsidiarietat, recollit en l’article 2 del Tractat de la Unió Europea i el 
Protocol núm. 2 sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat, 
es demana atendre a aquesta injusta i il·legítima situació.

Segon. Que atès l’anterior entén imprescindible que per part de la Unió Europea 
es procedeixi a l’establiment d’instruments europeus de control de l’actuació dels 
estats membres que permetin evitar «ex ante», les pràctiques abusives i il·legals que 
no poden ser reparades per un control judicial posterior.

Tercer. Que entén imprescindible l’adopció d’una legislació europea que deter-
mini els supòsits habilitants per a la preceptiva d’autorització judicial prèvia per a la 
intercepció de les comunicacions dels ciutadans i ciutadanes de la Unió així com la 
necessària proporcionalitat del mitjà per fer-la efectiva, determinant expressament la 
manca de legalitat i proporcionalitat d’un spyware que posi la integritat de la infor-
mació dels dispositius electrònics del ciutadà, a disposició de l’autoritzat. En aquest 
sentit, entén necessari que el Parlament Europeu aprovi una iniciativa per sol·licitar 
a la Comissió Europea que presenti una proposta legislativa a tal efecte, que com-
porti la prohibició total i immediata de l’ús del sistema Pegasus i de qualsevol altre 
similar a la Unió Europea.

Quart. Acorda elevar al Parlament Europeu, junt amb la present petició, l’infor-
me de The Citizen Lab - Universitat de Toronto, relatiu a l’anomenat Catalangate, 
així com l’informe elaborat al respecte pel Síndic de Greuges de Catalunya. Cas Pe-
gasus: Vulneracions dels drets a la intimitat, la defensa i altres drets.

Cinquè. Demana expressament al Parlament Europeu poder comparèixer tant 
davant de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, com davant de la «Co-
missió d’Investigació encarregada d’examinar l’ús del programa espia de vigilància 
Pegasus i altres programes equivalents» del Parlament Europeu.

Sisè. Encoratja al Parlament Europeu a que, més enllà de les mesures proposa-
des mitjançant aquesta petició, arbitri i reguli totes les eines legislatives i els meca-
nismes de control imprescindibles que permetin garantir els drets fonamentals dels 
ciutadans de la Unió, així com que estableixi mecanismes de control i sanció als 
estats que permeten la producció i comercialització d’aquests tipus d’spyware, com 
és el cas d’Israel, amb Pegasus.

Setè. Demana que s’admeti a tràmit en caràcter d’urgència aquesta petició, i que 
la Comissió de Peticions tracti aquesta vulneració del dret europeu en la propera 
sessió ordinària; demana també que representats del Parlament de Catalunya –com 
a part implicada– compareguin aquell mateix dia davant del Comitè de Peticions; 
demana que aquesta petició es derivi a la Comissió de Llibertats Civils, Justícia  
i Assumptes d’interior (LIBE) per realitzar-ne una Opinió.

Vuitè. Demana que aquesta petició sigui derivada per informació a la «Comissió 
d’investigació encarregada d’examinar l’ús del programa espia de vigilància Pegasus 
i altres programes equivalents» i que, aquesta Comissió d’investigació, permeti que 
membres del Parlament de Catalunya puguin comparèixer a l’audiència púbica que es 
realitzarà sobre el cas de l’Estat Espanyol, el proper 29 de novembre de 2022.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Josep M. Jové Lladó, president; Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jordi Oro-

bitg i Solé, portaveu adjunt; Jordi Albert i Caballero, Pere Aragonès Garcia, Ire-
ne Aragonès Gràcia, Ana Balsera i Marín, Jaume Butinyà i Sitjà, Alba Camps i 
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Roca, Carles Castillo Rosique, Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn Díaz Ruiz, Najat 
Driouech Ben Moussa, Chakir el Homrani Lesfar, Ferran Estruch i Torrents, Juli 
Fernàndez i Olivares, Antoni Flores i Ardiaca, Jordina Freixanet i Pardo, Ángeles 
Llive Cruz, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest Maragall i Mira, Engelbert Montalà 
i Pla, Pau Morales i Romero, Mònica Palacín i París, José Rodríguez Fernández,  
J. Lluís Salvadó Tenesa, Raquel Sans Guerra, Meritxell Serret i Aleu, Anna Torren-
tà Costa,  Alba Vergés i Bosch, Eugeni Villalbí Godes, Maria Jesús Viña i Ariño, 
Ruben Wagensberg Ramon, diputats, GP ERC; 

Albert Batet i Canadell, president; Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Jo-
sep Rius i Alcaraz, portaveu adjunt; Jeannine Abella i Chica, Pere Albó Mar-
lés, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, Maria Antònia Batlle i Andreu, Laura 
Borràs i Castanyer, Joaquim Calatayud Casals, Joan Canadell i Bruguera, Cris-
tina Casol Segués, Francesc de Dalmases i Thió, Anna Erra i Solà, Mercè Es-
teve i Pi, Jordi Fàbrega i Sabaté, Anna Feliu Moragues, Glòria Freixa i Vilar-
dell, Judit Guàrdia i Torrents, Joaquim Jubert Montaperto, M. Assumpció 
Laïlla Jou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Jordi Munell i 
Garcia, Irene Negre i Estorach, Lluís Puig Gordi, David Saldoni i de Tena, 
Maite Selva i Huertas, Francesc Ten i Costa, Judith Toronjo Nofuentes, Ra-
mon Tremosa Balcells, Ester Vallès Pelay, Salvador Vergés i Tejero, diputats,   
GP JxCat; 

Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani 
Cornellà Detrell, portaveu adjunt; Basha Changue Canalejo, Laia  Estrada Cañón, 
Nogay Ndiaye i Mir, Xavier Pellicer Pareja, Carles Riera Albert, Montserrat Vi-
nyets Pagès, diputats, GP CUP-NCG; 

Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, portaveu; Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu adjunta; Lucas Silvano Ferro Solé, Joan Carles Galle-
go i Herrera, Jessica González Herrera, Jordi Jordan Farnós, Marc Parés Franzi, 
diputats, GP ECP

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG; GP ECP (reg. 76730). 
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
17.11.2022 al 18.11.2022).
Finiment del termini: 21.11.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.


