
CPDAP
DOSSIER

Sessió 12, dimarts 18 de juny de 2019

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per mitjà de la Llei 
orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Tram. 250-
00715/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 285, 48; 
esmenes: BOPC 330, 6).

2. Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos departaments de 
la Generalitat al districte administratiu de Barcelona. Tram. 250-00726/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans, juntament amb 3 altres diputats del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 294, 15; esmenes: BOPC 330, 7).

3. Proposta de resolució sobre l’impuls del programa WiFi4EU en l’àmbit local. Tram. 
250-00757/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb 2 altres diputats del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 309, 21; esmenes: BOPC 347, 19).

4. Compareixença d’una representació dels autors de l’informe de l’Observatori de la  
Pimec «Connectivitat als polígons industrials de Catalunya» davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar-lo. Tram. 357-00263/12. 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública. Compareixença.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per 
mitjà de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals
250-00715/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 31647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel rebuig 
a la creació de perfils polítics a través de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
Personals i de Garantia de Drets Digitals, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb el text següent: 

Exposició de motius
El proper 28 d’abril estan convocades eleccions generals a l’Estat Espanyol. 

Aquestes eleccions que seran claus per determinar el futur dels ciutadans i ciutada-
nes es produiran en un context que també a nivell de règim electoral i de protecció 
de dades personals s’han produït canvis rellevants que poden tenir incidència no 
només en aquestes eleccions concretes sinó en el funcionament de la política a Ca-
talunya i l’Estat.

En el passat mes de novembre els partits van acordar profunds canvis en les regles 
de joc, autoritzant a rastreja internet en busca d’informació ideològica de ciutadans i 
ciutadanes per enviar-los missatges electorals personalitzats a través de WhatsApp o 
de les xarxes socials sense el seu consentiment previ. La legislació europea prohibeix 
explícitament aquestes pràctiques però els partits polítics han ideat una excepció ba-
sant-se en suposat interès públic.

Tant diferents juristes, organitzacions en defensa dels drets digitals estant re-
clamant que diferents institucions presentin un recurs d’inconstitucionalitat, ja que 
entenen que la legalització de la creació de perfils polítics i la creació de bases de 
 dades amb informació ideològica viola la Constitució. Finalment en el tràmit del Se-
nat davant les alertes situades per la ciutadania i moviments socials el grup d’Unidos 
Podemos al Senat també es va oposar a aquesta llei i va votar-hi en contra.

Molts d’aquest juristes ja va alertar des d’un primer moment el risc que suposava 
aquesta mesura. Aquesta mesura que està camuflada en la disposició addicional ter-
cera de la Llei de la Protecció de Dades que a la vegada modifica la Llei de Règim 
Electoral ha estat descrita per experts i organitzacions de protecció de drets dels 
consumidors i consumidores com la legalització de facto de Cambridge Analítica a 
l’Estat Espanyol 

Només el President del Govern Espanyol, els de les comunitats autònomes, i un 
grup de 50 diputats i diputades o 50 senadors i senadores, a més del defensor del Po-
ble poden presentar recurs d’inconstitucionalitat davant el tribunal Constitucional.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Mostrar el seu rebuig a la modificació de la Llei Orgànica de Protecció de Da-

des Personals i de Garantia de Drets Digitals que permet el perfilament polític, la 



CPDAP 12
18 de juny de 2019

3 Dossier

creació d’una base de dades amb informació ideològica sobre els ciutadans i l’envi-
ament de missatges polítics personalitzats (spam electoral).

2) Presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta modificació legal ja 
que vulnera drets i preceptes recollits en la Carta Magna que tenen a veure amb les 
dades ideològiques dels ciutadans de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36939 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 06.05.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 36939)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Fer les gestions necessàries per tal de donar suport a les demandes planteja-
des al recurs d’inconstitucionalitat presentat en data 5 de març de 2019, originat 
per una sol·licitud de diversos juristes i organitzacions en defensa dels drets digitals, 
contra les disposicions legals que permeten recopilar dades ideològiques relaciona-
des amb les opinions polítiques dels ciutadans a Internet.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos 
departaments de la Generalitat al districte administratiu de 
Barcelona
250-00726/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada, José María 

Cano Navarro, diputado, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los traslados pre-
vistos de las distintas Consejerías de la Generalitat al futuro Distrito  Administrativo 
de Barcelona, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las obras del futuro Distrito Administrativo de Barcelona están próximas a su 

finalización, y se producirán, consecuentemente, los traslados previstos de las dis-
tintas consejerías de la Generalitat que van a dicho emplazamiento, estando previsto 
dicho traslado para el próximo primer trimestre del año 2020.

Ello supondrá el traslado de unas 2.600 personas que prestan sus servicios en 
dichas Consejerías.

A pesar de la inminencia de dichos traslados, todavía no se ha facilitado ninguna 
información a las personas afectadas y a sus representantes legales sobre la reubi-
cación de sus dependencias, espacios de representación y riesgos laborales, y sobre 
todo información sobre temas de movilidad que provocará cambios en los despla-
zamientos de las personas que a allí acudirán a trabajar al estar pendientes de fi-
nalización. Las obras de dos paradas de la línea L10 Sud están inoperativas, lo que 
repercute en un mayor tiempo invertido en los desplazamientos en transporte públi-
co desde la Plaza de Cataluña hasta dichas instalaciones, de unos 45 minutos apro-
ximadamente, según estudios realizados por los representantes de los trabajadores.

El proceso de traslado carece de toda transparencia y planificación a día de hoy, 
por lo que es preciso a la mayor brevedad establecer mecanismos de información 
con la representación sindical y servidores públicos afectados.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Habilitar canales de información, que garanticen la transparencia en todo el 

proceso de traslado.
2) Abrir una mesa de negociación de las Consejerías afectadas y los representan-

tes sindicales para minimizar los impactos negativos de dicho traslado.
3) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la movilidad horizontal 

deseable para potenciar la voluntariedad en los traslados, con medidas de sostenibi-
lidad y el mínimo impacto medioambiental.

Palacio del Parlamento, 8 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, José María Cano 

Navarro, Martí Pachamé Barrera, diputados, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 36733 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 06.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36733)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3

3. Continuar treballant en el grup específic de treball creat per al projecte Dis-
tricte administratiu per garantir la mobilitat desitjable en els trasllats.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls del programa WiFi4EU en 
l’àmbit local
250-00757/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat, María Luz 

Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució per l’impuls del programa WiFi4EU al món local a Catalunya, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, amb el text següent: 

Exposició de motius
El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va declarar que l’ob-

jectiu de la iniciativa WiFi4EU és «dotar cada poble i cada ciutat d’Europa d’accés 
gratuït a Internet al voltant dels principals centres de la vida pública d’aquí a 2020»

La iniciativa WIFI4EU és un mecanisme que dóna suport a l’oferta d’accés a 
Internet d’alta qualitat a residents i visitants en els centres de la vida pública local.

Com la mateixa convocatòria explica, s’espera que aquesta connectivitat local 
sense fils, gratuïta i sense condicions discriminatòries contribueixi a tancar la bretxa 
digital, sobretot en les comunitats on és menor l’alfabetització digital, incloses les 
zones rurals i els llocs remots.

Com es pot veure, aquest és un objectiu positiu i que fa una ferma aposta per 
portar Internet gratuït a tots els pobles i ciutats europees.

El programa s’ha dotat amb 120 milions d’euros en total i va començar a funcio-
nar el 20 de març del 2018. Aquest any es dediquen 51 milions d’euros en ajuts als 
municipis europeus.

A la primera campanya, la del 2018, es varen apuntar i van aconseguir ajuts co-
munitaris 44 municipis catalans.

La iniciativa WiFi4EU ofereix als municipis l’oportunitat de sol·licitar vals per 
valor de 15.000 euros. Els vals s’utilitzen per a instal·lar equips Wi-Fi a espais pú-
blics del municipi que encara no disposen d’un punt d’accés Wi-Fi gratuït.

La convocatòria corresponent a enguany s’ha iniciat el 4 d’abril.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Realitzar les accions de comunicació necessàries per tal que la totalitat dels 

municipis catalans s’assabentin de la convocatòria del programa WiFi4EU, de la 
Unió Europea, i impulsi la seva participació.

2) Proporcionar ajut administratiu als municipis per tal de poder accedir a 
aquests ajuts, atesa la complexitat tècnica que té la documentació, posant al seu 
abast personal tècnic de suport.

3) Promoure, mitjançant campanyes informatives, que les empreses instal·ladores 
de la nostra comunitat autònoma, s’inscriguin al portal WiFi4EU per tal que tam-
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bé el nostre teixit productiu, pimes i autònoms, es pugui aprofitar dels avantatges 
d’aquest programa europeu.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, María Luz Guilarte 

Sánchez, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38960 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 28.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 38960)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. En cas que es convoqui una nova convocatòria del programa, realitzar les 
accions de comunicació necessàries, conjuntament amb les diputacions i amb la 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona, per tal que la totalitat dels mu-
nicipis catalans s’assabentin de la convocatòria del programa WiFi4EU, de la Unió 
Europea, i s’impulsi la seva participació.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Prestar, als municipis que ho sol·licitin, suport perquè puguin accedir a aquests 
ajuts, en cas que es convoquin novament.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Promoure, en cas que es convoqui una nova convocatòria del programa, mit-
jançant campanyes informatives, conjuntament amb les diputacions i amb la Repre-
sentació de la Comissió Europea a Barcelona, que les empreses instal·ladores de 
la nostra comunitat autònoma, s’inscriguin al portal WiFi4EU per tal que també el 
nostre teixit productiu, pimes i autònoms, es puguin aprofitar dels avantatges d’a-
quest programa europeu.
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