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Sessió 23 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a dos quarts de deu del matí 

i set minuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Cau-

la i Paretas, i de la secretària, Neus Lloveras i Massana. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Albert Batet i Canadell, Germà Bel 

Queralt, David Bonvehí i Torras, Lluís M. Corominas i Díaz, Adriana Delgado i Herreros, Fa-

bian Mohedano Morales, Àngels Ponsa i Roca, Maria Senserrich i Guitart, Roger Torrent i 

Ramió i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz, Marina Bravo So-

brino, Carlos Carrizosa Torres, Joan García González i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciu-

tadans; Ferran Pedret i Santos i David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela  

Conesa, Josep Lluís Franco Rabell, Joan Giner Miguélez i Joan Josep Nuet i Pujals, pel 

G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, Esperanza García González 

i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Anna Gabriel i Sabaté, pel 

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel 

Gimeno Jubero, acompanyat del director adjunt, Joan Xirau Serra; la directora de l’Autori-

tat Catalana de Protecció de Dades, M. Àngels Barbarà i Fondevila, i el director de l’Oficina 

per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, Josep Maria Reniu i Vilamala, acompanyat 

de la directora de Serveis del Departament de la Vicepresidència, Natàlia Garriga Ibáñez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de bon govern 

a la Generalitat (tram. 250-00959/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

384, 42; esmenes: BOPC 458, 56).

2. Proposta de resolució sobre la violència en l’esport (tram. 250-01020/11). Grup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 413, 37; esmenes: BOPC 449, 11).

3. Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Ca-

talunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la Memòria de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya corresponent al 2016 (tram. 357-00450/11). Comissió d’Afers Institu-

cionals. Compareixença.

4. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2016 (tram. 

359-00015/11). Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Sessió informativa.

5. Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l’Oficina per a la Millo-

ra de les Institucions d’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a infor-

mar sobre l’activitat d’aquesta oficina (tram. 357-00300/11). Comissió d’Afers Institucionals. 

Compareixença.

El president

Bé, bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals amb data de 19 
de juliol de 2017.

Abans de començar, algun grup parlamentari vol presentar alguna substitució? 
(Diversos diputats demanen per parlar.) Senyor Rabell?

Josep Lluís Franco Rabell

El diputat Joan Giner assistirà a la primera part de la reunió de la comissió en 
substitució del senyor Coscubiela.

El president

Senyor Fernández?
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Alejandro Fernández Álvarez

Sí, gràcies. La senyora Esperanza García participarà també en les compareixen-
ces en substitució del Santiago Rodríguez.

El president

Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

El diputat David Pérez substitueix el diputat Miquel Iceta.

El president

Senyor Carrizosa?

Carlos Carrizosa Torres

Los diputados Marina Bravo y Joan García sustituyen a Inés Arrimadas y a Fer-
nando de Páramo.

El president

Muchas gracias. Abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, els informo 
que s’ha sol·licitat, per part de dos grups parlamentaris, una ampliació de l’ordre del 
dia per elaborar el Dictamen del Projecte de llei del procediment de votació electrò-
nica per als catalans i catalanes residents a l’estranger.

Algun grup parlamentari hi vol intervenir?

Alejandro Fernández Álvarez

Quan se substanciaria?

El president

Perdó?

Alejandro Fernández Álvarez

Quan se debatria?

El president

Es substanciaria com a últim punt de l’ordre del dia, si s’aprovés l’ampliació.
Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor de l’ampliació?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova per 14 vots a favor i 5 abstencions.

Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de 
bon govern a la Generalitat

250-00959/11

Passaríem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de bon govern a la Generalitat, 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. I per defensar-la, té la 
paraula l’il·lustre senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, aquesta proposta neix sobretot de les iniciatives ciutadanes que lluiten con-
tra la corrupció. Estem parlant de col·lectius organitzats al llarg del globus terraqüi, 
diguéssim, que han fet propostes per donar eines per denunciar les males praxis.

I en realitat, com la corrupció s’amaga al darrere de qualsevol porta, el que cal és 
donar les facilitats i les eines necessàries perquè això no es pugui donar. En aquest 
cas, l’eina que s’ofereix aquí és una eina que està implantada a diverses ciutats al 
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Brasil i s’està implantant a diverses ciutats a Europa, i recentment en tenim l’exem-
ple que s’ha implantat a l’Ajuntament de Barcelona.

És una proposta que al llarg de l’Estat espanyol s’ha treballat per entitats ciuta-
danes, com és el que és la bústia ciutadana d’Xnet, que ha tingut el seu èxit i que ha 
sigut una de les precursores, per exemple de casos com el 15MpaRato, que va portar 
un exministre, diguéssim, al banc dels acusats.

I bàsicament la diferència del que s’ofereix actualment des de la Generalitat, que 
és bàsicament el camí de l’Oficina Antifrau, qüestionada últimament, i ho vèiem 
ahir al documental de l’operació Catalunya mateix... El que s’ofereix bàsicament és 
una eina de fàcil accés, ràpida, no només per als ciutadans sinó també per als servi-
dors públics, que a qualsevol administració de la Generalitat que hi hagi..., és a dir, 
si jo treballo al departament de bombers quan se’n contracta l’aviació amb Avialsa, 
que suposadament va ser un frau, i en soc el director adjunt, tinc una eina fàcil que 
garanteix la confidencialitat i que permet, diguéssim, realitzar aquesta denúncia per-
què pugui ser gestionada.

Al final es proposa que hi hagi una oficina de transparència i bones pràctiques, 
que pot estar adscrita o bé a l’Oficina Antifrau o bé al mateix Govern, però que 
sigui de funcionaris que tinguin carrera pròpia, que no siguin posats a dit per cap 
força política. I al final el que estem, diguéssim, donant és una eina, posant un im-
pediment més –perquè al final això és com la ciberseguretat: és anar posant impedi-
ments perquè no et vagin envaint–, una dificultat més perquè no es puguin generar 
males praxis, perquè qualsevol treballador, qualsevol servidor públic i qualsevol 
ciutadà –però sobretot els servidors públics que estan, el dia a dia, veient la gestió a 
les diferents administracions públiques–, de forma anònima i fàcil puguin exercir, 
fer aquesta denúncia.

El segon punt de la proposta de resolució és un punt profundament ideològic per 
a molts del sector. Sense codi obert no hi ha democràcia, i és una realitat que crec 
que hem de començar a ficar-nos al cap. El fet de que aquesta eina estigui implemen-
tada amb programari lliure permetrà que la traçabilitat informàtica d’aquesta eina 
sigui contrastable per tota la comunitat acadèmica mundial en el tema de desenvo-
lupament de software. I, per tant, creiem que aquesta eina, per a major seguretat i 
per evitar inclús corrupteles a l’eina anticorrupció, hauria d’estar fonamentada sobre 
codi lliure.

Acceptarem l’esmena del Partit Socialista, que extreu la part que ha de ser ela-
borada amb la interfície GlobaLeaks. Entenem que la interfície GlobaLeaks és una 
molt bona proposta, però entenem que hi ha altres propostes. I, per tant, la idea és 
que sobretot l’eina sigui elaborada amb codi lliure i al final posi, diguéssim, el...,  
o sigui, arribi a l’objectiu per al qual es presenta aquesta proposta.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. S’hi han presentat esmenes per part del Grup Parlamentari 
Socialista i el Grup Parlamentari de Junts pel Sí. I, en primer lloc, té la paraula l’il-
lustre diputat del Grup Parlamentari Socialista Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Bé, el contingut de l’esmena ha estat explicat ja pel grup pro-
ponent: senzillament era una qüestió de deixar oberta la possibilitat de que s’explo-
rin totes les possibilitats, totes les eines que existeixen en el programari lliure.

Però entrant a valorar la proposta en el seu conjunt, el cert és que ens sembla in-
teressant, i tots els mecanismes que es puguin posar a disposició del que es coneix 
en anglès com a «whistleblowers», doncs, ens sembla bé. Diguem-ne que aquest no 
seria exactament un dels mecanismes de protecció de les persones denunciants de 
possibles casos de males pràctiques o de corrupció, o en tot cas ho seria en el sentit 
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en que en garanteix la confidencialitat, però és bàsicament posar sobre la taula un 
mecanisme més, una via més de denúncia, i a nosaltres ens sembla bé.

Entenem també que és una qüestió que es pot discutir, però el nostre parer és 
que aquesta bústia, i el conjunt de persones que la gestionin, podria perfectament 
enquadrar-se en l’Oficina Antifrau. Però, vaja, evidentment hi ha diverses solucions 
possibles, ho diem només als efectes de que ens sembla l’enquadrament més lògic 
tenint en compte els mecanismes institucionals de què s’ha dotat aquest país per tal 
de facilitar aquest tipus de tasques i de denúncies.

En qualsevol cas, el nostre vot és favorable a la proposta que se’ns fa.

El president

Bé, moltes gràcies. Passaríem, doncs, a donar la paraula al Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Adriana 
Delgado.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bé, bon dia a tothom. Nosaltres a les esmenes que havíem 
presentat..., en el punt 1, doncs, fèiem referència a que es millorés el sistema de de-
núncia que ja articula l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal de garantir la transpa-
rència i les bones praxis a l’Administració, perquè la voluntat del Govern i d’aquest 
grup va en aquest sentit.

I la segona: no en podíem assumir la implementació perquè, doncs, ja hi ha un 
sistema corporatiu a la Generalitat que ho fa, no? Comentàvem d’esmenar-ho fent-
ne la valoració, diguéssim.

Ho tornem a repetir: nosaltres en aquest cas no donarem suport a la proposta, 
perquè és, com deia, l’Oficina Antifrau qui té les competències en aquest sentit, que 
ja té aquest canal de denúncies, i considerem que no té sentit fer-ne un altre, i en 
tot cas el que hauríem de fer és millorar-lo o fins i tot donar-lo a conèixer perquè la 
ciutadania n’estigui al cas i es promocioni l’ús d’aquest canal. A més a més, el Go-
vern ha implementat una bústia de queixes i una altra per a contractació pública, i, 
doncs, s’insisteix en la voluntat del Govern en aquest sentit, que es veu que és clara 
i decidida.

El canal de denúncies que es pot fer a través de l’Oficina Antifrau, doncs, és 
de denúncies anònimes, i s’hi pot accedir per Govern Obert. I els altres dos a què 
feia referència, els altres dos canals de queixes i de contractació pública, són per 
acord de govern: el primer és el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal direc-
tiu de l’Administració i de les entitats del sector públic, i altres mesures en matèria 
de transparència, grups d’interès i ètica pública, que estableix, com deia la creació 
d’aquesta bústia informàtica per formular queixes amb la garantia de confidenciali-
tat. I l’altre acord de govern al que feia referència va actualitzar el Codi de principis 
i conductes recomanables en la contractació pública, que estableix que, a fi i efecte 
de poder formular denúncies i consultes davant de la comissió d’ètica en la contrac-
tació pública del Govern, habilita aquesta bústia amb la garantia de confidencialitat 
també, que també es pot trobar a Govern Obert.

Vull dir, en resum, doncs, comentàvem ja aquest canal de l’Oficina Antifrau, i, 
d’altra banda, els altres dos canals que s’han implementat ara recentment.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Passaríem, doncs, a donar la paraula a la resta de grups par-
lamentaris. I començaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i en nom d’aquest 
grup té la paraula l’il·lustre diputat Joan García.

Joan García González

Sí; bon dia, president. Bé, avui ens fa una proposta de creació de bústia ètica i de 
bon govern Catalunya Sí que es Pot. Nosaltres, com hem fet sempre, amb compro-
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mís amb la transparència –en aquest cas sempre hem defensat que la transparència 
ha d’estar i trobar-se tant als partits polítics com a les institucions–, doncs, donem 
totalment suport als dos punts, tot i que faré un petit comentari sobre el segon.

Crec que és important que es creï aquesta bústia. Funciona en molts llocs del 
món i també a Espanya, i crec que la capacitat de crear una eina que sigui indepen-
dent on es puguin traslladar denúncies, preguntes de forma anònima, crec que –per 
nosaltres, almenys– és molt important i és diferent de les eines que ja estan imple-
mentades per l’Oficina Antifrau, i de fet són complementàries. I, per tant, tot el que 
sigui avançar en aquesta transparència, doncs, per nosaltres és molt important.

És cert, com deia, que al punt número 2 es parla d’utilitzar una tecnologia molt 
concreta, inclús s’ha dit que «el programari lliure és democràcia» –tothom aquí una 
mica està definint la «democràcia» aquests dies. Doncs, jo crec que al final no ens 
hem de tancar tampoc a un tipus de programari o de tecnologia per desenvolupar 
aquest tipus d’eines. Per nosaltres almenys no és..., jo ho dic des de la meva expe-
riència de molts anys gestionant projectes d’aquest tipus, que segurament fer aquest 
tipus de programari o desenvolupar aquest tipus d’eina és, com a mínim, tancar-ho 
en una tecnologia; és un problema sobretot per al manteniment posterior, que pot 
sortir molt car.

Crec, per un altre costat, i ja per acabar, que no trobo almenys molt raonable que 
el grup que dona suport al Govern no doni suport a aquesta creació d’una eina que 
crec que és complementària al que ja existeix avui. I, bé, potser estem una mica en 
la línia de la falta de transparència que ens ha deixat caure els últims dies el mateix 
Govern i el mateix portaveu del Govern, com ahir mateix va dir. M’imagino que 
quan un diu coses com aquestes, d’«informaré del que vulgui informar quan en vul-
gui informar», doncs, és lògic que no doni suport a la creació d’una bústia, d’una 
eina de transparència.

Gràcies. Res més, president.

El president

Bé, moltes gràcies. Passaríem, doncs, a donar la paraula al Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre dipu-
tat Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Simplement per traslladar que, efectivament, i 
com diu la mateixa proposta, doncs, aquest debat es va produir també a l’Ajun-
tament de Barcelona, que va crear aquesta Bústia Ètica i de Bon Govern; que en 
aquest debat el Grup del Partit Popular va tenir moltes iniciatives que es van plan-
tejar en esmenes, que en la seva majoria van ser acceptades; que el Grup Popular en 
va recolzar la creació, en definitiva, perquè estem parlant –i s’ha dit amb anteriori-
tat– d’un instrument de polítiques públiques innovador, i perfectament compatible 
amb d’altres que ja existeixen.

És a dir, crec que estem parlant de coses diferents, estem parlant d’instruments 
diferents, estem parlant d’elements de privacitat, estem parlant d’elements comple-
mentaris. I, en conseqüència, nosaltres tampoc no entenem que no es pugui votar 
favorablement a una proposta d’aquestes característiques.

Simplement traslladar el nostre vot favorable.
Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la senyora 
Anna Gabriel.



DSPC-C 500
19 de juliol de 2017

Sessió 23 de la CAI  8

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; nosaltres també donarem suport a la proposta. Lamentablement, malgrat es 
que creés un sistema de bústia ètica i de bon govern, no arribaríem a garantir les bo-
nes praxis segurament a l’Administració de la Generalitat. Són moltíssimes les me-
sures que s’han de combinar i articular per evitar que es produeixin, doncs, males 
praxis, corrupció, etcètera.

En tot cas, evidentment és una proposta que caldrà, no?, desplegar en la seva 
concreció i articular. Ens agrada especialment que aquesta oficina recaigui en tre-
balladores públiques, ja sabeu que nosaltres acostumem a defensar que aquest tipus 
de responsabilitats, doncs, no s’externalitzin.

I, més enllà d’això, doncs, felicitar les persones que també en reconeixíem la tas-
ca el dia que parlàvem de l’Agència de Ciberseguretat, no?, que des de l’activisme i 
el carrer fan propostes en aquest sentit.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, a donar la paraula el Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Entenc que ja ens n’ha avançat el posicionament 
quan deia que acceptava les esmenes, però voldríem que es ratifiqués en aquest sen-
tit sobre les esmenes presentades. Té la paraula l’il·lustre diputat Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, com avançava abans, acceptem l’esmena del Partit Socialista. Creiem que cal 
estudiar, diguéssim, diferents entorns del programari.

Ens reiterem en la posició de que el software lliure és democràcia, en el sentit de 
que, si és codi privatiu i ningú pot corroborar el que passa a dintre, no es pot garan-
tir la confidencialitat, perquè a la cinquena línia de codi podrien enviar el correu a 
un altre lloc, i, per tant, no ho veuríem.

I no acceptarem les esmenes de Junts pel Sí pràcticament per tres raons, no?, i 
em referiré al que ha dit la diputada. La bústia de queixes no garanteix la confiden-
cialitat; la bústia de codi ètic de contractació pública és per a CIP jurídics que han 
concursat, diguéssim, allà, per tant, n’exclou totes les treballadores. I m’agradaria 
preguntar quants treballadors actualment s’atrevirien, després del que van veure ahir 
a TV3, a contactar amb l’Oficina Antifrau, amb el que ha passat últimament.

Per tant, creiem que és bo que a cada departament, que a cada espai de treball 
hi hagi una manera de poder denunciar això, i que ho facin treballadores públiques, 
com ha comentat la diputada de la CUP. I, per tant, creiem que és una passa més i 
un avanç més necessari.

En tot cas, procedim a la votació.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Doncs, passaríem a la votació, entenc que incorporant-hi l’esmena socialista.
Doncs, vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova per 11 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció.
(Remor de veus.)

Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11

Passaríem, doncs, al punt 2 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució so-
bre la violència en l’esport.

Demanaria silenci, si us plau, als diputats per poder continuar. Com he dit, pas-
saríem al punt 2: Proposta de resolució sobre la violència en l’esport, presentada pel 
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. I per defensar-la, té la paraula 
l’il·lustre diputat Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Bé, la veritat és que del que parlarem avui no és 
un fet nou en l’època actual. Malauradament, hem tingut episodis lamentables de 
violència en l’esport, pràcticament sempre, però és veritat que de manera sorprenent 
els darrers temps s’han incrementat de manera exponencial, i potser també a través 
de la difusió de les xarxes fa que aquesta percepció sigui encara més gran. El que 
és indiscutible és que l’esport té associats uns valors –esforç, superació, compar-
tir, competir també, però dintre de l’esperit olímpic– que res tenen a veure amb les 
imatges absolutament rebutjables que hem vist els darrers temps.

En conseqüència, nosaltres el que demanem és que des dels poders públics tam-
bé fem alguna cosa, alguna cosa per intentar combatre aquesta situació. I, per tant, 
nosaltres el que proposàvem és que el Parlament de Catalunya insti el Govern a 
engegar una campanya contra la violència en l’esport, adreçada a pares i mares de 
menors que practiquen esports federats; als més joves; als que practiquen esport 
amateur en categories sènior, i potenciar en definitiva l’esport i els seus valors més 
autèntics.

Hem de dir que el Grup de Junts pel Sí, a través de la diputada Anna Caula, 
doncs, hi ha presentat una esmena, que ja avanço que l’acceptarem, perquè contri-
bueix a enriquir el text.

I, en conseqüència, hi demanaríem el recolzament unànime dels diferents grups, 
perquè considerem que és necessari, també, traslladar un missatge d’unitat del Par-
lament de Catalunya en aquesta matèria.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. S’hi han presentat esmenes, com ja s’ha avançat, per part 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. I té la paraula, per defensar-les, la il·lustre 
diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Moltes gràcies, president. Bé, afegir-nos, doncs, al que ja expressava el diputat 
del grup presentant. Jo penso que treballar a favor de l’esport, amb tot el que hem 
llegit a l’exposició de motius, sempre és un bon port, perquè aporta moltes coses i 
realment és una eina que dona molt bons resultats. També cal, a vegades, no confon-
dre l’eina amb l’ús que se’n fa, sinó senzillament fer-ne una bona aplicació.

Sí que treballàvem en diferents línies, i una de l’exposició de motius, també, que 
és un punt que potser caldria..., o com complementar aquesta PR, que realment, 
doncs, és aquest mirall de l’esportista d’elit, a vegades molt centralitzat en el juga-
dor de futbol, i el que, a partir dels mitjans de comunicació, a vegades ens transmet, 
potser també és l’eina on s’ha d’atacar o on s’han de reproduir models que realment 
penso, que cap dels que som aquí ens agradaria que fos aquest reflex. I ens agradi 
o no ens agradi, al final és el que té un impacte més directe, doncs, a les edats que 
volem treballar.

Tot i així, suport a aquesta proposta. Penso que és una línia on ja es treballa úl-
timament: enguany s’han endegat dues campanyes per promoure els valors a l’es-
port, una en l’àmbit escolar i l’altra també a moltes federacions, com podríem tenir 
l’exemple de la Federació de Futbol, que engegava el «Més que esport», sobretot per 
posar el pes moltes vegades ja no només en la competició pura i dura, sinó que és 
una bona eina per aprendre a gestionar correctament emocions, i a partir d’aquí tam-
bé facilitar recursos educatius a tothom que treballa a l’entorn en una edat educativa.
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Per tant, doncs, presentàvem una esmena per ampliar-ho no només en el món 
federat, sinó en tots els àmbits que en un moment donat puguin treballar des de la 
vessant esportiva. Per tant, el nostre grup hi votarà a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, a donar la paraula a la resta de grups 
parlamentaris. I començaria pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula en 
nom d’aquest grup l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Bueno, celebro que nos pongamos de acuerdo en esta 
comisión para lo que suponga erradicar la violencia en el deporte. Hay diferentes 
redacciones en esta propuesta de resolución; parece que la de Junts pel Sí incluso 
amplia, como decía ahora su representante, el objeto de la campaña, lo amplia tam-
bién a aquellos deportes no federados, por lo que también nos parecería bien en el 
caso de que el Partido Popular la aceptara, aunque la redacción del Partido Popular 
entendemos que también es lo suficientemente amplia como para merecer el voto 
favorable, con el objetivo, como hemos dicho, de erradicar la violencia en el deporte.

Por lo tanto, nosotros votaremos a favor, sea cual sea la redacción al final entre 
la propuesta y la enmienda que se propone también.

El president

Moltes gràcies, diputat. 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. El Grup Parlamentari Socialista també considera que aquesta 
és una bona iniciativa. Tot el que puguem fer per intentar sensibilitzar les persones 
que practiquen l’esport, o que estan al voltant d’aquesta pràctica esportiva, contra la 
violència en l’esport, doncs, està bé. I nosaltres, per tant, ens hi sumem.

Potser fora bo que, a més d’aquesta campanya adreçada a aquests col·lectius es-
pecífics que es comenten a la proposta de resolució, en algun altre moment pensés-
sim en les campanyes adreçades al conjunt de les aficions dels esports que mouen 
masses, que a vegades és on es troben alguns dels casos més greus de violència lli-
gada a la pràctica..., no a la pràctica esportiva, sinó, diguem-ne, als grans esdeveni-
ments esportius, no?

Però, en qualsevol cas, ens sembla bé la iniciativa del Grup Parlamentari Popular 
i hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre senyor Josep Lluís Franco 
Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. Sí, nosaltres també donarem suport a aquesta proposta. Pen-
sem que és afortunada i que és encertada en els termes en què està plantejada i en 
els termes en què també opinem així, i fins i tot queda més arrodonida amb l’esme-
na presentada.

I deixeu-me, per no repetir el que ja han dit aquí els companys que m’han pre-
cedit, dir que és afortunada fins i tot en l’efemèride, perquè avui, si no ho recordo 
malament, fa vuitanta-un anys que s’havia de celebrar a Barcelona l’Olimpíada Po-
pular del 1936, que era una reivindicació, una manera d’afirmar a través de l’esport, 
doncs, justament valors progressistes, democràtics, de fraternitat i de comprensió, 
d’educació i de civilització. Aquella olimpíada, com tots sabeu, no va poder desen-
volupar-se perquè va esclatar la Guerra Civil arran del cop d’estat. Molts d’aquells 
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esportistes que havien vingut d’arreu del món es van incorporar a la defensa de la 
República, i no és un mal moment, també, per, ara que reivindiquem els valors de 
l’esport, saludar la memòria d’aquella gent.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem la paraula, doncs, a la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la paraula la senyora Anna 
Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; nosaltres, malgrat que evidentment tenim, eh?, una distància abismal respec-
te al que es considera «violència» o no amb el Partit Popular, donarem suport a la 
proposta.

Però també coincidim en el fet de que sovint els espectacles d’enarborament de 
la violència..., que poden arribar fins a un extrem tipus l’assassinat d’un seguidor 
del Deportivo de la Corunya, retransmès quasi en directe, apallissat i llençat al riu 
fins a la mort, i que, en canvi, hi ha hagut dificultat perquè se n’identifiquessin els 
autors malgrat tots els múltiples testimonis..., malgrat que hi ha hagut un magistrat 
que s’ha negat a citar un testimoni protegit que assegura poder identificar els quatre 
ultres que el van assassinar, malgrat l’evidència dels fets hi ha dificultats per titllar 
d’«homicidi» els fets.

I, en canvi, davant d’aquesta expressió més cruenta de la violència –dic «més 
cruenta» perquè pot arribar fins i tot acabar amb la vida d’una persona vinculada 
en l’àmbit de l’esport–, el silenci de les institucions és màxim, el silenci de totes les 
persones que representen grups polítics que avui donaran suport a aquesta proposta 
de resolució és total. Quan es produeixen actes de violència, si s’ataca els seguidors 
del Vallecas, no passa res.

Hi ha un problema en l’esport, i és el feixisme, és l’extrema dreta organitzada. 
I podem fer veure que no existeix i podem fer veure que, com que les víctimes són 
persones d’extrema esquerra o antifeixistes, podem girar la cara. I està bé que co-
mencem per l’esport de base, pels pares, les mares, per l’esport escolar, per baix de 
tot, però evidentment tenim un problema, que és on es situa l’extrema dreta, i també 
l’hauríem d’encarar de cara, sobretot avui que commemorem, com deia el senyor 
Rabell, doncs, que l’antifeixisme es va organitzar per combatre el cop d’estat.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara donaríem la paraula al Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya per posicionar-se sobre les esmenes. Entenc que ja ho ha 
fet, però per ratificar-se.

Alejandro Fernández Álvarez

Efectivament: acceptarem l’esmena.
Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
S’aprova la proposta de resolució per unanimitat.
Suspendrem uns minuts per donar la benvinguda al compareixent, el director de 

l’Oficina Antifrau. Suspendrem uns minuts i vaig a..., sortiré a rebre’l.

Anna Gabriel i Sabaté

Podem concretar quants minuts? –quants minuts?
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El president

Sortiré a rebre el director... Vull dir, entenc que deu estar esperant, perquè l’ha-
víem convocat i això s’havia coordinat a les deu. (Veus de fons.) Me diuen que està 
a la porta.

La sessió se suspèn a les deu del matí i quatre minuts i es reprèn a les deu i set minuts.

El president

Bé, reprendríem la sessió de la Comissió d’Afers Institucionals.

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, per a presentar la Memòria de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya corresponent al 2016

357-00450/11

Ho fem amb el punt 3 de l’ordre del dia, que és la compareixença de Miguel Án-
gel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant de la Co-
missió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria de l’oficina que correspon 
a l’any 2016.

El director tindrà un temps d’intervenció de trenta minuts aproximadament, 
i després passaríem a les diferents intervencions dels grups parlamentaris. Té la 
paraula el director de l’Oficina Antifrau, l’il·lustre senyor Miguel Ángel Gimeno 
Jubero.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (Miguel Ángel Gimeno 
Jubero)

Gràcies, senyor president, benvolgut president d’aquesta Comissió d’Afers Insti-
tucionals. Senyors diputats, senyores diputades, senyores, senyors presents en aques-
ta sala, avui comparec davant d’aquesta comissió per retre comptes de l’activitat de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya durant el que correspon a l’any 2016.

Ja els avanço que les xifres que detallaré no són dolentes, estan en la línia que..., 
estan, diria, una mica millor que abans, però també he de dir que per nosaltres 
aquesta memòria, que és una memòria treballada i que respon a tota l’activitat que 
ha fet tot el personal de l’oficina que està intensament implicat dintre de la feina 
del que és aquesta institució... Però també vull dir, a més, que no correspon al que 
seria tot un any, tot un període d’activitat d’aquest director. Com vostès saben per-
fectament, fa més o menys un any vostès van prendre la decisió, la legítima deci-
sió, del cessament del director anterior, i aproximadament uns dies després del mes 
que estem ara, que farà un any, hi va haver la primera audició, el que denominem 
«hearing», amb la qual cosa després, amb la votació corresponent al Ple, se’m va 
elegir com a director de l’oficina, tot i que no en vaig prendre possessió fins al mes 
de setembre. Per tant, la meva feina en aquest sentit, en el que es refereix a les dades 
del 2016 –que les assumeixo plenament, evidentment, com no podria ser d’una altra 
manera–, es corresponen amb aquest període en el que jo, de manera directa, soc el 
responsable de manera directa, com a director sempre, però en tot cas amb caràcter 
personal a partir del mes de setembre.

Però sí que he de dir, també, i jo crec que és important que es faci aquí, que no 
es tracta de que jo doni un seguit de dades, de xifres, que vostès per una altra banda 
tenen per escrit i, en fi, amb els quadres corresponents, i que ja ho tenen de fa uns 
mesos, sinó que vostès han de veure..., i aquesta ha estat per mi la meva preocupa-
ció, de donar, de fer un discurs aquí de retiment de comptes, però a més a més amb 
un caràcter, diríem..., en l’àmbit de la meva competència, evidentment, amb un con-
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tingut que vagi més enllà de les xifres, que tingui, si se pot dir, un cert contingut 
polític quant al que és el funcionament d’aquesta oficina.

I dic això perquè, des de la data que jo en vaig prendre possessió, el mes de 
setembre del passat any, s’ha fet una intensa activitat dintre de l’oficina, i que va 
culminar amb aquelles directrius que vostès deuen recordar, perquè es va fer da-
vant d’aquesta Comissió d’Afers Institucionals el mes de desembre. Per tant, crec 
que és un bon moment perquè jo reti comptes no solament d’unes xifres del 2016, 
sinó també d’aquelles directrius que sí que es van fer el 2016, que es van presentar 
el 2016 i que algunes –evidentment, estaven totes en el calendari– ja han començat 
a executar-se, i que jo doni comptes, efectivament, del que s’ha fet, del que s’ha fet 
en aquest sentit. Que també anunciaré que s’ha pogut fer més en un àmbit..., bé, vos-
tès ho jutjaran, però en tot cas en un àmbit intern, on s’ha pogut fer més activitat.

Ja saben vostès que la nostra institució es sustenta bàsicament sobre dos suports, 
dos pilars: un que té a veure..., i que es denomina anàlisi i investigació, i un altre 
que és de prevenció. Aquest segon sempre està demandat en els discursos, però des-
prés és possible que no sigui tan apreciat, i són més apreciats, de vegades, aquells 
aspectes que són més punyents, que són més espectaculars, que tenen a veure amb 
la investigació.

De totes maneres, jo vull començar per les dades de l’àmbit de la prevenció. 
I podríem dir, en aquesta direcció funcional, que hi ha tres aspectes bàsics: un són 
les al·legacions a la normativa que es faci; un altre que és la formació, i un altre que 
és el seguiment, el seguiment d’aquelles activitats d’investigació que nosaltres hem 
tingut per saber més o menys quina és l’efectivitat que tenen o quin és el contingut, 
o el grau d’acceptació o el grau de compliment d’aquells informes que nosaltres fem.

Pel que es refereix a la primera, a l’al·legació normativa, hem analitzat setze pro-
jectes de disposicions normatives durant l’any 2016. Dels primers que jo volia posar 
en valor és un que s’ha fet en un àmbit europeu, en l’àmbit de l’OCDE, que té a veu-
re amb la integritat pública, i un altre, amb les al·legacions que s’ha fet en una con-
sulta pública, de la Secretaria General d’Afers Institucionals de la Comissió Europea 
amb relació a un registre de transparència. És a dir, des de la nostra perspectiva, 
de la perspectiva de l’Oficina Antifrau de Catalunya, ja tenim discurs que és admès 
en un àmbit europeu. També he de dir que, després, alguna de les vegades que hem 
estat en institucions europees durant aquest període, fa uns mesos, concretament a 
l’OLAF, s’ha posat en valor l’oficina en la mesura que segurament deu ser l’oficina 
d’un àmbit no estatal que en tot cas hi tenia més activitat, que s’hi posava en contac-
te més vegades i que hi col·laborava més efectivament.

Ja amb un caràcter més general, el 33 per cent dels casos d’aquestes al·legacions 
normatives s’han plantejat per qüestions –amb una anàlisi qualitativa– de transpa-
rència i administració electrònica; té sentit, perquè és un moment d’execució del que 
havien estat les directrius en aquesta matèria per part de les lleis que s’havien des-
envolupat. Un 27, per cent d’infraestructura ètica; un 13, per cent per transparència 
i participació ciutadana; un 7 per cent de transparència, accés a la informació i bon 
govern, i un 7 per cent en matèria de subvencions.

El gruix de les al·legacions, el 78 per cent, s’ha fet als ens locals. Bé, deduir..., 
que siguin tantes realment significa, per una banda, constatar un fet, que és que a 
Catalunya hi ha un àmbit municipal molt extens, de molts ens municipals, en aquest 
sentit; després, que són complidors, en la mesura de que fan actuacions en el sentit 
del que se’ls demana per les lleis emeses per aquest Parlament, i, finalment, que són 
receptives. I dic que són «receptives» perquè, de les al·legacions presentades, el 56 
per cent s’han estimat totalment, o sigui, s’han inclòs dintre de la seva normativa a 
la que es feia al·legacions; el 13 per cent s’han estimat parcialment, i hi ha un 30 per 
cent que no ens n’han dit res o senzillament han dit que no l’admetien.

Si ens situem en l’altra àrea, l’àrea de formació, l’element indispensable per llui-
tar contra la corrupció, des del meu punt de vista, des del punt de vista de l’oficina, 
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és una de les prioritats. Vull recordar, ara, en aquest moment, que en el nostre ba-
ròmetre, el baròmetre que fem cada dos anys, el ciutadà posa, en fi, el dit a la nafra, 
en aquest sentit, fent un retret a l’àmbit polític pel que..., la percepció és que no es 
fa tot el que caldria per lluitar contra la corrupció. Nosaltres donem especial impor-
tància a aquest aspecte, i l’any 2016 l’àrea de formació de l’oficina ha organitzat 45 
accions formatives, a les que han assistit 777 persones participants, que representa 
un total, en àmbit horari, de 166,5 hores lectives que s’han impartit, i hi ha una va-
loració, sobre 10, de 8,63 de mitjana –per tant, està molt ben acceptada, aquest tipus 
de formació. De fet –no el 2016, ja el 2017–, alguns de vostès, alguns dels seus grups 
parlamentaris també han rebut..., en fi, han estat protagonistes d’algun aspecte de 
formació en aquest sentit.

D’altra banda, pel que fa a la formació estàndard, que nosaltres ja teníem prepa-
rada, sobre l’àmbit d’integritat i gestió de riscos, s’han impartit les accions que jo els 
relataré ara: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció, Gestionar 
els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva; hem fet tres sessions al màster 
d’Hisenda Autonòmica Local de la Universitat de Barcelona, i hem participat amb 
tot un mòdul en El rol del gestor econòmic en la integritat dels ens locals, i la funció 
que té l’Oficina Antifrau en el marc del curs organitzat per l’Escola Europea d’Ad-
ministració pública i adreçat a servidors públics dels països de la Unió Europea.

En aquesta matèria que jo he avançat, ja, d’introduir elements discursius i de ca-
ràcter més polític i no solament de dades, crec que val la pena que jo ara m’estengui 
uns moments, uns minuts, en el que és la gestió de conflictes d’interès en el sector 
públic de Catalunya.

Nosaltres hem considerat que era un dels aspectes fonamentals, hem fet un tre-
ball amb aquest particular que s’ha publicat en les publicacions d’aquest Parlament 
de Catalunya, que es va presentar, que va ser presidit per la presidenta d’aquest Par-
lament, i que té per objecte donar resposta a les mancances que l’oficina ha pogut 
constatar pel que fa a la regulació i aplicació de les eines de prevenció en el conflic-
te d’interessos. També he de dir que trobem a faltar que, diversos mesos després de 
fer-lo públic, no hi ha hagut cap activitat, cap iniciativa parlamentària –almenys, que 
nosaltres coneguem– que es refereixi de manera directa a la gestió de l’Administra-
ció per modificar aquesta realitat que s’explica en el conflicte d’interessos.

He d’informar, també, tot i que la major part de vostès també han format..., o al-
guns de vostès han format part de la comissió, de la Comissió d’Estudi de Mesures 
contra la Corrupció –en fi, el que coneixem com la Cemcord–, que una bona part 
de l’anàlisi de l’oficina ha estat admès de manera literal, de l’ordre de vint-i-una me-
sures, amb el seu tenor literal, que cal aplicar-les. I una d’aquestes especialment és 
la que es refereix a la gestió i control de conflictes d’interès. En particular, l’oficina 
seria, al meu parer –en fi, diran vostès que soc subjectiu, però..., efectivament ho 
soc, però critiquin-ho vostès, en tot cas, des d’una altra perspectiva–, la millor opció 
per raons d’economia i especialització per operar com autoritat especialitzada en el 
control de conflictes d’interès i en la gestió de registre d’interessos.

Vull recordar –vull recordar– que la comissió a la que he fet referència diu li-
teralment: «Cal garantir mitjançant una norma que la informació continguda als 
registres d’interessos sigui de conservació i accés públic» –això és la 140. «Cal, en 
el cas d’alts càrrecs, que una autoritat de control especialitzada fes un escrutini de 
la trajectòria professional prèvia amb l’objectiu de detectar possibles interessos que 
afectin el càrrec que s’ha d’ocupar i proposar mesures de gestió d’aquells interessos 
que no es puguin eliminar.» Si de cas, si correspon, ja m’hi estendré més cap enda-
vant, per fer, en fi, el seguiment periòdic que caldria i que recomana també aquesta 
comissió i que ho diria d’aquesta manera.

Mirin si és rellevant en aquest aspecte i, en fi, és indispensable aquesta feina, 
perquè en una que és una constant, que és una..., en fi, una expressió del meu parer 
que heu de tenir tots al cap és que, sempre que hi ha gestió de fons públics i hi ha 
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capacitat per fer aquesta gestió, i hi ha autoritat per fer-la, hi ha possibilitats, hi ha 
risc –hi ha risc– de que hi hagi corrupció. No estic parlant de que aquests actes si-
guin de corrupció, dic que hi ha risc de corrupció.

I això ens posa en l’altre aspecte fonamental que jo, des d’un començament, he 
volgut posar en valor: què és la prevenció?, què ha de ser la prevenció? Mirin, la llui-
ta contra la corrupció triomfarà no solament amb accions reactives –que aquestes 
són importants, no s’han de deixar de fer–, el veritable triomf estarà quan hi hagi 
prevenció, i més prevenció i més prevenció. Imaginem-nos situacions que poden 
ser..., a títol d’exemple: si volem acabar..., acabar-los poder no els acabarem mai, i 
això ens podria passar també aquí, però, en fi, minimitzar els aspectes dels incendis 
forestals, o ho hem de fer posant molts recursos per apagar els focs que ja estan en-
cesos o els hem de posar a prevenció.

Jo crec que tothom ho diu de manera oberta i ho tenim bastant clar, que és així. 
Fins a un punt que, en aquesta presentació que vam fer nosaltres dels conflictes d’in-
teressos aquí, en aquest Parlament, va comparèixer el que era el president de l’Alta 
Autoritat francesa per a la Transparència de la Vida Pública, que té com a objecte 
exclusiu, en aquest aspecte, analitzar, dels alts càrrecs de tot el..., en fi, de l’executiu, 
de tot el que és l’aparell administratiu francès, que és ampli, perquè, donada la dis-
tribució de poders que es fa a França, doncs, efectivament és més ampli que aquí, 
que es donaria en un altre àmbit, i també els grans ajuntaments, o sigui, no solament 
aquest..., i aquest exclusivament té aquest objectiu: comprovar que aquesta declara-
ció d’interessos que fem tots nosaltres com a alts càrrecs i que hem posat en un so-
bre era veritat, que no s’ha modificat, que no s’ha modificat prèviament en un àmbit, 
diguem-ne, de relacions personals, sigui familiars o sigui d’una altra eina.

Vull recordar aquí..., i perdonin-me que hi posi un altre parèntesi, una altra sub-
ordinada. Recordem tots aquí una cosa que és, en fi, pública: què passa als Estats 
Units, que tenen una agència molt potent en aquest aspecte? Doncs, en fi, que hi ha 
fideïcomisos cecs, que és veritat, i el gran escàndol està en que hi hagi un president 
que no vol –que no vol– acudir a aquesta eina, a aquesta eina molt útil –molt útil– que  
es donarà. No sempre s’ha d’entrar en aquest aspecte, evidentment, aquesta és una 
exageració, però en tot cas nosaltres sí que ho hem de dir.

Bé, passant a l’àmbit de la investigació, el 2016 s’han rebut i tramitat un total de 
174 denúncies: 123, que això suposa el 21 per cent, concerneixen els ajuntaments; 
23, el 13 per cent, a la Generalitat; el 6 per cent, a entitats o empreses privades; el 
5 per cent, a altres entitats i administracions; un altre 5 per cent, a les diputacions; 
un 1 per cent, a les universitats; un 0,6 per cent, a consells comarcals –recordo que 
m’estic referint al 2016, ara, perquè efectivament al començament del 2017 hi ha 
alguns actes més, que són els que en tot cas tindrem a la memòria ara nosaltres–, i 
també un 0,6 per cent, a les fundacions.

Si ens situem en una valoració o en una denominació qualitativa, diríem que el 50 
per cent de les denúncies afecten la contractació pública; un 22 per cent, conflictes 
d’interès i incompatibilitats, i un 11 per cent, la funció pública, i queda un 6 per cent 
per a urbanisme, i queda aquí l’11 per cent, d’altres àmbits que són molt diferents,  
de tot tipus.

Sí que puc dir, perquè això sí que es correspon a l’any 2016, que una de les pri-
meres accions que va prendre aquest director va ser admetre les denúncies anò-
nimes. No ha suposat, efectivament, un gran, en fi, increment –ho veurem mi-
llor a finals del 2016–, però sí que s’ha de dir que el 75 per cent dels denunciants  
s’han identificat, de tots aquests que parlo; el 19 per cent han demanat la seva reser-
va d’identitat –i en això vull fer, vull posar un interrogant, perquè vull estendrem en 
aquest aspecte–, i un 6 per cent han presentat denúncies anònimes.

Deia això perquè moltes vegades els que ens demanen confidencialitat –i nosal- 
tres els donem confidencialitat–, si després han d’anar a un àmbit jurisdiccional, 
aquesta confidencialitat es perd, i això planteja certs problemes. I planteja certs pro-



DSPC-C 500
19 de juliol de 2017

Sessió 23 de la CAI  16

blemes perquè hi ha una mancança d’un altre aspecte, que és el que vull posar jo 
davant de vostès, una cosa que m’han sentit molts de vostès moltes vegades..., bé, 
«moltes vegades»: alguna vegada en les meves intervencions aquí, que es refereix 
als alertadors.

No fa gaire l’oficina va promoure unes jornades en aquesta matèria en les que va 
recollir bàsicament el que era les organitzacions de la societat civil de Catalunya, 
però no solament de Catalunya, sinó també d’altres parts de l’Estat, i a més a més 
de l’àmbit europeu –de l’àmbit europeu–, des del Parlament Europeu, també, en fi, 
persones que corresponien a un àmbit cultural anglosaxó, que tenen un sistema, en 
aquest sentit. Tothom coincideix en la necessitat. Un dels estàndards europeus que 
es planteja ja l’OCDE –dels estàndards, hi insisteixo i ho subratllo– en la lluita con-
tra la corrupció és precisament una regulació dels alertadors.

Per tant, jo ho poso una altra vegada en valor davant de vostès com una activitat 
que l’oficina, en fi, crec que té capacitat per controlar-la d’alguna manera, i que en 
tot cas, si vostès ho estimen oportú, no tindrem cap inconvenient que el darrer tri-
mestre d’aquest any, a finals d’aquest any 2017, estiguem en condicions de presen-
tar unes conclusions en les que recollim una mica els estàndards dels altres països 
europeus, quins són aquells principis que s’han de respectar sempre i, a més a més, 
quines han de ser les facultats de protecció que s’han de donar. Tot i ser conscients 
que hi ha àmbits que s’han de protegir, també, que és aquest que et deia també de 
l’àmbit penal, de l’àmbit jurisdiccional penal, i aquest està fora de les competències 
d’aquest Parlament, però, en tot cas, que estigui fora de les competències del Parla-
ment no vol dir que aquest Parlament no pugui promoure accions amb un altre ni-
vell però des d’aquest mateix Parlament. És evident que se l’ha de protegir, tant si es 
denuncia un fet que és una prevaricació, com si es denuncia un fet que és una incor-
recció administrativa, diria que encara més si és aquest tipus de coses.

La tipologia dels denunciants i d’aquestes..., en aquest àmbit, els expedients 
d’avaluació prèvia de versemblança han estat..., el 41 per cent dels expedients han 
donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigacions, mentre que s’ha decretat l’arxiu del 
50 per cent dels expedients. Que se n’hagi decretat l’arxiu no vol dir que no s’hagi 
investigat, perquè això seria inadmissió, que és un altre aspecte, que és..., durant el 
2016 és absolutament..., no té rellevància, perquè, si no ho recordo malament, n’hi 
van haver un o dos assumptes –o sigui, que no s’hagin admès. Però una altra cosa és 
que, després de fer-ne la primera..., la preliminar, en aquell cas es pugui concloure 
que no hi són.

En el 5 per cent dels expedients s’ha acordat la suspensió d’actuacions en fase 
d’anàlisi prèvia de versemblança, per haver-se establert que els fets considerats eren 
objecte d’investigació per part del Ministeri Fiscal o d’algun àmbit jurisdiccional, 
d’algun jutge, en definitiva.

En la tipologia dels denunciants –aquí també voldria subratllar i relacionar-ho 
amb això anterior–, hi ha un 55 per cent de les denúncies, 96, que han estat presen-
tades per particulars; un 21 per cent, 36, per grups polítics; un 9 per cent –i això és 
el que vull subratllar: solament, diria, un 9 per cent–, funcionaris o treballadors pú-
blics, i aquí hi té a veure la protecció que li podem donar, a aquest, perquè la qualitat 
de la denúncia canvia molt quan és una persona que ho coneix des de dintre i una 
persona que ho fa des de fora. Un 4 per cent l’han fet els sindicats, i un 11 per cent 
l’hem iniciat d’ofici la mateixa oficina.

En l’àmbit d’investigació, i aquí voldria fer un aclariment, perquè vostès m’han 
sentit i perquè no..., s’havia sustentat, com fa l’OLAF, sobre una anàlisi de versem-
blança per posteriorment passar a una investigació pròpiament dita. Nosaltres hem 
modificat –ho diré després, en tot cas–..., he donat instruccions ja i s’ha modificat. 
De fet, ara estan fusionades ambdues àrees. Per què? Perquè la mateixa persona que 
inicia i fa el judici de versemblança, si considera que efectivament ha de continuar, 
després de dictar-ho, es continua i fa la investigació. Per tant, en realitat aquesta és 
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una de les explicacions de per què en un àmbit de versemblança s’han arxivat as-
sumptes que..., segurament per què? Perquè no calia posar a investigació o perquè ja 
les tenia el fiscal i, per tant, ja sabien..., o perquè s’han enviat al Ministeri Fiscal si 
amb les dades que es tenien en aquell moment ja era suficient.

Del total de la direcció d’investigació s’han tramitat 206 actuacions, 32 més que 
l’any 2015, i 44 han estat closes i 13 han estat interrompudes per haver-se constatat 
la concurrència de procediments judicials en aquest aspecte.

De les actuacions no arxivades, durant l’any 2016, així com de tres actuacions 
closes de l’any 2015, s’han tramès setze informes raonats, una recomanació raonada 
a les entitats investigades, catorze comunicacions a les autoritats competents i tres 
comunicacions directes al Ministeri Fiscal.

En el que suposa el seguiment, els informes raonats del 2016, dels que són..., i 
dels que s’arrossegaven del 2015, han estat el 50 per cent adreçats a la Generalitat i a 
les seves entitats vinculades, i el 50 per cent, als ens locals. Totes les entitats concer-
nides pels informes raonats hi han donat resposta completa. S’ha considerat que les 
mesures i justificacions –això ho ha considerat l’oficina– exposades en dotze d’aques-
tes respostes eren congruents amb les irregularitats assenyalades en els informes rao-
nats. Per contra, no s’han considerat congruents quatre de les respostes als informes 
raonats tramesos, de tal manera que en dos casos s’ha comunicat a les entitats les 
corresponents discrepàncies: en un cas s’ha realitzat una comunicació al Ministeri 
Fiscal, i en el darrer cas encara s’està valorant, perquè és una resposta molt complexa 
i, per tant, l’anàlisi exigeix més temps per fer-la.

Les irregularitats bàsicament –i això és important que ho sàpiguen vostès– s’han 
centrat –tot i que es pot avançar de les meves paraules primeres– en matèria de con-
tractació, en matèria de conflictes d’interès, de funció pública i d’urbanisme; això, 
les més rellevants. Per tant, sembla evident que tant les actuacions d’aquesta oficina 
com les seves actuacions legislatives, en tot cas, han d’anar en aquesta línia per po-
der prevenir aquests aspectes.

En l’àmbit de col·laboració, perquè aquest és un aspecte que sempre he valorat. 
En aquests moments, 2016 –si parlés del 2017, hi tindríem una lleugera diferència–, 
no hi ha hagut..., vull remarcar que no hi ha cap entitat investigada que hagi con-
travingut el deure de col·laboració amb l’oficina –el 2016. És veritat que, després, el 
2017, quan presenti la memòria del 2017, doncs –que espero presentar-la–, tingui..., 
en fi, solament sigui un cas episòdic, però, en tot cas, sí que hi ha hagut algú en 
aquest aspecte.

El que sí que volia dir en aquest..., perquè es creen expectatives, és que és veritat 
que en àmbits de grups polítics –me refereixo a grups polítics o de Govern o muni-
cipals d’oposició, de tota mena, eh?, i bàsicament en ajuntaments–, moltes vegades 
s’anuncien accions que es presenten denúncies davant de l’Oficina Antifrau que no 
ens arriben –que no ens arriben. Per tant, bé, a vegades nosaltres estem expectants 
perquè ho llegim al diari, i, mira, ens ha entrat llavors el director i comença a mou-
re-ho tot: «A veure, aquest assumpte vull veure’l perquè vull exactament saber el 
contingut d’aquesta denúncia.» I moltes vegades no ens ha arribat. Clar, això crea 
expectatives, això com a director de l’oficina..., vull que prenguin consciència de 
que això crea expectatives al ciutadà; crea expectatives i, a més a més, i perdonin, 
em traspassa una responsabilitat que tothom hi diu: «Què fa l’Oficina Antifrau?, 
que hi han denunciat un cas i que no està fent...» Per tant, sí, ja sé que les eines, els 
instruments que s’utilitzen moltes vegades políticament, doncs, en fi, no han de ser 
exactament els mateixos amb els criteris que utilitza un director d’una oficina o un 
funcionari, però en tot cas s’ha de tenir en compte.

En sol·licituds d’informació en el decurs de l’any 2016, i amb la voluntat d’imple-
mentar i aplicar la Llei de transparència, hem rebut cent una sol·licituds d’accés a la 
informació, sense que resti cap pendent de resoldre. Hi som molt curosos, i dic això 
i ho subratllo: ho subratllo perquè les analitzem una a una. No tenim un estàndard 
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d’aplicació de la Llei de transparència. I per quina raó? Home, la raó jo la vaig ex-
pressar dues vegades, una jo crec que va ser en aquesta mateixa comissió i una altra, 
a la ponència que es va fer sobre la modificació de la llei. Mirin, la llei de l’oficina 
ens obliga a confidencialitat, la seva naturalesa d’investigació obliga a tenir-ne. I, per 
tant, a vegades –i això està pendent de que es reguli amb la modificació de la llei–, 
planteja certes problemàtiques. I què fem nosaltres? Doncs, les fem una a una, les 
analitzem una a una. I per això és un esforç que no hi hagi en aquest moment..., bé, 
això està tancat en una data concreta, eh?, vull dir que no n’hi hagi cap de pendent.

Setanta-sis de totes aquestes s’han resolt en sentit estimatori; dotze, parcialment 
estimatòries, i només en nou ocasions s’ha denegat l’accés, i en quatre la sol·licitud 
s’ha entès desistida per manca d’esmena per part del sol·licitant del que li hem de-
manat.

La gran part de les sol·licituds s’han interessat per l’estat de l’expedient d’inves-
tigacions. I vull recordar –això ja ho vaig explicar en el seu moment– que això ho 
hem de regular, perquè aquesta no és una..., el que és una paradoxa és que la llei de 
l’oficina no reguli alguna persona que ha estat denunciant que té, d’alguna manera, 
un interès, que està concernida, i que, en canvi, invocant la Llei de transparència 
tingui dret a aquesta informació o la pugui tindre. Per tant, això ho hem de regular, 
ho hem d’arreglar.

En 44 ocasions s’ha volgut saber o conèixer una determinada investigació, i en 
4 ocasions s’ha preguntat sobre l’organització, o funcionament o pressupost de l’ofi-
cina. En l’àmbit d’informació propi, 53 han estat en expedients d’investigació; 44, 
en una determinada investigació; 4, sobre l’organització, funcionament i pressupost 
de l’oficina.

Mirim, torno a recordar –en fi, per una intervenció, ja..., no sé si m’estic excedint 
una mica en el meu temps, senyor president– que el 14 de desembre vaig fer aques-
ta compareixença davant de la comissió on vaig plantejar el pla de treball, elaborat 
conjuntament per tota l’oficina, perquè, com a director novell que entrava en aquell 
moment, vaig voler saber exactament quina era l’opinió d’aquells funcionaris, que 
tinc en gran estima... d’aquells «funcionaris»: d’aquells empleats de l’oficina, que 
tinc en gran estima perquè penso que són honestos i que fan, en fi, el que han de fer 
en aquest aspecte.

I els objectius del nou mandat es fixaven en aquesta..., i, d’altra banda, un aspec-
te que ara vostès en poden fer preguntes, i segurament més l’any vinent que aquest. 
Però, en tot cas, vaig posar un llistat i vaig posar un calendari, i quines són les ac-
cions a comptar en una institució prou capaç per controlar la corrupció. Crec que 
d’aquesta manera és l’única manera que vostès poden fer una fiscalització, en el sen-
tit positiu –a més, ho dic: no negatiu–, de l’activitat de l’oficina i de la meva.

Vam proposar trenta-set –calendari a la mà, eh?, i tenint en compte fins i tot la 
data d’avui– accions immediates, que en la gran majoria hem implantat. No és que 
fossin trenta-set, eren moltes més de trenta-set, però les que eren més immediates 
eren trenta-set, eh? Els objectius del..., de les trenta-set, durant el primer trimestre 
del 2017 la majoria ja s’han aplicat. De fet, d’aquesta llarga llista, que evidentment 
jo tampoc vull repassar aquí perquè seria... Faré algunes de les més importants: 
tretze de les mesures ja estan implantades totalment, tretze estan en curs, i en la 
resta, doncs, segurament necessitarem una modificació legal per poder portar-les a 
la pràctica. Perquè, clar, posaven..., o sigui, jo puc fer una proposta a vostès, si vos-
tès l’admeten, en fi, d’alertadors, com he dit abans, però clar, la proposta sí que puc 
fer-la, el que..., la implantació no em correspon i no tinc aquestes facultats, ni molt 
menys.

La primera qüestió que jo vull dir –i ara posant una mica a sobre de la taula la 
percepció d’una persona que venia de fora del món del que era l’oficina i que es fica 
dintre de l’oficina–, la primera advertència que jo vull fer a vostès és que trobo una 
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manca, una mancança de cooperació entre tots els ens i institucions que es dediquen 
o que ens dediquem a la lluita contra la corrupció.

Em permeto..., hi ha una lluita contra la corrupció, no hi ha moltes lluites con-
tra la corrupció, perquè l’única manera de que siguem efectius és que hi hagi una 
lluita contra la corrupció. Per tant, s’ha de trobar; sé que és difícil, sé que és difícil 
des d’un parlament com el de Catalunya, que li manquen certes competències que 
caldrien. Necessitem una coordinació que mogui el total d’aquesta lluita, i això és 
el que encara no tenim, és un puzle. Tracto de fer..., amb el Ministeri Fiscal, per la 
via dels convenis, però aquí s’ha acabat. Fins i tot, puc tenir-lo amb el Ministeri Fis-
cal però evidentment no ho puc fer amb els jutges, ni, en fi, comptin que hi tingui 
jo relació.

Pel que fa a l’activitat de l’OAC, crec que hem guanyat força en transparència 
perquè, en fi, garantim que la provisió de llocs de treball, de funcionaris de l’OAC, 
es farà d’acord amb principis de publicitat, mèrit i capacitat, i que els llocs es co-
breixen de manera definitiva, legal i ètica. I hem adequat les retribucions, inclosos 
els complements de qualsevol naturalesa –triennis, productivitat, dietes– als criteris 
d’estricta legalitat i integritat. A més, els donem amb màxima publicitat la norma-
tiva de personal que ens informa..., i els informes de control extern. Aquest és un 
aspecte que segurament no s’havia fet mai, però nosaltres no tenim cap inconvenient 
de que els informes de l’auditoria es facin a la nostra pàgina web; bé, per a tothom, 
vostès ja també ho tenen.

Estem elaborant un estudi inicial en matèria de recursos humans que revisa la 
definició dels llocs de treball. De fet, això està escrit abans-d’ahir, diríem, perquè 
ahir –i, en fi, ho dic amb orgull– ja es va publicar al diari oficial la relació de llocs 
de treball nova –es va publicar el dia d’ahir. És evident que no és una cosa del 2016, 
que és del 2017, però permetin-me que, en tot cas, com m’hi vaig comprometre, 
aquesta s’ha fet.

I les properes setmanes farem una publicitació –en el DOGC, evidentment– de 
la convocatòria de vuit llocs de treball. Tres, ocupats fins ara per eventuals, que era 
una de les constants que es donava aquí. Nosaltres el que hem fet ara és: ja estan 
cessats en aquest moment com a eventuals, i els hem fet un contracte fins que aques-
tes places siguin ocupades per una persona que l’hagi tret dintre del concurs que es 
farà. Vull dir, no els traurem fora, sinó que es presentaran al concurs: si les treuen 
ells, doncs, molt bé, i si les treu una altra persona, serà una altra persona. Hi ha ha-
gut una baixa a l’oficina –era un funcionari que se n’ha anat a una altra institució–, 
i, per tant, aquesta també sortirà al concurs. Aquestes es faran. I quatre més, de llocs 
nous, que conforme al pressupost podem posar. Per tant, un total de vuit.

Les tres, d’aquestes que parlava, que eren de caràcter laboral, que hi estaven 
eventuals, es faran de manera immediata –avui no han sortit però sortiran un dia 
d’aquests–, i les altres les farem el mes de setembre. I ho dic ara perquè..., ho farem el 
mes de setembre perquè tothom ens ha dit –no sé si és veritat i, si no, m’equivoco– que,  
si fem la publicitat abans de que comencin les vacances, hi ha menys publicitat,  
que la gent, doncs, com tota..., amb tota la raó, segurament, no llegeix el diari oficial 
i no està per posar-se en aquesta situació.

Per tant, ho posarem al setembre, però abans de final d’any això estarà acabat, 
i amb un tribunal que, com és legalment adequat, ha de ser intern, fet per funcio-
naris, però nosaltres hi fem una garantia addicional, i és que hem fet el conveni..., 
en fi, la contractació amb dos funcionaris externs, que funcionaran amb un efecte, 
diguem-ne, assessor. Fem que una persona que és professor de dret administratiu, 
que ja ha admès la..., en fi, l’acord, i, una altra, que és professor de criminologia i 
psicologia. Per tant, volem que s’elegeixin els millors.

Bé, hi ha un seguit de qüestions que per raons de temps hauré de deixar. Sí que 
he de dir que, mirin, hem canviat el control horari. Ho fem per conciliar millor la 
vida familiar, però el control es fa amb el dit. Paguem un tiquet de menjar –sí, se-
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nyors–, que correspon a un contracte d’un any i mig, no d’un any, com s’ha donat 
publicitat als mitjans de comunicació, i que no cobrem els alts càrrecs, contrària-
ment al que s’ha dit en algun mitjà de comunicació. I que es fan unes comparacions, 
en fi, que no..., en fi, no tenim res a amagar. El règim de percepció de dietes s’ha 
adequat al que ha dit l’oïdora, en aquest aspecte, i les indemnitzacions per raó de 
servei.

Els barems de formació, el que paguem quan un ve a donar-nos una conferèn-
cia a dintre, està conforme i està regulat conforme als mateixos pagaments que fa 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; no volem fer una cosa diferent, no 
ho volem. I el complement de qualitat..., i això és important que ho sàpiguen vostès: 
s’ha posat un complement de qualitat, que també el teníem abans, però aquí s’ha fet 
amb tota la claredat, i s’ha vinculat amb una productivitat. S’ha vinculat amb una 
productivitat determinada, que és doble: per una banda, l’informe que fa el cap de 
l’àrea, i, per l’altra banda, uns objectius que s’han fixat tenint en compte l’opinió  
de tots ells.

Mirin, després tenim contractacions públiques... S’allarga molt, amb la presèn-
cia de vostès, que ja fa més de trenta-set minuts. I, per tant, em sotmetré a les seves 
preguntes, que en tot cas suposo que serà el que més interessarà a tots.

Gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies a l’excel·lentíssim director de l’Oficina Antifrau per la seva inter-
venció. Abans de donar la paraula als diferents grups parlamentaris, permetin..., a 
l’inici, en nom de la Mesa i de la mateixa comissió, no he saludat el director adjunt. 
Agrair també la seva presència al senyor Joan Xirau, igual que a les diferents perso-
nes que l’acompanyen, com la cap de Relacions Institucionals, Lourdes Parramon; 
la responsable de comunicació, Laia Espín, i el cap de l’Àrea d’Administració i Re-
cursos Humans, Àngel Egea.

Dit això, donaríem la paraula als diferents grups parlamentaris. Començaríem 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre 
senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gimeno y señor Xirau, por su com-
parecencia hoy en la Comissió d’Afers Institucionals. Tiene usted razón, señor Gi-
meno, que presentar..., usted ha empezado su intervención diciendo que presenta 
una memoria de 2016, que asume, pero que, ciertamente, usted compareció en esta 
comisión en el mes de diciembre para anunciar cuál sería el plan de trabajo de su 
Oficina Antifrau, y, por tanto, el trabajo realizado durante 2016, pues, usted nos lo 
expone, pero tampoco esta comisión va a pedirle a usted que rinda cuentas o respon-
da de ese trabajo: si es mucho, si es poco o si se ha llegado a las suficientes conclu-
siones o se han concluido los suficientes expedientes.

No querría entrar hoy en esto, y querría hacer una intervención breve y usar-
la verdaderamente para resolver dudas que tenemos y que atañen exclusivamente  
–y eso es lo único que le voy a pedir a usted que nos explique con la extensión que 
usted crea necesaria– a la contratación de las personas que prestan sus servicios en 
la Oficina Antifrau.

Y se lo digo, esto, porque como ha habido algunas..., digamos, ha salido en pren-
sa alguna de las contrataciones que usted ha realizado. Por ejemplo, me refiero a la 
señora Laia Espín, la señora Laia Espín, que, además, pertenecía a un equipo de 
trabajo que era más extenso y que estaba relacionado con la que fuera consellera  
de Justícia, señora Tura. La señora Laia Espín fue jefa de prensa de la consellera 
Tura y luego trabajó para el señor Gordó. Usted ha decidido incorporarla en el equi-
po de la Oficina Antifrau. Yo le preguntaría, pues, básicamente por esta contrata-
ción, el porqué de ella.
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Y luego le pediría algún comentario acerca de lo que ha salido publicado en 
cuanto a que no solo la señora Laia Espín era jefa de prensa de la señora Tura, sino 
que también, por ejemplo, el señor Xirau, aquí presente, era secretario de Relacio-
nes con la Administración de Justicia; la señora Sara Vidal, que tengo entendido que 
también forma parte de su equipo, era la exjefa de gabinete de la consellera Tura; 
nos dicen que el señor Egea, que era exjefe de la asesoría de Justicia, también se 
habría incorporado, o estaría pronto de incorporarse, a su equipo. Querría saber si 
esto es así.

Y, entonces, con todo este equipo, que parece que usted traslada de una conse-
lleria de Justícia a la Oficina Antifrau, pues, simplemente se suscitan algunas pre-
guntas. Y las preguntas son: si en todas estas contrataciones e incorporaciones se ha 
respetado el acceso a la Administración por medio de concurso oposición y facili-
tando la igualdad en el acceso a los cargos públicos por parte de todo el mundo –si 
esto ha sido así. Y, si no ha sido así, ¿por qué? ¿Cuál es la política de incorporacio-
nes, entonces, a la Oficina Antifrau? Si el tema de que sean personas relacionadas 
muy directamente con una administración, pues, en este caso, socialista, supone que 
ustedes en la Oficina Antifrau tienen también otras personas adscribibles también a 
otros grupos. Y yo querría saber, como principal grupo líder de la oposición, si es 
que en la Oficina Antifrau tenemos un mosaico de personas provenientes de parti-
dos y yo no me había enterado. Y por eso se lo pregunto, para que usted nos lo diga, 
si esto es así.

Y también querría saber: ¿estas personas que se incorporan, que yo sepa sin con-
curso u oposición, qué niveles, qué rangos salariales tienen? Y, bueno, básicamente 
que nos haga usted una reflexión sobre estas contrataciones: si va haber más, si hubo 
otras, ¿cuál es la política de contratación de las personas en la Oficina Antifraude? 
Y todo ello, lógicamente, pues, porque creemos que la Oficina Antifraude debe ser 
un ejemplo de transparencia, por un lado, y de evitación de, digamos, puertas girato-
rias o de personas que dan el salto del ejercicio de la política a oficinas dependientes 
de la Administración y allí continúan con sus trabajos.

Era básicamente esto. Y ya le digo que es con un ánimo absolutamente construc-
tivo de saber..., en el convencimiento de que el trabajo de la Oficina Antifraude es 
importante y necesario, y con el convencimiento, además, de que usted como di-
rector de la Oficina Antifraude nos podrá dar explicación cumplida de todo lo que 
se le plantea.

Gracias.

El president

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

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president, i també gràcies, senyor Gimeno, que, per bé que és precep-
tiva la compareixença per explicar la memòria, doncs, són d’agrair les explicacions 
que ens ha donat.

El cert és que, tot i que sura en l’ambient..., o no s’ha explicitat una qüestió que 
crec que tots tenim molt present, que és que sortim d’una etapa en què el desprestigi 
de la tasca de l’Oficina Antifrau –molt vinculat a unes determinades actuacions de 
l’anterior director, però, com vostè ha comentat, doncs, aquest Parlament va cessar 
en les seves funcions– pot haver provocat un canvi en l’opinió pública respecte a 
l’oficina, no? Vostè crec que n’era molt conscient quan vam tenir l’ocasió de parlar 
en aquesta comissió abans de la seva presa de possessió formal, etcètera, i va pro-
posar tota una sèrie de mesures concretes adreçades a canviar algunes dinàmiques 
de l’Oficina Antifrau, i jo crec que podríem convenir tots en que aquestes eren me-
sures que intentaven evitar que tornés a ser possible allò que havia estat en l’època 
de l’anterior director.



DSPC-C 500
19 de juliol de 2017

Sessió 23 de la CAI  22

Una de les preguntes que li vull adreçar, per tant, és: quina ha estat l’avaluació 
que vostè n’ha fet? Ara ja ha tingut un temps com a màxim responsable de l’ofici-
na, quina és l’avaluació que ha fet d’allò que havia fallat en els mecanismes interns 
de l’oficina per evitar que es poguessin produir situacions com les que sembla que 
es van produir, no? És a dir, tenen mecanismes com auditories, vostè segur que ha 
fet una tasca, doncs, tant amb el seu director adjunt com amb els caps i les caps 
d’àrea per tal d’avaluar quines són, diguem-ne, les tasques, la distribució de tas-
ques, els circuits, els controls interns i d’altres, i ens agradaria que potser aprofundís 
una mica en quines són les conclusions que vostès han extret d’allò que potser no 
acabava d’anar del tot bé, i que d’alguna manera podia haver no sé si facilitat, però 
almenys permès que poguessin dur-se a terme determinades actuacions de l’Ofici-
na Antifrau sota la direcció de l’anterior director. I, per tant, en quina mesura els 
canvis que vostè hi està introduint, o els que hi hagi ja introduït, estan adreçats a, 
diguem-ne, posar fi a situacions com aquestes, evitar-les o a altres mesures que tin-
guin a veure amb una millora general de les tasques de l’Oficina Antifrau, però no 
necessàriament relacionades amb aquestes qüestions.

Després, ha comentat una qüestió, que és el tema de la denúncia anònima. Això 
va ser, diguem-ne, jo crec que àmpliament discutit també en l’anterior memò-
ria, quan vam tenir ocasió de parlar-ne, en aquest cas amb l’anterior director. Di-
guem-ne, nosaltres, com a Grup Parlamentari Socialista, no ens sembla malament 
que, havent-hi un mecanisme com és el mecanisme pel qual es pot demanar una 
confidencialitat en la identitat de la persona denunciant, hi hagi a més un altre grau 
que sigui el de l’admissió de la denúncia anònima. Però sí que ens sembla que, per 
bé que no estem parlant aquí d’un procediment judicial i, per tant, que l’establiment 
de garanties per a la persona o la institució que està sota sospita, doncs, no té les 
formalitats que segurament té en l’àmbit judicial, sí que, en els casos en què hi ha re-
serva..., o sigui, la confidencialitat de la identitat, o en els casos de la denúncia anò-
nima, potser fora bo plantejar-se quins mecanismes pot haver-hi d’equilibri per a les 
persones o institucions que reben la denúncia per tal de garantir també que puguin, 
diguem-ne, ni que sigui presentar tota la documentació que els considerin pertinent 
sabent, per tant, en els casos en què sigui possible sense afectar l’efectivitat de la in-
vestigació, de què se’ls acusa.

Ho dic perquè ens hem trobat amb persones que, en el marc de tot el debat que 
hi ha hagut sobre l’actuació de l’Oficina Antifrau, ens han dit: «Bé, és que a vegades 
no saps ben bé quin és el problema o quin pot ser el problema, i podries haver apor-
tat documentació que ho hagués aclarit, però no ho pots fer fins que ja és gairebé 
massa tard, no?» Aleshores, sé que això és delicat, perquè a vegades el fet d’apuntar 
directament quin podria ser el problema, doncs, pot conduir a que l’efectivitat de la 
investigació no sigui plena, però segur que es pot trobar algun punt d’equilibri res-
pecte a aquesta qüestió.

I després em volia referir a la qüestió de la tramesa d’actuacions al Ministeri 
Fiscal, no? Perquè, clar, criden l’atenció –pura i simplement pel fet de que no conec 
evidentment el detall dels expedients i la resta– tan sols tres comunicacions direc-
tes el 2016 al Ministeri Fiscal. Això vol dir que..., bé, no sé què vol dir, però el que 
vull dir és: vol dir això que la majoria de les qüestions que es plantegen a l’Oficina 
Antifrau realment estan en la ratlla, diguem-ne, de la mala praxi i no arriben a ser 
o poder ser un il·lícit? És a dir, quina és la tipologia? Vostès ens ho expliquen en la 
memòria i ens ho ha tornat a dir aquí, ens ho expliquen per àmbits materials, no?: 
50 per cent, contractació pública; 22 per cent, conflictes d’interès i incompatibilitats.

Però al que em refereixo jo és, per dir-ho així, segurament a la gradació de la 
intensitat d’allò que està malament. És a dir, entenc que, quan fan l’anàlisi de ver-
semblança, bé, potser també –i estic aventurant, eh?– en aquesta anàlisi de versem-
blança no només s’avalua la versemblança, sinó també allò que pugui ser banal, di-
guem-ne. Bé, m’agradaria saber fins a quin punt el que els arriba..., quin és el volum 
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de qüestions banals? Quin és el volum de qüestions que són una mala praxi però no 
arriben a l’il·lícit? I quina és la dificultat que es poden trobar vostès per determinar, 
en aquesta anàlisi de versemblança o en investigacions posteriors, quan es passa la 
ratlla de l’il·lícit, no?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem la paraula al Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre senyor Josep Lluís 
Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. Bé, afegir-me a les felicitacions pel seu informe; penso que 
és un informe esclaridor i exhaustiu. I jo li voldria fer dues preguntes i un parell de 
consideracions.

En primer lloc, recollir una idea que vostè ha expressat al principi i que penso 
que hauria de concitar un acord general d’aquesta comissió, i és el fet, que ha subrat-
llat vostè, que allò que és menys espectacular i menys mediàtic acaba sent el més 
important en l’acció de l’Oficina Antifrau, que és el treball de prevenció; el treball 
de prevenció o el treball de formació, el treball de detecció i d’acotar tots aquells 
àmbits en què es puguin produir irregularitats i prendre d’antuvi les mesures i les 
disposicions necessàries.

És veritat que la bona notícia de l’Oficina Antifrau seria, en un món ideal, que 
fos absolutament innecessària i que la seva tasca fos purament de formació de les 
administracions públiques. Dissortadament sabem que no és així, però això no treu 
que aquest aspecte, que no és el mediatitzable, no és el mediàtic, sigui el més relle-
vant, i en això jo crec que hem de compartir absolutament aquesta apreciació.

Des d’aquest punt de vista, la primera pregunta té a veure amb l’opinió que li 
mereix o com vostè veu un debat que hem tingut justament fa una estona, abans de 
la seva arribada aquí, en aquesta comissió, a propòsit o a partir d’una proposta de 
resolució que plantejava la qüestió d’una bústia ètica. Vostè deu saber, segurament, i 
és una experiència –i això concordarà després amb una altra qüestió que vostè asse-
nyalava–, la necessitat d’unificar els esforços i dispositius de la lluita anticorrupció. 
Jo crec que això també és de sentit comú, però ja sabem que la complexitat de les 
realitats polítiques i administratives fan que de vegades el sentit comú no sigui el 
més comú dels sentits, i que hi hagi contradiccions en aquest aspecte.

Parlàvem justament abans d’una experiència que ha estat posada en marxa per 
l’Ajuntament de Barcelona després d’un treball d’estudi d’un parell d’anys, i que està 
també en estudi ara, pel que sé, a la Generalitat de València, i que probablement té 
exemples o experiències similars en altres indrets a nivell europeu. I és la idea, justa-
ment, d’un dispositiu que no és només una eina informàtica, sinó que és tot un dispo-
sitiu amb una normativa que garanteix, doncs, la confidencialitat dels alertadors, dels 
qui aporten la informació, i al mateix temps el rigor en el tractament d’això per prote-
gir justament la presumpció d’innocència i l’honorabilitat de les persones que poden 
ser incriminades o afectades, perquè són els dos aspectes que cal treballar.

Vostè s’hi referia abans, feia un esment abans de la necessitat de treballar una 
normativa sobre els alertadors. No sé si vostès han pensat..., si es tracta d’un sug-
geriment aquí, diguem-ne, a l’àmbit legislatiu, perquè treballi una proposició en 
aquest sentit, o si vostès des de l’Oficina Antifrau tenen alguna idea, tenen algunes 
propostes pel que fa al que podria ser un àmbit normatiu que pogués, d’alguna ma-
nera, aquests instruments, unificar-los o donar-los una certa coherència. Aquesta és 
la primera qüestió.

La segona qüestió que rellevaria: d’acord amb vostè, també –això no és una pre-
gunta, sinó que és una constatació, jo crec que una estirada d’orelles saludable en 
general que ha fet–, en els falsos anuncis o els anuncis una mica temeraris de de-



DSPC-C 500
19 de juliol de 2017

Sessió 23 de la CAI  24

núncies que no es fan, eh? Aquí jo crec que també cal..., i és una qüestió que no té 
a veure amb l’Oficina Antifrau, sinó amb la, diguem-ne, dignitat i les bones pràcti-
ques en el món de la política, que el gust per la projecció mediàtica fàcil, doncs, de 
vegades porta a determinades relliscades i a posar no en risc però sí en una situació 
incòmoda, o de possible descrèdit, a una institució com l’Oficina Antifrau. Jo entenc 
perfectament que quan s’anuncien denúncies d’una manera sonora i s’ha obtingut el 
titular del diari, després qui dona la cara és l’Oficina Antifrau, si efectivament tra-
mita una denúncia que potser no s’ha fet.

Jo només acabaria fent-li una pregunta sobre el..., diguem-ne, més d’ordre d’ava-
luació del treball que s’ha trobat i de l’estat, eh?, de l’inventari de l’Oficina Antifrau. 
És sobre el nombre d’expedients acumulats que vostè s’ha trobat quan va fer-se càr-
rec de la institució i en quin punt està això, és a dir: s’ha pogut desencallar?, s’hi ha 
pogut donar sortida? Hi ha una apreciació sobre aquest volum de treball fet i el que 
ha pogut quedar pendent? No ho sé, per fer-nos una idea si hi ha una..., si vostè esti-
ma que ara està l’oficina en una situació de fluïdesa des del punt de vista de la gestió 
dels expedients que tenia en mà i que tenia plantejats.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Esperanza 
García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé; gràcies, senyor Gimeno, per la seva exposició de la me-
mòria, tot i que hi han algunes dades que són molt positives, n’hi han d’altres que no, 
i que qualsevol coincidència amb la realitat és això: coincidència, no?

Les coses positives: denúncies. O sigui, hi ha un increment de denúncies, n’hi 
han 174, és un pèl superior a l’any passat. Però ens preocupen algunes dades que 
estan incloses en aquest informe; per exemple, diuen que dintre d’aquestes 174 no 
s’inclouen les arxivades per caducitat. Per què ho fan això? Per què no inclouen din-
tre d’aquestes 174 les que estan arxivades per caducitat?

Després, quantes són les arxivades per caducitat? Jo no ho he trobat, potser sí 
que hi és i ho he passat de llarg, però quantes denúncies acaben arxivades per ca-
ducitat?, que vol dir que durant sis mesos no s’hi ha fet absolutament res: és a dir, 
una persona arriba amb tota la confiança, posa la denúncia davant de l’Oficina Anti-
frau, en sis mesos no es fa absolutament res i acaba arxivada. I si han revisat vostès 
aquestes caducitats per veure si hi havia alguna manera de salvar-les i reintegrar-les.

Dada positiva crec que també és el fet que vostès, com a direcció, com a nova 
direcció, decidiren en el seu moment, doncs, obrir la possibilitat de la denúncia anò-
nima, i fes que en només tres mesos s’incrementés el nombre de denúncies –pràcti-
cament, des del setembre fins al desembre– anònimes. Però és veritat que després, 
quan mirem les dades entre les persones que demanen expressament fer reserva de 
la seva identitat i les que no, no sembla que hi hagi un gran increment en aquest sen-
tit. Això pot tenir dues lectures: o bé es fa més ús de la denúncia anònima, o bé s’es-
tà perdent la por de denunciar, que ho dubto, però vaja. Com ho valora vostè, això?, 
el fet que hi hagi més persones que demanin protecció de les seves dades personals 
quan denuncien?

Després, sorprèn bastant el fet de que hi hagi més de la meitat de les denúncies 
que són arxivades. A veure si ens pot explicar per què aquest arxiu és tan nombrós. 
Si no hi ha indicis de delicte, si no hi ha indicis d’irregularitat, ni que sigui admi-
nistrativa, és raonable; però per què puja aquest arxiu de les denúncies que es pre-
senten?

És suficient fer vint-i-quatre entrevistes en tot un any? Perquè nosaltres conside-
rem que, de 174 denúncies que s’han tramitat, sense comptar-hi les caducades, fer 
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vint-i-quatre entrevistes l’any és molt poca cosa. I què li sembla a vostè que no es 
faci ni una sola inspecció in situ en tot un any? Això apareix, en aquesta memòria: 
ni una sola inspecció. Quins són els límits o les limitacions? No em parli de pressu-
post: quines són les limitacions per no fer ni tan sols una inspecció l’any?

Les tres comunicacions que han fet a fiscalia, ens podria dir exactament de quins 
assumptes es tracta? Si de 174, més les caducades, que no hi estan incloses, només 
hi ha tres comunicacions a fiscalia, ens agradaria saber quines són.

Malgrat això, malgrat que hi han algunes coses que són positives, a nosaltres, 
quan dona les explicacions de quin és l’increment de la plantilla de l’oficina, doncs, 
ens preocupa. No és una cosa nova, l’hi hem preguntat sempre que..., riu vostè, però 
és així: nosaltres fem la nostra tasca de control. Vostè, des que va entrar com a nou 
director de l’Oficina Antifrau, això que ens ha explicat vostè de fer una provisió de 
llocs de treball amb transparència, amb concurrència, amb mèrit, amb capacitat i 
amb tribunal, això és un miratge, perquè no és real.

L’hi hem preguntat les diverses ocasions que ha vingut aquí. A l’octubre va con-
tractar vostè, amb lliure designació, el senyor Xirau, que el té al costat. Ja li vam 
fer el hearing; ja vam dir que la seva experiència en control era nul·la, malgrat que 
havia treballat en moltes administracions en ocasió de governs i de la seva relació, 
òbviament, com a militant en el PSC.

Al desembre es va contractar amb un sistema també de publicació al DOGC, 
però sense concurs de mèrit, ni capacitat ni tribunal, el cap d’àrea de legislació. No 
se’n va indicar ni el tribunal, ni es va fer preceptiva o no l’entrevista amb el candidat, 
i fins i tot va aparèixer un nou plec de condicions a l’hora de valorar la idoneïtat del 
candidat, que era un concepte tan precís com «tolerancia a la presión».

Al desembre es va ratificar la senyora Susana Calvo, relacionada amb Conver-
gència Democràtica; al gener es van fer dues convocatòries: una de cap d’adminis-
tració per lliure designació, i una altra, a meitat de mes, que va ser una designació 
del director d’Investigacions, en la persona del senyor Manuel Díaz Espiñeira, un 
altre cop sense concurrència pública ni experiència ni en control, ni en corrupció ni 
en prevenció d’aquesta.

I les últimes, que ja l’hi ha preguntat un altre grup parlamentari, són el cap de 
Gabinet de Direcció, la senyora Vidal, i la cap de comunicació, la senyora Espín, 
sense experiència en corrupció, sense experiència en prevenció de la corrupció, i 
molt relacionades amb l’antic gabinet de la senyora exconsellera Tura.

Vostè ens està explicant que farà una nova provisió de places, i que ho farà des-
prés de l’agost. I nosaltres li demanem que faci el favor de..., si vostè va accedir a 
aquesta nova direcció de l’oficina dient que vostè seria l’exemple de transparència, 
vostè iniciaria una nova etapa on l’excel·lència, la transparència seria l’eix principal 
i vertebrador de la seva actuació, ho faci, i ho faci amb lliure concurrència, amb un 
tribunal ben designat, amb els noms dels membres del tribunal, amb unes condi-
cions especificades de quines són les funcions exactes del lloc a proveir. I que ho 
faci així, perquè vostè és òrgan de control, i a més s’hi va comprometre.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la paraula la 
senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, molt bon dia. Algunes qüestions; d’altres, perquè ja s’han apuntat, per tant, 
me les estalvio. Seré una mica així com..., vull dir que vaig al gra, d’acord? Aniré 
llistant una mica les qüestions, sense embolcallar-ho massa dels agraïments i la im-
portància que vingueu aquí i les funcions que feu les companyes que són aquí i tot 
això, eh?
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A nosaltres també ens criden l’atenció les comunicacions que es passen a fisca-
lia. Ja quan va comparèixer el senyor De Alfonso és una de les observacions que 
nosaltres vam fer. En aquell moment en la memòria que es presentava s’havia comu-
nicat un cas a fiscalia; ara hem augmentat a tres. Home, és un augment significatiu, 
però sí que ens agradaria també saber què és el que hi ha aquí, al darrere, no?

El diputat Pedret n’apuntava, diguéssim, algunes preguntes. Nosaltres creiem 
que és que fiscalia anticorrupció directament no està dotada suficientment. I és un 
escàndol que, sent un dels principals problemes de l’Estat espanyol, hi hagi fiscals 
per a qualsevol cosa, diguéssim, però per combatre la corrupció n’hi ha molt pocs, 
eh? Nosaltres, de fet, en una intervenció parlamentària suggeríem –ja sabem que 
nosaltres no podem nomenar fiscals, no tenim aquesta competència– que la Gene-
ralitat s’adrecés a fiscalia i oferís quaranta persones de suport, si convingués. Ja sé 
que això és una mica poc ortodox, però ens sembla que contribuïa a situar al centre 
del debat on falten els recursos i per què falten aquests recursos.

Jo no sé si aquest pot ser un dels motius..., m’imagino que vosaltres em direu que 
no, que no deixeu d’enviar qüestions a fiscalia per la manca de recursos que tinguin, 
és obvi, però m’agradaria saber si d’alguna manera també s’analitza que evident-
ment no hi ha els recursos que hi hauria d’haver, no hi ha els recursos necessaris, i, 
per tant, doncs, a vegades un pot tenir la tendència de resoldre per altres vies.

En segon lloc, també s’ha comentat, doncs, aquest límit de sis mesos, per a la 
investigació, que pot procedir a l’arxiu, i també amb relació a la quantitat, digués-
sim, de denúncies que són arxivades, i saber si tot el que s’arxiva és comunicat, que 
m’imagino que també em direu que sí. Però nosaltres tenim algun cas d’alguna as-
semblea local, concretament la de Vilanova i la Geltrú, que es va adreçar a l’Ofici-
na Antifrau –estem parlant d’una etapa anterior a la que vostès dirigien. Davant la 
manca de resposta, el següent cas que han tingut susceptible de ser portat davant 
d’antifrau han anat directament a fiscalia; no dic que hagi donat millors resultats, 
eh?, perquè encara no ho sabem. Però pot inquietar la manca de resposta, pot iden-
tificar l’Oficina Antifrau com una oficina que no serveix, i, per tant, es busquin al-
tres vies.

Per tant, sobretot si d’etapes anteriors ens hem preocupat de comunicar a tots els 
denunciants en quin moment estava la seva denúncia; si és que s’ha arxivat, els mo-
tius, etcètera, eh? Quin tipus de retorn hem fet a la gent.

Jo crec que això vostè ja ens ho va comentar, el que passa, que ara repassava 
les notes de les altres compareixences i no ho trobava, per això apunto la pregunta, 
perquè té una resposta de sí o no, i és molt ràpida. Jo recordo que l’anterior director 
no havia signat el compromís de confidencialitat i transferència que sí que signa tot 
el personal, i suposo que vostè ho ha fet. (Pausa.) Doncs, ja està, queda resposta de 
forma ràpida.

Ha parlat vostè de la manca de cooperació que hi ha en la lluita contra la corrup-
ció, no?, i deia: «No hi ha moltes corrupcions, n’hi ha una, i, per tant, la coordinació, 
doncs, és imprescindible.» Com vostè sap, nosaltres en aquest sentit vam presentar 
una moció al maig del 2016, fins i tot vam tenir oportunitat de que el senyor De Al-
fonso ens donés la seva opinió sobre la moció que nosaltres presentàvem al plenari 
–que innocents, nosaltres, pensant-nos que ens podia il·lustrar en alguna cosa. I es 
va fer la primera reunió d’aquest Mecanisme català de prevenció i lluita, eh?, contra 
la corrupció i el frau recentment, ara, el mes de juliol. I, per tant, també, una valo-
ració més qualitativa de si vostè creu que aquest mecanisme, que just s’ha constituït 
fa quatre dies, pot ser un mecanisme que contribueixi a aquesta manca de coopera-
ció que vostè apuntava com una possible debilitat que tenim en el sistema de lluita 
contra el frau i la corrupció.

Després, també es parla sovint d’àrees de risc; el risc zero m’imagino que no 
existeix, com és obvi, però suposo que podem identificar àrees de risc preeminent. 
I jo crec que és evident que l’àrea de la contractació pública, no?, que s’emporta el 
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50 per cent de les demandes, és una àrea de risc flagrant. Jo crec que és fàcil que 
diguem que hem de treballar per la transparència, etcètera, però quan volem posar 
límits a la contractació pública després se’ns acusa de bolivarians, eh?, i que frenem 
la lliure circulació del mercat i frenem la lliure iniciativa. I nosaltres tenim claríssim 
que en el marc de la contractació pública, de la simbiosi publicoprivada, és l’àrea 
de més risc, que és on desplega, diguéssim, sense massa dificultats el capitalisme 
d’amiguets.

I, per tant, doncs, en aquest sentit què més podem fer, més enllà de dir que serem 
transparents a partir d’ara, per minimitzar l’àrea de risc en l’àmbit de la contracta-
ció pública. M’imagino que això és una pregunta de llarga resposta, complexa, amb 
matisos, etcètera, i que no és de sí o no, eh?

Però m’agradaria apuntar que això no s’acaba tampoc amb una llei d’alertadors, 
eh? I vaig a un exemple concret: a l’Ajuntament de Barcelona tenim un funcionari 
que ha fet un informe adreçat als seus superiors identificant una àrea de risc, per dir-
ho així, evidentíssima –evidentíssima–: estem adjudicant contractes en base a uns 
criteris que no se sostenen per a l’àmbit al qual ens referim. Aquesta treballadora el 
que fa és ser apartada de les seves funcions automàticament. Acabem de fer gala de 
la Bústia de transparència que té l’Ajuntament de Barcelona, eh? Aquesta persona, 
que no té cap còmplice en l’espai on treballa, serà protegida si esdevé alertadora en-
cara que ho faci de forma anònima? No. És obvi que és ella la persona que diposita 
la demanda anònima o que fa d’alertadora, eh?

Per tant, com ho fem per no quedar-nos satisfets amb mesures que, quan són 
aterrades en l’àmbit concret, diagnostiquem com a insuficients: ni Bústia de transpa-
rència ni protecció d’alertadores. Hi ha casos en què malauradament i desgraciada-
ment hi ha tanta complicitat amb l’opacitat, hi ha tanta gent que apuntala el sistema 
de mala praxi, que potser hi ha una única persona que és capaç de denunciar-ho i 
que no troba, no?, o pot no trobar protecció perquè evidentment, doncs, ja està sig-
nificada.

I en darrer lloc, permeti’m també que els faci, bé, un comentari, que tampoc sé 
si hi tenen resposta però potser en podem començar a parlar. Vostès saben que una 
de les potestats que té aquesta cambra és instar a constituir i desplegar comissions 
d’investigació, eh?, aquestes comissions tan televisades, que tenen, diguéssim, tant 
recorregut mediàtic –la utilitat pràctica seria una altra qüestió. Hi ha una obligació 
de comparèixer en una comissió d’investigació, d’una banda, i, de l’altra, hi ha uns 
dictàmens del Consell d’Estat que identifiquen que determinats càrrecs, sobretot 
vinculats a l’executiu de l’Estat, però també d’altres instàncies de l’Estat espanyol, 
no tenen l’obligació de comparèixer-hi. Què podem fer davant la voluntat d’una 
cambra legislativa, no? (Pausa.) Senyora..., s’està adreçant a ...?, l’està inquietant 
la meva pregunta, senyora Esperanza? (Veus de fons.) Ah, d’acord. (Veus de fons.) 
D’acord, d’acord.

Doncs, què podem fer...

El president

Demanaria que no interpel·lem altres diputats. La diputada García em feia refe-
rència que havia quedat la porta oberta...

Anna Gabriel i Sabaté

Perfecte, perfecte.

El president

...res més enllà d’un comentari directe a la Mesa.

Anna Gabriel i Sabaté

Perfecte, perfecte. Doncs, com podem fer que les comissions d’investigació, que 
són una potestat reconeguda a les cambres legislatives, puguin complir amb el seu 
mandat i no trobin interferència per part d’altres estaments que trobin normalíssim 
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que determinades persones es neguin a comparèixer. I què podem fer, també, bé, 
davant de...?, quan nosaltres denunciem aquestes incompareixences, quin aixopluc 
podem trobar?

Moltes gràcies

El president

Moltes gràcies, diputada. I tancaríem amb els grups parlamentaris i té la parau-
la, en nom de Grup Parlamentari de Junts pel Sí, l’il·lustre diputat Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. Donar les gràcies al director de l’oficina, al director adjunt i a 
tot l’equip que l’acompanya. És una memòria referida a un període de temps del qual, 
doncs, hi ha una part que no n’és responsable, i, per tant, farem una valoració global, 
atenent també que estem en un moment en què hi ha oberta una ponència que analitza 
precisament la reforma de la Llei de l’Oficina Antifrau, i que el primer que vam fer 
va ser escoltar la mateixa oficina, el mateix director, per tal de veure aquells aspectes 
que calia millorar perquè l’oficina funcionés millor. I, per tant, jo crec que allò mateix 
que vam parlar allà valdria per a avui.

Per d’alguna manera de cara a valorar la situació, jo crec que, veient algunes de 
les intervencions, sembla que estiguem dos anys enrere. El primer que vull dir és 
que estic molt content del canvi, estic molt content, i Junts pel Sí estem molt con-
tents, de que hi hagi hagut un canvi en positiu a l’Oficina Antifrau. I, per tant, co-
mençar, doncs, les intervencions directament anant a buscar no sé quin tema de no 
sé quina persona per si havia tingut un passat d’afiliació política, déu-n’hi-do –déu-
n’hi-do. Jo crec que si haguéssim tingut aquest nivell d’exigència, potser algunes 
coses no haurien passat.

En tot cas, aquesta valoració positiva va acompanyada de..., sobretot la part de 
formació, i jo crec que la part preventiva, és una funció que ja hem destacat sempre, 
que nosaltres, de fet, quan es va fer la llei ja vam posar sobre la taula que era impor-
tantíssima, pel caire que té la mateixa oficina, que és una oficina no jurisdiccional, 
sinó que és administrativa, i, per tant, aquesta part no té límit de competències, que 
sí que en té en les altres, i, per tant, aquí podem fer de tot. I, per tant, escolta, com 
més es faci, com a més gent s’arribi –a gairebé un miler, aquestes quaranta-cinc ac-
cions que s’han fet el 2017–, ens sembla molt correcte.

Sí que, lligat al que comentava de la reforma de la llei, la petició que ens fa el di-
rector sobre si hi ha d’haver unitat per resoldre els conflictes d’interessos, i, per tant, 
que hi hagi una mena de transversalitat en aquest sentit respecte als casos que hi 
hagi a Catalunya, i que hi hagi uns indicadors clars i que hi hagi algú amb indepen-
dència: nosaltres no hi estem en contra; nosaltres en el seu moment, doncs, quan hà-
gim de legislar, hi estarem a favor, i, per tant, crec que és necessària, a més, aquesta  
figura.

Sí que en l’altre tema, el tema de les denúncies i la versemblança... Quan vam fer 
la llei –i lligat també amb la confidencialitat i lligat amb els alertadors–, clar, pel 
caire que té l’oficina, per les competències que tenim en aquest moment i pel que 
se’ns demana, jo crec que confonem en general molt l’opinió pública, perquè es dona 
una expectativa del que pot fer l’oficina que al final no pot fer per temes competen-
cials, ni pot donar unes proteccions que, si tinguéssim altres competències o fos un 
òrgan jurisdiccional, sí que podríem tenir, i, per tant... I no s’han fet les modifica-
cions legals, que no vol dir que no se’n pugui parlar, com ha dit el mateix director, 
i aquestes jornades que se van fer, i etcètera: es poden fer conclusions, es pot inclús 
instar des d’aquí una modificació de la normativa estatal.

Però el que és cert és que mentrestant això no és així. No sé si aquella idea inicial 
de donar tota la informació respecte a les denúncies, respecte als indicadors a tenir 
en compte per acceptar-les o no, i, per tant, que cada vegada hi hagi més objectivi-
tat a l’hora de determinar la versemblança i donar les explicacions oportunes –per 
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què es tira endavant una investigació i per què no es tira endavant una investigació... 
S’ha dit que no s’ha anat a inspeccionar in situ. Clar, in situ el que es pot fer és de-
manar informació, no es pot anar a inspeccionar. Vull dir, no té aquesta competèn-
cia, l’oficina.

Per tant, si les competències són les que són i el caire de l’oficina és el que és, 
jo crec que el que sí que hauríem de reflexionar és, en aquestes competències i en 
aquest caire, donem-hi tots els mitjans. Però no fem una expectativa de coses que no 
pot fer l’oficina, perquè és que després caurem en una contradicció.

Sí que és cert que als que aspirem a un estat independent i als que ens agradaria 
que les coses fossin diferents, de vegades, sentir algunes de les intervencions sobre 
els alertadors..., inclús amb alguna iniciativa parlamentària que han fet Ciutadans 
ens ha semblat que venien cap aquí, perquè volien regular els alertadors des de Ca-
talunya, amb confidencialitats, proteccions i tal. I dic: «Home, mira, benvinguts. 
Volen tenir competència plena sobre aquest tema, sobre el Codi penal, sobre la Llei 
d’enjudiciament criminal.» Està molt bé, eh?

Però sí que és veritat que, si tinguéssim competència plena, precisament, lligar 
fiscalia amb l’Oficina Antifrau seria el més lògic –seria el més lògic–: una part de 
preinstrucció autoritzada a que..., evidentment, a partir de que hi hagi uns indicis, 
doncs, se’n va a fiscalia. En aquest moment això no ho podem fer. I les dificultats 
que tenim per coordinar no només el mateix director, inclús per tirar endavant –com 
deia la companya Anna Gabriel ara amb el tema del mecanisme– iniciatives que in-
tenten tan sols asseure, asseure en una taula i intentar parlar de criteris comuns a 
l’hora de les denúncies, de com ens comuniquem millor la informació, no trepitjar 
cap competència, doncs, aquestes iniciatives moltes vegades es veuen coartades per-
què cadascú és molt gelós de la seva competència i de la seva part. Per tant, en un 
estat ideal, a què aspirem alguns, evidentment creiem que aquesta part no jurisdic-
cional i la part jurisdiccional sí que haurien d’anar lligades, que en aquest moment 
és molt difícil que sigui així.

En tot cas, de la memòria, el que ens agradaria destacar més sobretot és això, que 
notem un canvi evident amb l’anterior etapa. Ens alegra que sigui així. Demanem, 
evidentment, tota la transparència del món en els temes de contractació, igual que 
fan la resta de companys, no –no– es confonguin.

També demanem que no es criminalitzi. S’ha tornat, avui, a citar el director ad-
junt, que el tenim aquí de cos present. Escolti, ja va passar un hearing –ja va passar 
un hearing. Li ha de torna a dir que va cometre el gran error un dia de ser el regidor 
d’un poble per una llista electoral determinada? Ostres! Els que hem sigut alcaldes, 
regidors, i tot això ja... Company de l’Ajuntament de Sabadell, no podràs fer mai 
més res, Joan –res. Per què? Perquè el teu mateix grup el dia que siguis alguna cosa 
et criminalitzarà. Mai més seràs independent a l’hora de prendre qualsevol decisió, 
mai més tindràs...

El president

Senyor...

Lluís M. Corominas i Díaz

...un criteri propi.

El president

Senyor Corominas...

Lluís M. Corominas i Díaz

Ja acabo –ja acabo. No li agrada que...

El president

...li recomanaria...
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Lluís M. Corominas i Díaz

...que parli del senyor Joan García.

El president

que no fes referència...

Lluís M. Corominas i Díaz

Ah, no! Pensava que deia el temps, senyor president.

El president

...ja que estem davant d’una compareixença...

Lluís M. Corominas i Díaz

No, però... El senyor Joan García, que... No res, en tot cas...

El president

Continuï, si us plau.

Lluís M. Corominas i Díaz

Ja, ja torno a on era. Crec que és absurd que no fem una valoració més a fons de 
l’Oficina Antifrau després del que ha passat. Suposo que ahir, senyors de Ciutadans, 
van veure el reportatge de Las cloacas de Interior. El que ens hauria d’esperonar és 
que un estat que no és capaç de reaccionar després del que ahir vam veure difícil-
ment pot ser un estat de dret.

I sí que, respecte a l’Oficina Antifrau, ens agradaria que aquest inici que han tin-
gut, que és un bon inici, doncs, aquest 2017 es confirmés amb les accions que ja ens 
van explicar en el pla de treball, i jo crec que amb la bona impressió que vam tenir 
tots els que érem presents el dia que vam fer la compareixença en la ponència que 
examina la modificació de la Llei de l’Oficina Antifrau, que crec que tots anàvem 
en una línia constructiva a l’hora de que l’oficina funcioni millor.

Res més.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a donar la paraula a l’excel·lentíssim 
senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero perquè intervingui per un temps aproximat de 
deu, quinze minuts per poder respondre tots els grups parlamentaris. Té la paraula.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Ho faré al més telegràfic que pugui, seguint un cert ordre i responent en conjunt 
a algunes de les coses.

En el tema de contractació de personal, que ha estat plantejat pel senyor Carrizo-
sa i per la senyora García, a veure, pensem per cas... Sí, a veure, el que ha dit vostè, 
senyor Carrizosa, és cert, però tan cert com: any, en fi, 2002, però bé, per començar, 
«Ràdio Barberà, Ràdio Santa Perpètua, Radio Nacional de España, Radio Nacio-
nal de España a Santa Perpètua d’allò, 20 minutos, El Periódico de Cataluña, Radio 
Nacional de España 2005-2007, redactora judicial y policial». És a dir, aquí hi ha un 
antecedent –hi ha un antecedent– d’altres estudis. Després, sí que és veritat, ho ha 
dit, Departament de Justícia. Escolta, sí. Però cap militància..., que tampoc seria..., 
en fi, no seria res, perquè, bé, a veure, a vostè no se’l desqualifica a futur, ningú de 
vostès es desqualifiquen a futur, no?, no crec que sigui això. Però, bé, cap militància; 
ara, vinculació, en queda.

Miri, aquesta és eventual –aquesta és eventual–, i jo he tret les eventuals, i ho he 
dit aquí, en aquelles persones que exercien funcions d’investigació, o sigui, funcions 
executives. A veure, aquesta està vinculada a mi, i jo demano tenir les mateixes fa-
cultats que tenen les altres institucions de Catalunya de control, i vostès mateixos en 
els seus grups, en les seves..., llocs a on governen. Hi ha uns espais que han de ser 
de confiança, i aquests espais de confiança estan.
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I ho plantejo també... Bé, i ja, per acabar, aquesta senyora no ve d’un departa-
ment de justícia, ve del Dir (Veus de fons.) Dir. O sigui, la feina era, l’última feina 
que ha tingut..., i de l’atur, abans. O sigui, que vull dir que la normalitat..., de veritat, 
la normalitat. Ho dic sense...

Per posar-ho tot: home, ja ho han dit, efectivament, el senyor Xirau, doncs, va es-
tar aquí i el van votar, o el que es va voler abstenir es va abstenir, vull dir que no..., 
això ja és una altra qüestió.

El senyor Ángel Egea és un funcionari de carrera lletrat de la Generalitat, no 
de cap partit –lletrat de la Generalitat–, que està, en algun moment –és un lletrat–, 
exercint unes funcions, i en altre, unes altres funcions, no? I que nosaltres..., sí, se-
nyora García, sí que ho vam fer: ho vam convocar i ho vam publicar al DOGC –ho 
vam convocar i publicar al DOGC.

Algú altre diu: «Vostè ha fet un..., ha posat un tribunal?» Doncs, no. No hi vaig 
posar... (Veus de fons.) No, no, no, ja ho dic jo. I reivindico que hi hagi la lliure de-
signació, com la tenen tots vostès en els llocs en què tenen responsabilitats de go-
vern. El que passa és que quan tenen responsabilitat de govern es tenen..., i ho dic. 
Però jo no el vaig elegir, i podia haver-ho fet, aquest senyor, que m’interessa –per la 
raó que sigui, eh? No, no: vaig convocar, ho vaig convocar.

En fi, s’ha referit també a la que exerceix les funcions de cap de gabinet. Home, 
i els cinc anys abans, adjunta a..., o sigui, cap de gabinet del president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. I el consell no va dir res, eh? Ho dic perquè, en 
fi, són les persones de confiança, i la confiança és la confiança. I jo aquí no hi vull 
renunciar, tampoc –no hi vull renunciar–, no vull renunciar a que es posi d’aquesta 
manera.

I, a més a més, també diria: des d’un punt de vista..., escolti, jo no tinc cap infor-
mació de que el senyor Egea, de que la senyora Vidal, de que la senyora Espín hagin 
militat... I, bé, la veritat, no se m’ha acudit mai preguntar-li si havia estat militant. 
Jo crec que em va dir que no, perquè l’hi vaig preguntar, al senyor Espiñeira. O si-
gui, perquè no..., al Manel Espiñeira, perquè la veritat és que és un funcionari, és un 
funcionari que ha estat en llocs de responsabilitat d’una administració, que m’està 
servint –tots, en general– molt bé, perquè coneixen allò que s’investiga. Que han es-
tat –com és l’expressió aquesta– de monaguillos abans de frailes i tal, no? (Veus de 
fons.) Exacte. O sigui, miri, sí. Sí, clar, perquè aquest és un expert en contractació, 
i va perfectament que hi hagi un expert en contractació perquè faci totes aquestes 
coses.

Bé, tampoc hi donem... No, no ho dic..., escolti, intento... I, a més, jo el que és 
bo i el que és dolent ho dic, i ho dic aquí, i vostès ho poden criticar i jo me l’escol-
to. I a vegades reivindico fer la meva, perquè per això soc el director, i altres vega-
des, doncs, dic: «Bé, és possible que tinguin raó, modificarem aquesta...» Ho tinc en 
compte, tot el que sigui. I tindré especialment cura en aquests aspectes. Però, clar, 
és que, si no, tinc la sensació de «compte on et mous», en càrrecs –en càrrecs– que 
són el veritable staff: uns que, per llei, cessen, cessen al moment, per llei, eh?, i uns 
altres perquè, si són eventuals, evidentment també cessen per...

I, en canvi, hem canviat l’estructura... I aquí hi ha un debat de llei; i aquí hi ha 
un debat de llei que els que quan van plantejar, com ha dit el senyor Corominas, el 
debat de la modificació de la llei..., tot això va sortir, tot això està allà, i jo suposo 
que ho tenen. Jo vaig fer la meva proposta, i vaig explicar les meves raons i els meus 
dubtes –i els meus dubtes–, també, perquè en tinc, i en tinc molts en aquesta vida, i 
això que ja és una mica dilatada, i encara en continuo tenint.

El senyor Pedret m’ha demanat sobre la valoració, en fi, dels alts directius. Aquí 
és on més hem treballat, li puc assegurar que és on hem treballat. Ara, hi ha dues 
qüestions que vostès han de saber. Durant tot aquest període i els períodes anteriors, 
sempre –sempre– l’oïdor –i ho subratllo– del Parlament ho ha aprovat; moltes vega-
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des pot ser que no hi estigui d’acord, però ho ha fet. Per tant, aquesta és la primera 
qüestió.

També li he de dir que jo vaig dir..., i ho estic complint: està feta una..., la Sin-
dicatura de Comptes ha fet tot un examen, una fiscalització del 2015, i sortirà quan 
hagi de sortir, i hi ha unes mesures concretament sobre aspectes interns i de caràc-
ter, fins i tot, econòmic, de despeses que s’havien fet durant aquest període. Perme-
ti’m que jo no sigui més expressiu en aquests moments per una raó, perquè són ex-
pedients que encara no s’han acabat, no estan conclosos. Per tant, no puc anar més 
enllà.

Alertadors anònims, Ministeri Fiscal, coordinació... Dos aspectes que tenen a 
veure amb el procediment: els alertadors són una institució que, ho he dit, està 
dintre dels estàndards de l’OCDE en la lluita contra la corrupció. No dic que sigui 
la panacea, dic que està als estàndards –als estàndards–, perquè els que coneixen 
més... I no és l’alternativa, són complements de l’anònima. El problema de l’anònima 
és que interacciones malament.

Sí que és veritat que ara, amb la possibilitat de tenir les eines informàtiques, pot 
permetre aquesta qüestió, però en tot cas sí que és veritat..., i això, senyor Pedret, 
vostè ho ha plantejat en un sentit, i jo ho vaig dir, en la meva justificació, de per  
què admetia les denúncies anònimes, i el que hi vaig afegir va ser: «Miri, ho faig 
perquè sí que estan aquí, però a més a més comptin que s’hauran de donar moltes 
dades perquè nosaltres en la nostra investigació puguem fer-ho com si fos de nou.» 
Ells ens diuen exactament el que hi ha, però que com no podem interaccionar, el seu 
testimoni, o la seva intervenció, o la seva declaració dintre de l’oficina no s’ha de fer 
o no es pot fer. Per tant, aquest és el valor... De totes maneres, miri, el valor proba-
tori que tenen les nostres diligències amb relació a les de caràcter judicial és zero. 
Les nostres i les del fiscal, també, eh?, o sigui... El que passa és que el fiscal acusa, 
i això té poder, però, en fi, valor probatori?, cap. Una altra cosa és que té valor pro-
batori quan nosaltres fem un informe.

I aquí vull afegir una altra qüestió que té relació amb les actuacions que hem fet 
a la fiscalia, amb les tres, alguna d’elles... I permetin-me que..., ara no s’ha inclòs, 
però, bé, nosaltres hem complert durant aquest període, l’oficina. No sé si vostès 
aquí al Parlament han complert, però aquí alguna d’elles té a veure amb la gestió 
d’aguas durant molt de temps i és un expedient que ha tingut el seu recorregut. Per 
tant, escoltin-me, no és el mateix una coseta sense gaire importància que un expe-
dient complex; per tant, aquesta...

Ara, també he de dir... Miri, hi ha tres actuacions –hi ha tres actuacions–, però 
hi ha tretze interrupcions, que nosaltres n’hem fet tretze..., o sigui, tretze més tres; 
no era una, eren onze, en aquell moment, ara són tres més tretze. O sigui –sembla 
el joc de paraules–, tretze interrupcions perquè també ho portava el Ministeri Fis-
cal. És veritat, moltes vegades les persones ens fan la denúncia a nosaltres i la fan 
també a la fiscalia.

I a vegades..., i aquí ve un dels primers problemes –menor, en tot cas– de co-
ordinació: nosaltres estem investigant i de sobte arriba el fiscal. Quina és la conse-
qüència? –i aquí sí que està funcionant la coordinació, i espero que no morim d’èxit, 
l’oficina. Els jutjats, els investigadors judicials, els jutges d’instrucció ens demanen 
col·laboració; ens diuen: «Vostès són uns experts en expedients administratius, en 
contractació, en valoració de que si l’obra valia..., el cost era un o era un altre, en fi, 
el tipus que sigui», i ens demanen que nosaltres col·laborem en la investigació. De 
fet, la investigació la portem nosaltres, en aquell àmbit, no?; les decisions després les 
pren el jutge sota la seva direcció.

En tenim, a Girona, dues o tres –ara no ho recordo bé–; a Barcelona també en te-
nim diverses; a Lleida en recordo almenys dues, i a Tarragona en recordo una que és 
múltiple i una altra almenys..., dues més. O sigui, afegeixin-hi tot això, que tot això 
està aquí. I el problema que tinc és que cada vegada que m’arriba una demanda d’au-
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xili..., digui: «No sé si tinc recursos per fer-ho», i aquest és un dels problemes. Però 
és molt interessant, perquè això sí que crea equip, i per això fem un esforç per fer-ho.

Prevenció? Efectivament. O sigui, miri, ahir precisament vam rebre la conferèn-
cia que ens feia dintre de l’oficina d’un..., en fi, ara ja jubilat, però que ha treballat 
per a l’OCDE durant tota la seva vida activa, el Francisco Cardona, i que ara és as-
sessor del Govern de Noruega, o sigui, no és un indocumentat, en aquest aspecte. 
I aquest senyor, que ha passat tota la seva vida en aquesta història, deia: «Sí, sí, ja 
sé que tothom vol l’efecte mediàtic d’un acte tal. Sí, és veritat, però no deixeu de fer 
prevenció, prevenció i prevenció. Determineu les febleses.» Per això la nostra feina 
aquí de vegades, ara, amagada és determinar les febleses. He apuntat les febleses; 
no les puc justificar en aquest moment en un informe, però segurament a final de 
l’any que ve ja el tindré, aquest informe, sobre el tema de contractació. Febleses del 
sistema.

I també vull dir una altra cosa: el risc és risc, no és corrupció, encara. Per això 
detectem el risc i ataquem perquè aquesta situació... Com s’ha de...? El risc sempre 
hi serà, però si hi ha integritat del funcionari que està allà, doncs, jo crec que evita-
rem que es converteixi després en... Per això el meu interès sobre el conflicte d’inte-
rès, perquè el conflicte d’interès en realitat és el risc, no és encara..., no s’ha pres la 
decisió que suposa el deteriorament del...

Denúncia..., bé, s’havien fet moltes denúncies..., s’ha plantejat aquest tema, ha 
estat recurrent. Això també ho ha plantejat vostè, senyora García. Sí que és veritat: 
quan jo hi vaig arribar hi havia un seguit de denúncies que havien caducat, l’acció 
havia caducat. I jo crec que ja ho he explicat aquí, però, bé, en tot cas ho torno a 
explicar: el que vam fer és..., en fi, de fet ho va fer la que estava en aquells moments 
com a adjunta, perquè jo no hi havia pres decisions, però jo vaig estar informat d’a-
quest aspecte perquè va ser just en el moment del canvi. Que es faci una resolució, 
que es dona per caducada perquè no s’havia fet res, i que d’ofici es torni a obrir i es 
miri si hi ha prescripció, i aquí apel·lo als juristes: una cosa és «caducitat» i una al-
tra cosa és «prescripció». Si hi ha caducitat, bé, l’efecte quin serà? Bé, doncs, decla-
rem la caducitat, i tornem una altra vegada a examinar des del començament; si hi 
ha prescripció, es queda mort definitivament, arxivat definitivament, però si no, no.

També he de dir –hi insisteixo, i ho he dit aquí moltes vegades, i això té molt 
interès– que no hi havia cap cas que fos el que en diríem mediàtic o de rellevància 
política. A veure, per al que li toca, clar que li toca a ell i té importància, no?, però 
vostès crec que m’entenen el que volia dir. La meva por, en un moment determinat, 
era obrir una carpeta i trobar-hi un assumpte que ens crema –ho entenem: que ens 
crema. No, això no era..., no estava.

Què hem fet amb el programa? Miri, això serà el 2017. Ho sento, però... Ho ha 
plantejat el senyor Rabell, també. Sí que hem fet un..., a part del que acabo de dir, 
hem fet una cosa racional –per cert, d’una de les persones seleccionades..., del di-
rector d’investigació, en aquest aspecte–, hi ha un programa clar de gestió de totes 
les denúncies: com s’han de distribuir, quins criteris, quins són aquests aspectes. És 
veritat que no acabarem el 2017, sinó que ho farem..., o sigui, ens hi posarem amb 
ritme –depèn del que entri i dels nostres recursos– a finals del 18 o començaments 
del 19. Això és el que s’ha fet: un programa que hem aprovat perquè..., i, en fi, estarà 
a la seva disposició si vostès volen examinar-lo, perquè està fet. I es modificarà, si 
cal modificar-se, per l’evolució que doni.

La nova llei havia de preveure també, efectivament, mecanismes d’avaluació 
col·legiada amb..., ara és molt difícil saltar..., ho fem, però ho fem amb resolució, 
que n’assumeixo jo la responsabilitat, però el criteri cronològic..., a part del criteri 
cronològic, tinguem un criteri d’oportunitat. I dic «oportunitat» no en el sentit me-
diàtic, sinó oportunitat perquè és el moment de..., en fi, quan està candent, perquè 
no hi ha pèrdua de proves, perquè no hi ha pèrdua del que sigui. Però això s’hauria 
de regular.
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Els que van estar..., vostè, que va ser present en la ponència, igual que el senyor 
Corominas i algú més que ara en aquests moments no determino, saben perfecta-
ment que es podia un seguit de..., senyor Pedret, de posar també criteris per a les 
denúncies que no... Som molt conscients que també s’afecta..., que hi ha un valor 
reputacional que s’ha de cuidar, i això ho tenim molt..., amb molta cura –amb mol-
ta cura–, per això tenim tants problemes amb el tema de transparència, perquè de 
vegades també nosaltres no volem que es faci d’aquesta manera.

No sé, senyor president, si em deixo..., segurament em deixo molta cosa, però... 
(Veus de fons.) Ah, bé, encara...

Sí, Ministeri Fiscal, perquè és un tema que..., bé, coordinació, en definitiva, no? 
Aquí tenim un problema, però és un problema de decisió política –de decisió polí-
tica. Solament hi ha una batalla, ho he dit, amb la corrupció, i en aquesta, segura-
ment, uns tindran uns aspectes i altres tindran altres. Vostès m’han donat a mi unes 
eines –bé, jo les vaig agafar–normatives; també les de mitjans materials, però jo me 
refereixo ara a les normatives, i m’han creat..., i això ho diu la llei, i han determinat 
exactament quin era l’objectiu. Quan passin comptes, passin comptes amb aquests 
dos paràmetres, no amb uns altres de diferents, amb aquests. I si volen canviar la 
llei, la canvien i em donen unes altres eines normatives i fixen uns altres objectius, i 
si això és possible, nosaltres ho farem. I si no ho fem, demanin responsabilitats, que 
les prendrem. I perdonin ara l’emotivitat en aquestes qüestions.

Gràcies, senyor... No sé si m’he deixat res, però jo crec que no.

El president

Moltes gràcies. Entenem que ha quedat suficientment substanciat, i no hi ha pe-
tició per aquest grup d’un segon torn.

Donar les gràcies, en nom de la Mesa i de la mateixa comissió, tant a l’excel·len-
tíssim director, el senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero, com al senyor Joan Xirau, 
que l’acompanya com a subdirector, i a la gent que l’ha acompanyat dels diferents 
departaments.

Dit això, suspendríem uns minuts per poder acomiadar el director i rebre l’altre 
compareixent. Suspenem la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i dos minuts i es reprèn a tres quarts 

de dotze i onze minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria 
corresponent al 2016

359-00015/11

Ho fem amb el punt 4 de l’ordre del dia, que és la sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per presentar la memòria que correspon al 2016.

Donar la benvinguda, en nom de la Mesa i de la mateixa comissió, a la senyora 
Maria Àngels Barbarà i Fondevila com a directora de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció. Tindrà la paraula per un temps d’uns trenta minuts, aproximadament. I en 
primera instància, i sense ja més dilació, ja té la paraula per poder començar la seva 
compareixença.
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La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (M. Àngels 
Barbarà i Fondevila)

Moltes gràcies, senyor president. Sí, tal com vaig dir, ho ajustaré a trenta minuts 
perquè així després, si hi han preguntes..., i com que sabia que hi havia unes quan-
tes compareixences, doncs, si em deixo alguna cosa, després intentaré contestar a 
tot el que em preguntin.

Molt bé, doncs, il·lustre senyor president de la comissió i il·lustres senyores i se-
nyors diputats, com bé saben comparec davant d’aquesta comissió en compliment 
del que estableix l’article 13 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, per donar compte de 
les actuacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb la presentació  
de la memòria de l’any 2016, que va ser presentada al consell assessor el 28 de març 
passat.

En aquests darrers anys, i d’una forma molt especial també aquest 2016, la pri-
vacitat s’ha convertit en un tema central en els debats; en tots els debats, diria, però 
especialment, per una banda, amb relació a com i cap a on ha d’evolucionar la socie-
tat digital. I, per una altra banda, en l’àmbit de la Unió Europea específicament, com 
un element imprescindible per al complet desenvolupament d’una Europa digital que 
pugui, precisament, competir en els mercats internacionals. De fet, el Reglament ge-
neral de protecció de dades, que serà d’obligat compliment a partir del 25 de maig 
del 2018, va gestar-se en aquest context, i buscava, per una banda, enfortir el dret 
a la protecció de dades, alhora que es reforçava i es promovia la innovació digital.

Aquest reglament ens introdueix en un nou marc jurídic que modifica l’enfocament 
i la perspectiva del que és la garantia del dret a la protecció de dades. I ho fa precisa-
ment centrant la mirada en els riscos per als drets i llibertats de les persones que es 
puguin derivar dels tractaments de dades realitzats tant per entitats públiques com per 
entitats privades. I a més, ho fa amb una especial atenció a les tecnologies emergents 
que fonamenten la seva evolució i també maximitzen les seves característiques amb 
la recollida, conservació i elaboració de dades, i que són en la seva majoria dades per-
sonals.

Davant d’aquesta situació ja no ens podem quedar en un mer compliment de la 
norma, sinó que cal plantejar-nos fins i tot el disseny de les tecnologies de manera 
que els valors i principis que són inherents a la privacitat formin part de la seva base. 
Per tot això, l’any 2016, l’autoritat ha centrat gran part dels seus esforços en difondre 
les novetats que introdueix el reglament, en elaborar eines de suport a les entitats 
en la seva adaptació al reglament i en buscar una interpretació consensuada amb la 
resta d’autoritats respecte, precisament, a aquest canvi de model, al que s’ha de fer 
front d’una manera immediata per dotar de seguretat jurídica les entitats.

En concret això s’ha traduït en l’organització d’un cicle de conferències en col·la-
boració amb l’ICAB i tot un seguit de jornades específiques sobre el nou reglament, 
així com en la participació d’altres jornades i conferències sobre aquesta qüestió es-
pecífica que ja detallaré més endavant.

També hem participat activament en un grup de treball amb l’Agència espanyo-
la de Protecció de Dades i l’Agència Basca de Protecció de Dades amb l’objectiu 
de debatre i establir uns posicionaments conjunts amb relació a l’aplicació del nou 
reglament, i s’han elaborat uns diferents recursos, que estan disponibles al web de 
l’autoritat, per facilitar l’adaptació al nou reglament. Per exemple, hi podran trobar 
un llistat detallat i sistemàtic d’obligacions que corresponen als responsables del 
tractament; una guia sobre l’encarregat del tractament que inclou un model de clàu-
sules per a la realització d’aquests encàrrecs, i una guia per al compliment del deure 
d’informar, molt reforçat precisament en el nou reglament europeu, que inclou mo-
dels de clàusules informatives i en especial la possibilitat d’anar informant mitjan-
çant un sistema de doble capa.

Aquestes actuacions vinculades a l’adaptació al reglament han continuat, evi-
dentment, durant l’any 2017. De fet, el passat 19 de juny, justament vam presentar 
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aquí, en el Parlament, una primera guia per executar una avaluació d’impacte de 
protecció de dades que és una eina adreçada específicament al compliment d’una  
de les principals novetats que introdueix el reglament.

També vull ressaltar que una altra de les actuacions que requereix, evidentment, 
el reglament, encara que sigui d’obligat compliment immediat a tots els estats de 
la Unió, és l’adaptació de la normativa interna que regula el dret a la protecció  
de dades. I en aquest context, hem participat en diverses reunions i hem presentat 
propostes, com a autoritat, i observacions a la secció de dret públic de la Comissió 
de Codificació del Ministeri de Justícia en el procés d’elaboració de la nova llei or-
gànica de protecció de dades. Actualment, estem també elaborant un escrit d’al·le-
gacions en l’Avantprojecte de llei orgànica de protecció de dades en el tràmit d’au-
diència que ens ha donat el ministeri.

Bé, ara, una vegada feta aquesta breu introducció pel que va representar l’aprova-
ció del reglament el 24 de maig del 2016 i aquest període d’interinatge de dos anys 
fins l’obligat compliment, el 25 de maig del 2018, em centraré en el que són les altres 
principals activitats desenvolupades durant l’any 2016.

I en aquest sentit ens hem pronunciat, per exemple, dintre de l’àmbit normatiu 
amb relació a l’Avantprojecte de llei de procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger, en el qual s’ha posat èmfasi en les ga-
ranties que hauria de complir la utilització dels mitjans electrònics. I sobre l’Avant-
projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge per a les persones que 
es troben en risc d’exclusió residencial, per tal d’assegurar la compatibilitat, d’una 
banda, de l’obligació de les administracions públiques d’actuar davant d’aquestes si-
tuacions, amb la necessitat de vetllar perquè les empreses subministradores només 
facilitin la informació en els supòsits i en el contingut que resultin estrictament ne-
cessaris.

Altres projectes normatius destacats sobre els que hem emès el corresponent in-
forme és, per exemple, el projecte d’ordre pel qual s’aprova el reglament del registre 
de les parelles estables a Catalunya, o el projecte de decret de turisme de Catalunya. 
I a més, evidentment l’autoritat també intervé mitjançant l’emissió d’informe en el 
procés d’elaboració de les propostes de disposicions de creació, modificació o su-
pressió de fitxers de dades personals.

D’una altra banda, també seguim donant suport a les institucions en el moment 
de desenvolupament de les seves funcions i competències. Per exemple, ens han sol-
licitat informes del règim aplicable a la comunicació i cessió de dades personals en 
molts casos; per exemple, ara tinc aquí l’accés a dades personals dels propietaris de 
les parcel·les d’una determinada urbanització, o el tractament de dades d’empleats 
públics i les cessions que se’n poden fer, com el sistema de publicació d’actes que 
formen part d’un procés selectiu o la utilització de dades de contacte per efectuar 
una notificació als extreballadors d’una empresa, o en temes d’implantació de siste-
mes de videovigilància. Bé, vull dir que això són temes recurrents. I també, pel que 
fa a la consulta sobre obligacions de publicitat activa requerida per la Llei de trans-
parència, cal destacar els dictàmens respecte a la publicació de retribucions d’alts 
càrrecs, que és un tema bastant recurrent.

Evidentment nosaltres com a autoritat també elaborem informes amb relació a 
les reclamacions que es fan davant de la GAIP sobre l’accés a informació pública. 
I a grans trets, es poden agrupar en les següents matèries, que són –bàsicament, 
eh?–: selecció de personal i provisió de llocs de treball –són les més importants–, 
retribucions de treballadors públics, i llicències i autoritzacions.

Una altra de les eines de suport a les entitats que també té un caràcter marcada-
ment preventiu, i a la que nosaltres sempre donem molta importància, és el servei 
de consultoria, que s’adreça als responsables dels fitxers i als encarregats de tracta-
ment, i que té per objectiu ajudar en els processos d’adequació de la normativa i in-
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tentar simplificar les actuacions dins del respecte del dret fonamental a la protecció 
de dades personals.

Cada cop són més les institucions que s’adrecen a aquest servei en els primers 
moments del disseny del projecte, en plena sintonia amb les obligacions regulades en 
el reglament, que precisament s’ha de regir, d’acord amb el nou reglament, pel prin-
cipi de la responsabilitat proactiva, l’accountability, i per l’obligació general de la  
protecció de dades, des del disseny i per defecte. O sigui, hem d’enfocar els temes 
de protecció de dades –és un tema que l’he reiterat moltes vegades– des del principi, 
des del disseny, i incorporar-hi totes les valideses necessàries, que només s’hi tractin 
per defecte aquelles coses que són necessàries.

Aquí voldria remarcar una cosa molt important que jo crec que és bàsica en el 
plantejament que fa el reglament, i és que aquest Reglament europeu de protecció 
de dades suposa un canvi en la forma de gestionar la informació que exigirà a les 
entitats fer un replantejament de la manera que cal enfocar el que és la garantia del 
dret a la protecció de dades. Som molt conscients que això representa un canvi im-
portant, suposarà un gran esforç i que, per tant, és molt probable que els propers 
anys les entitats necessitin un major suport per part de l’autoritat per fer una correcta 
adaptació a la nova norma. Per tant, ens tindran a la seva disposició. Voldria remar-
car també que totes aquestes sol·licituds d’informe que ens fan i consultes s’han ana-
litzat precisament en aquest moment, des de la perspectiva –com no pot ser d’una 
altra manera– de l’ordenament vigent; ara bé, com que molt sovint es refereixen a 
tractaments que es perllongaran més enllà del 25 de maig del 2018, també s’hi han 
incorporat els criteris del nou reglament.

Ara breument voldria passar a una altra de les funcions desenvolupades per l’au-
toritat, que és la funció de control, que comporta diverses actuacions tendents a as-
segurar el compliment de la normativa de protecció de dades i, a la vegada, ajudar 
a evitar futures violacions dels drets. Aquesta funció es desenvolupa mitjançant la 
potestat d’inspecció, la funció de tutela dels drets ARCO i els plans d’auditoria.

Amb relació a la potestat d’inspecció, cal destacar l’impacte en la tramitació 
dels procediments administratius en aquesta àrea, l’àrea d’inspecció, de les lleis 39 i 
40/2015, que varen entrar en vigor, com tots vostès saben, a l’octubre passat. D’una 
banda, perquè han comportat la tramitació electrònica generalitzada en la recepció i 
notificació dels escrits, i, a més, perquè, amb relació als procediments sancionadors, 
la nova legislació ha introduït algunes novetats, i, en particular, ha requerit una revi-
sió i adequació a fons dels models de documents utilitzats i també de la sistemàtica 
seguida.

Vull destacar una d’aquestes novetats, que és la possibilitat d’aplicar reduccions 
en la quantia de la multa que correspongui, tant en el cas del reconeixement de la 
responsabilitat com de pagament voluntari avançat, opció a la que ja s’han acollit 
diferents interessats. I també vull remarcar que una tercera part dels casos tramitats 
en aquesta àrea es refereixen a internet, i, en concret, es refereixen a tractaments de 
dades personals en webs institucionals, xarxes socials o altres llocs d’internet, dels 
quals la persona afectada té coneixement moltes vegades, molt assíduament, a tra-
vés dels cercadors.

Amb relació a les reclamacions de tutela dels drets ARCO, l’únic que vull des-
tacar és que un nombre significatiu es refereix a dades d’accés i, en molts casos –la 
majoria dels casos–, relatives a la història clínica.

Bé, i també dins la funció de control, i molt directament lligat amb la prevenció, 
trobem els plans d’auditoria, que tenen per finalitat verificar el compliment de la 
normativa de protecció de dades i, si és el cas, requerir als responsables dels tracta-
ments per tal que adoptin les mesures correctores que calguin.

L’any 2016 vam executar el cinquè pla d’auditoria, on es van auditar els consorcis 
que té la Generalitat de Catalunya en què la Generalitat té participació i les societats 
mercantils també amb participació majoritària de l’Administració de la Generalitat. 
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Aquest pla ha tingut per objecte revisar aquells aspectes bàsics de compliment, com 
poden ser, per exemple, el dret d’informació, que es queda molt reforçat amb el nou 
reglament –és un tema on s’haurà de treballar molt–; la comprovació de l’existència 
de document de seguretat i verificar si aquest document inclou els continguts legal-
ment exigibles, i revisar de quina manera les entitats auditades tenen previst donar 
resposta en l’exercici dels drets ARCO.

Bé, ara una altra de les tasques que considero imprescindible per a la garantia del 
dret a la protecció de dades és precisament la divulgació de l’existència d’aquest dret 
en el seu contingut i dels mecanismes de defensa regulats en la normativa. I aquesta 
tasca és cada cop més important ja que, ho torno a repetir, ens trobem en un món 
tecnificat, on els tractaments que es fan de les nostres dades són cada cop més in-
visibles i alhora també més complexos. Trobem, per exemple, que la internet de les 
coses fa que els dispositius es parlin entre ells difonent informació sobre nosaltres, 
i també la inferència de nova informació, a partir de les dades disponibles, a través 
d’algoritmes matemàtics que són difícilment comprensibles per un ciutadà mitjà.

I, a més, aquesta importància de la divulgació i conscienciació pren un paper 
molt important en el cas dels menors, que m’hi voldria referir breument. Vostès 
ja saben, com ha succeït els darrers anys, que centrem molt dels nostres esforços 
precisament en aquesta àrea. L’any 2016 vàrem continuar amb el projecte Menors, 
internet i tecnologies: créixer i conviure en un món digital, en col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament. Seguint en aquesta línia, vàrem organitzar una jorna-
da internacional per presentar els resultats del projecte europeu Arcades, que busca 
reforçar la protecció de dades personals dels menors en línia a les escoles de la Unió 
Europea, a la vegada que presentàvem el nostre projecte Menors, internet i tecnolo-
gies. També, en aquest àmbit de menors i internet, hem participat en diversos pro-
jectes d’abast internacional, com és el cas del projecte sobre educació digital liderat 
per l’autoritat francesa de protecció de dades.

Hem de tenir en compte que aquest és un tema que s’hi dona molta importància, 
d’abast internacional. Per exemple, en la trenta-vuitena Conferència Internacional 
d’Autoritats de Protecció de Dades es va aprovar la resolució que adopta un marc de  
competències a nivell internacional sobre educació de privacitat amb la finalitat  
de promoure la integració de mòduls d’ensenyament en matèria de protecció de da-
des i privacitat en els programes de formació de professorat i de programes escolars. 
Nosaltres, com autoritat, ja havíem aportat les nostres observacions i comentaris en 
la proposta d’acord d’aquesta resolució, i continuem amb la participació en el grup 
de treball internacional d’educació digital per tal de definir les properes accions en 
aquesta matèria, tal com es va acordar en la sessió tancada de la darrera conferèn-
cia internacional.

Bé, i ara, el que és aplicable, voldria dir..., això, amb relació als menors i molt 
breument, no?, però el que és aplicable als menors també ho és evidentment a la res-
ta de persones. I un dels objectius del reglament és que les persones puguin efectuar 
el control real sobre les seves dades, per la qual cosa el reglament ha reforçat els 
seus drets. Però perquè aquest control pugui ser realment efectiu, cal que les per-
sones coneguin els seus drets però també que cal que entenguin..., no només conèi-
xer-los, sinó que entenguin les possibilitats de tractament de les seves dades que 
tenen les tecnologies emergents i que puguin valorar d’una forma crítica la realitat 
que els envolta.

És per això que al llarg del 2016 vàrem realitzar i participar en nombroses jor-
nades, seminaris i conferències amb relació, primer, òbviament –ja ho he dit–, a 
l’adaptació del nou Reglament general de protecció de dades, però també en temes 
concrets, com per exemple la privacitat i la geolocalització; en aquest cas, en el marc 
del Mobile World Congress, on es va debatre al voltant de la privacitat que han d’in-
corporar les solucions tecnològiques sobre mobilitat i geolocalització.
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Una altra matèria que hi hem volgut posar el focus, perquè creiem que és impres-
cindible, és el tema de la seguretat, ja que el reglament introdueix importants nove-
tats en aquesta obligació amb l’enfocament que ja he dit, precisament, de la valoració  
dels riscos. En això, vàrem organitzar, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis de 
la Seguretat, el Fòrum de la Seguretat, el passat novembre, per analitzar aquestes 
novetats. I allà es varen tractar temes sobre la gestió responsable de la informació 
amb respecte a les obligacions que regula el reglament, com el valor competitiu que 
això comporta. També es va aprofundir en la seguretat dels tractaments de dades 
a gran escala, i en la manera de gestionar i prevenir els incidents de seguretat, i fi-
nalment es va debatre sobre la seguretat com a element generador en la confiança 
dels usuaris.

Juntament amb el que és aquesta sensibilització –que el ciutadà sàpiga què s’hi 
juga, quan dona les seves dades, per entendre’ns d’una manera molt senzilla, i què 
és al que ha de ser sensible–, un aspecte paral·lel a aquesta és la formació de les 
persones que tracten directament les dades, i dotar-los dels coneixements necessa-
ris per realitzar una correcta gestió de la informació en aquests nous entorns tec-
nològics, i en un moment, precisament –ho remarco–, d’un canvi normatiu molt 
important.

Aquí, crec especialment destacable el cicle de conferències sobre el nou Regla-
ment general de protecció de dades que abans he mencionat, que vam fer juntament 
amb la col·laboració de l’ICAB, i en què varen assistir unes quatre-centes persones, 
de mitjana, per sessió. En aquest cicle –es va desenvolupar al llarg de cinc ses-
sions– es varen tractar de forma sistemàtica totes les novetats del reglament i això 
va permetre als assistents tenir una primera presa de contacte amb la nova regulació 
europea.

I, d’altra banda, també realitzem activitats formatives directament en les insti-
tucions que ens ho sol·liciten. I voldria remarcar que actualment estem elaborant un 
pla de formació per tal que l’adaptació al reglament sigui més fàcil a totes les ins-
titucions. En aquest context, vull destacar una actuació que estem dissenyant amb 
la col·laboració del Departament d’Ensenyament adreçada a dotar de coneixements 
necessaris als docents per tal que aquests puguin incorporar la privacitat com un 
element transversal en l’entorn educatiu, és a dir, formar en termes de privacitat els 
formadors.

I, encara que vaig a temps, eh?, però... (Veus de fons.) Perfecte, acabaré abans. 
Estic disposada, després... I per anar acabant, deia, vull fer referència al Premi de 
Protecció de Dades en el Disseny. Aquesta és una iniciativa que n’estem molt or-
gullosos, per la..., l’autoritat catalana en va ser pionera ja l’any 2013, i ara, després 
de que el nou reglament hagi incorporat la protecció de dades en el disseny i, per 
defecte, com un principi essencial a l’hora de dissenyar un servei o un sistema de 
gestió de la informació, ha adquirit precisament una especial significació. L’objec-
tiu d’aquest premi és reconèixer aquelles solucions tecnològiques que en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal millorin la implementació de les mesures 
de seguretat, facilitin el compliment de les obligacions legalment establertes, refor-
cin el control de les persones sobre la mateixa informació, i, en general, facilitin la 
gestió de la privacitat. És un tema de molta actualitat; un exemple d’aquest tema és 
que l’autoritat de protecció de dades noruega ha sol·licitat la nostra col·laboració per 
endegar un tema similar.

I..., vaja, ho redueixo més, ja, perquè tota la resta..., prefereixo respondre a les 
preguntes que em facin. Però voldria acabar recordant –això sí que crec que és im-
portant– que estem, en aquest moment, en un període de transició, en un moment 
molt decisiu per al dret a la protecció de dades. Hi ha un canvi de paradigma en la 
manera de tractar les dades. El que fem ara marcarà el futur de la privacitat i del 
conjunt, evidentment, dels drets i llibertats que es veuen afectats pel tractament de 
les dades personals.
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Des de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades som molt conscients de l’enor-
me responsabilitat que tenim per poder garantir aquests drets tant ara com per a 
les futures generacions. El reglament en marca les línies mestres per als propers 
anys i ens caldrà treballar molt intensament per aconseguir que la seva materialit-
zació es concreti en un model de tractament de dades que, impulsant la innovació, 
que aquesta era un dels plantejaments del reglament, ofereixi plenes garanties per a 
aquests drets i llibertats de les persones. De fet, els he de dir que l’autoritat i totes les 
persones que en formem part assumim amb ganes i amb il·lusió aquest gran repte: és 
un moment molt interessant. I vull, per tant, també, aprofitar el moment, ja que tinc 
aquí la major part del meu equip, per manifestar com cada any el meu reconeixe-
ment a l’equip de l’autoritat que amb el seu treball diari reforça la garantia del dret 
a la protecció de dades a Catalunya.

Moltes gràcies a tots per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies. I passaríem, doncs, a donar la paraula als diferents grups parla-
mentaris. I en primer lloc donaria la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, senyora Barbarà, i moltes gràcies per 
la seva acurada exposició, molt interessant sobretot per la part que toca les noves 
tecnologies, que és un tema que nosaltres també tractem i que n’hem portat diferents 
iniciatives aquí al Parlament.

Però hi ha una cosa que a nosaltres ens amoïna i que no ha sortit en la seva ex-
posició, i és que fa uns mesos el senyor Santi Vidal, que és el..., o era el cap de llista 
d’Esquerra Republicana, es va dedicar a fer conferències i actes per tot Catalunya..., 
no podem dir que són frases tretes de context o malentesos, com s’ha intentat dir, 
perquè els vídeos hi són, són conferències que es van anar repetint i a més en aque-
lles conferències es pot veure que hi ha, tant a la taula com entre el públic, persones 
d’Esquerra Republicana, persones de l’ANC, persones d’Òmnium, i ningú no li diu: 
«Vostè què està dient, senyor Vidal?»; al revés: la gent l’aplaudia, quan deia aques-
tes coses.

Afirmacions del tipus –cito textualment–: «La Generalitat té les vostres dades 
fiscals. Això és il·legal perquè està protegit per la Llei de bases de dades. Són unes 
dades reservades, en teoria. Els que porten el procés no haurien de tenir accés a 
aquestes, però a vegades succeeixen coses. No us direm com, perquè no és exacta-
ment legal» –fi de la cita. Aquestes i altres declaracions van sortir al diari El País i, 
com ja he dit, en vídeos, que es podia veure que era literal el que estava dient. I l’en-
demà, el 27 de gener, el diari Ara el va entrevistar, al senyor Vidal, i el senyor Vidal 
va dir –torno a citar textualment–: «Em ratifico en les meves manifestacions.» El 
senyor Mas, a Onda Cero, dies després, va dir: «Hi ha coses que no sent mentida cal 
explicar-les d’altra manera»; es referia el senyor Mas a les declaracions del senyor 
Vidal. El 13 de febrer entrevisten a TV3 la senyora Marta Rovira i en tot moment 
evita dir si el senyor Vidal va mentir, i acaba afirmant –cito textualment–: «Em sap 
molt greu que es trobés en aquesta situació. El Santi Vidal és una de les primeres 
víctimes del procés, ha estat la primera persona inhabilitada per contribuir al procés 
en les seves estones lliures» –fi de la cita. I el senyor Junqueras va trigar vint dies en 
desmentir el senyor Vidal. D’altra banda, tant Junts pel Sí com la CUP han fet tot el 
possible perquè no es parli d’aquest tema: han vetat una per una cada sol·licitud de 
compareixença que hem demanat i han impedit, a més, una comissió d’investigació.

Suposo que entén que no estem gaire tranquils respecte d’això quan un cap de 
llista d’Esquerra Republicana es dedica a dir que tenen les nostres dades i que això 
no és legal. Sabem d’altra banda que les dades són fonamentals per als separatistes 
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perquè les necessiten per intentar fer un 9-N bis. També tenim el cas de la multa que 
l’Audiència Nacional va posar a ANC i Òmnium per abús de dades ideològiques.

Vostè em pot assegurar que les nostres dades estan veritablement protegides? Ens 
pot garantir que els separatistes no tindran cens amb les nostres dades per tornar a 
repetir el 9-N? Perquè, per intentar fer un 9-N bis, com ja el van fer, necessiten el 
nom, el DNI, l’edat i l’adreça de cadascú dels catalans amb dret a vot; qui té aques-
tes dades és l’Administració. Vostè creu que es poden cedir aquestes dades per a  
uns usos que no són els que estan previstos a la llei, com seria l’exemple de tornar 
a repetir el 9-N?

En el cas del 9-N que ja es va fer, quina administració va cedir aquestes dades? 
Hi ha alguna investigació en curs per part de la seva institució? Està en la memòria o 
en una altra memòria interior? Ens pot garantir que veritablement les nostres dades 
estan protegides quan tenim aquestes declaracions repetides en diferents actes del 
senyor Vidal i, com hem vist, el senyor Mas diu: «Home, no, no les ha explicat bé, 
però no és que no siguin veritat.» La senyora Rovira tampoc és capaç de negar-les, 
el senyor Junqueras va trigar vint dies.

Entengui que els catalans no estem tranquils, perquè és evident que les nostres 
dades són objecte de desig per part dels separatistes i sembla que a més les aconse-
gueixen. Què faran perquè els separatistes no tinguin les nostres dades per tornar a 
repetir un 9-N bis?

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. També gràcies a la senyora Barbarà per la seva compareixen-
ça avui aquí, i evidentment una salutació a tot l’equip que l’acompanya.

El cert és que el plantejament que es fa en la introducció de la memòria, que 
ha reproduït vostè avui aquí, respecte als canvis que introdueix el nou reglament 
europeu, bé, crec que és una reflexió interessant i que certament apunta –tot i que, 
diguem-ne, els que estem aquí no som necessàriament uns especialistes en la matè-
ria– un canvi de paradigma, que vostè també s’hi referia. Però el que ens agradaria 
saber és, en concret, quines noves actuacions haurà de provocar per part de l’Auto-
ritat Catalana de Protecció de Dades. És a dir, el nou marc que deriva d’aquest re-
glament ens obliga a repensar l’estructura, funcions de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades en alguna mesura? Obliga o obligarà a canvis normatius o a canvis 
en com organitzen, per exemple, les institucions públiques els seus fitxers de dades 
i la forma en què hi treballen? És a dir, si pot, en la mesura del possible, concretar 
una mica més respecte a això.

Després també feia una reflexió, certament molt interessant, respecte als canvis 
tecnològics, no?, que van produint una –crec que no és alarmista dir-ho així– expo-
sició cada vegada major de les nostres dades personals, doncs, al comerç d’aques-
tes, en l’àmbit no només europeu, sinó internacional. És a dir, hi ha una qüestió que 
preocupa, que són els diferents estàndards en matèria de protecció de dades de ca-
ràcter personal segons l’àmbit en què ens trobem, és a dir, en l’àmbit europeu, en 
l’àmbit de la Unió Europea almenys, hi ha uns determinats estàndards en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal que, en termes relatius i comparats amb 
altres llocs del món, són relativament exigents, i, en canvi, moltes de les solucions 
tecnològiques que tenen més èxit són solucions tecnològiques que provenen d’àmbits 
en què, vaja, el règim jurídic respecte a aquesta qüestió és més lax, i no només als 
Estats Units, sinó que fins i tot em refereixo a països emergents: asiàtics, etcètera. 
I sovint els servidors des dels que es presten serveis per a aquestes solucions tecno-

Fascicle segon
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lògiques són servidors que estan situats fora del territori de la Unió Europea i, per 
tant, amb un règim legal diferent.

Comento això perquè ens trobem també amb una tendència cada vegada major a 
que administracions públiques catalanes, per una preocupació raonable d’estar més 
a prop dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit administratiu –i penso molt, per 
exemple, en administracions locals, però segur que es dona a altres nivells, també–, 
vulguin fer ús de determinats canals en els que la gent ja hi és, perquè són sovint, 
doncs, aplicacions gratuïtes, xarxes socials gratuïtes –bé, «gratuïtes», gratuïtes no: 
les paguem amb les nostres dades personals, no?–, en tot cas amb l’aparença de 
gratuïtat, i sovint tenim la sensació que es podrien estar, per aquesta via, infringint 
preceptes que l’autoritat catalana, entre d’altres, té la funció d’intentar garantir que 
s’acompleixin.

És a dir, ens hem trobat amb molts casos d’aquests? És a dir, li’n poso, diguem-ne, 
un exemple en abstracte, eh?, no estic pensant en cap municipi, però sé que hi ha 
municipis on això s’ha produït: ajuntaments que animen els ciutadans i ciutadanes 
a presentar denúncies a la policia local a través de xarxes socials. Què tenim sobre 
això? Quin és el tractament que en fem, des de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

Bé, després, qüestions relacionades, com comentava vostè, amb la internet de les 
coses, no?, el fet de que els aparells es parlin entre si. I després, una cosa que no té 
necessàriament a veure amb la internet de les coses, com és la qüestió de que, a par-
tir de dades ja conegudes, i amb l’aplicació de determinats algoritmes cada vegada 
més complexos i cada vegada més precisos, es puguin deduir noves dades personals 
sobre cadascun de nosaltres. Això com ho estem abordant? És a dir, vostè abans ho 
comentava: plantegen sessions de formació, debats, etcètera, però més enllà de la 
fase d’al·legació al procés d’elaboració normativa, més enllà de l’elaboració, fan pro-
postes, diguem-ne, és a dir, per dir-ho així, de lege ferenda, per entendre’ns? Perquè, 
clar, entenem que la tecnologia, les possibilitats tecnològiques o de tractament ani-
ran gairebé sempre, per no dir sempre, per davant de la capacitat reguladora. Però 
si fóssim capaços d’aixecar una mica la mirada..., segurament no estigui necessària-
ment entre les funcions més clares de l’autoritat, però potser per expertesa estaria 
bé que fóssim capaços d’aixecar una mica la mirada i preveure què podria passar 
en un futur relativament proper, perquè el cert és que la percepció que un té és la de 
l’absoluta exposició.

La combinació de geolocalització amb la memòria que es guarda de les recer-
ques de cadascú, no només en buscadors, sinó d’on ha reservat les vacances, on ha 
comprat..., és a dir, el profiling, diguem-ne, de cada individu és cada vegada més 
acurat i arriba un punt..., jo, ja dic, no vull ser un alarmista, però és que estem gai-
rebé a les portes de viure el que algunes distòpies havien definit fa més de mig segle, 
no? I, per tant, jo crec que cal fer un esforç per intentar anticipar-se una mica al que 
pot passar en els propers deu, quinze, vint anys.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Josep Lluís Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. Agrair-li la compareixença i l’enfocament que ha donat al 
tractament d’un problema que és complex i que efectivament té una importància 
cada cop més gran.

Vejam, no només les nostres dades són un objecte del desig en un àmbit polític, 
com algú pot sospitar, sinó senzillament en un àmbit estrictament comercial. No ho 
sé, ara li posaré un exemple que vostè segurament coneix, o que segurament hauran 
de seguir o sobre el qual hauran de reflexionar: alguns efectes de desenvolupament 
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de la gestió de serveis públics tan importants com per exemple el projecte com el de 
la T-Mobilitat, eh?, que vostè segurament coneix i que alguns hem hagut de tractar 
des d’altres àmbits, quan es va treballar o es va començar a discutir aquest projecte, 
que és un projecte extremadament potent des del punt de vista de les possibilitats, 
de les potencialitats de la gestió eficient i de la promoció d’un servei públic, d’un 
transport. És a dir, la capacitat de gestionar tota la mobilitat d’un país –estem par-
lant d’això–, i de fer-ho telemàticament, això suposa un flux de dades colossal –co-
lossal– que tenen un interès i un potencial d’explotació diferents de la gestió estricta 
del servei també colossal. Jo crec que quan un s’imagina el que pot representar..., 
milions de dades que poden servir per orientar tot tipus de coses: explotació comer-
cial... Per tant, estem parlant d’un material d’un potencial enorme i d’una sensibilitat 
també extraordinària, eh?

Clar, no només és, com deia vostè, que cal promoure o cal actuar promovent les 
noves tecnologies, que és imparable –és que és imparable–, i efectivament és difícil 
imaginar avenços en l’àmbit social, en l’àmbit dels serveis públics, com parlem en 
aquest cas, sense recórrer abundantment als recursos i potencialitats de les noves 
tecnologies. Per tant, no és una discussió d’avenços tecnològics sí o no, sinó com els 
entomem i com els conjuguem amb els drets a la privacitat. El gran desafiament és 
aquest. I aquí, efectivament, doncs, en casos com aquest no sé si..., li he posat aquest 
exemple perquè suposo que el tenim present, és un exemple paradigmàtic.

Aquí, justament, el que em preocupa, o el que m’interessa més de la seva exposi-
ció, és com anem procedint a la transposició concreta de la directiva del reglament 
europeu. Perquè, clar, el reglament europeu m’imagino que és genèric. Les coses 
avancen a tal velocitat que actuem d’una manera reactiva davant de fenòmens so-
cials i tecnològics que s’estan produint; correm rere els esdeveniments, per dir-ho 
d’alguna manera. I aquí hi ha una dificultat gran, no?, d’adaptació d’aquesta directi-
va a realitats ja complexes i a desafiaments molt concrets.

La preocupació era aquesta. Des de l’autoritat ens estan plantejant o..., el que ens 
vol dir que hem d’entrar a fer desenvolupaments legislatius. Hi ha coses que són, que 
corresponen a recomanacions, actuacions que la mateixa autoritat desenvoluparà, o 
és competent o té eines per desenvolupar...? Necessita més eines davant de la com-
plexitat del fenomen? La meva pregunta aniria en aquest sentit. Per dir-ho d’alguna 
manera: quins són els deures? –quins són els deures? Per començar, els deures del 
mateix Parlament, com a ens el legislatiu. Aquesta és la qüestió.

Entenent justament la dimensió..., i jo penso que l’exemple que li he posat és 
d’aquells que ens situen davant de la dimensió real del problema, de les potenciali-
tats. I, també, en aquest cas, quina és la vigilància en la gestió de tot aquest flux d’in-
formació, que dispositius d’aquestes característiques..., que no serà l’únic, que aquest 
és paradigmàtic i serà un dels més importants ara, però segurament en tindrem i 
n’haurem de desenvolupar d’altres. Penso, per exemple, en gestió sanitària, en gestió 
de dades sanitàries, un altre aspecte ultrasensible, eh?, i també que les informacions 
que se’n derivin, doncs, poden tenir un altíssim interès comercial, i al mateix temps 
afectar d’una manera especialment..., zones especialment sensibles d’informació i 
de dades personals.

Doncs, anava per aquí, la meva reflexió i la meva pregunta, no?: com veu el que 
hem d’entomar ara, vostès i nosaltres, des d’aquest punt de vista?

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a donar la paraula al Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest 
grup té la paraula la senyora..., ai, perdó, disculpi’m, tenia un petit error. Passaríem, 
doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup 
tindria la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.
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Esperanza García González

Gràcies, president. No passa res, fa moltes hores que som aquí. Bé, a la senyora 
Barbarà: gràcies per l’explicació de la memòria, però hem trobat a faltar coses. Al 
marge de la readaptació necessària que haurem de fer amb el tema del reglament eu-
ropeu, jo crec que hi han dades que criden molt l’atenció, i que s’han d’explicar, no?

Com és possible que dels quaranta-vuit expedients sancionadors que han portat 
–quaranta-vuit, sancionadors– d’aquest any, d’aquest any passat, diguem-ne, 2016, 
cap fos per una actuació d’ofici directament de l’agència? Dos... (Veus de fons.) Hem 
trobat quaranta-vuit expedients sancionadors, tots són pràcticament per denúncia de 
particulars, i no n’hem vist cap que sigui de vostès que hagi sigut resultat d’una ins-
pecció, d’un incompliment de la Llei de protecció de dades. En fi, voldria que ens 
expliqués això.

Hem trobat també resolucions sobre procediments de tuteles de drets..., que no 
sé si té a veure o no amb la lentitud de la tramitació d’aquests expedients per tal de 
dictar resolució, però, vaja, em sembla que, pràcticament, al juliol del 2016 la pro-
ducció dels procediments i de les resolucions sobre aquests procediments és abso-
lutament nul·la: durant sis mesos no hi ha cap resolució feta de tutela de drets –des 
de, això, juliol del 2016.

És curiós també que no n’hem trobat –sorpresa– cap, dintre d’aquests procedi-
ments de tutela de drets, relacionada ni amb l’ANC ni Òmnium, que sí que tenen, en 
canvi, procediments oberts a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i sancions 
ja imposades. Ens estranya moltíssim que no aparegui per enlloc.

Però és que a més hem estat intentant buscar..., i sí que hem trobat, algun arxiu 
que feia referència a denúncies de particulars per ús de dades personals el 2014, ni 
més ni menys, per a la consulta del 9 de novembre del 2014. Aquests arxius es ba-
sen, a més, en una cosa que té poc a veure amb l’activitat i les resolucions judicials 
que s’estan portant a terme ara mateix; és a dir, hi ha una incongruència absoluta 
perquè es diu que les dades que es van facilitar en el seu moment per a la celebració 
del 9-N del 2014 eren unes dades cedides legalment, i en canvi hi han procediments 
judicials que precisament el que porten a terme són conseqüències de la cessió il·le-
gal de dades i de la utilització il·legal de recursos públics per a la celebració d’aquest 
referèndum del 9-N. I n’hem trobat diversos arxius: vull dir, arxius al juliol, al juny, 
al setembre del 2016; vull dir que, a més de trigar moltíssim, després dicten resolu-
cions que tenen poc a veure amb la legalitat o no de la cessió de dades en què vostès 
es fonamenten per arxivar aquesta causa.

Vostè en el seu moment va defensar públicament que els censos municipals es 
facilitessin per fer una consulta del 9-N del 2014, i tenim el que tenim en un futur 
previst. I la pregunta és claríssima: les condicions ideològiques de vostè, com a di-
rectora, són les que justifiquen els arxius d’aquests casos, quan a més –quan a més– 
hi han d’altres procediments i hi han d’altres resolucions judicials que constaten la 
il·legalitat de la cessió de dades? Deixa vostè els catalans desprotegits davant la uti-
lització de les seves dades personals? I li dic això, que sembla que li fa moltíssima 
gràcia, perquè després vostès, des de l’agència, fan cursos fantàstics, que entre d’al-
tres coses porten com a títol «Privacitat, una qüestió de democràcia». A veure si ens 
pot contestar, si us plau.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara sí, passaríem la paraula al Grup Parlamentari de 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la pa-
raula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; hola, bon dia, moltes gràcies. Disculpi, perquè he arribat un moment tard a 
la seva compareixença, perquè algunes som addictes al tabac, i llavors necessitem 
sortir a fumar, i m’he perdut la primera part de la intervenció. Per tant, disculpi si 
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faig relació o esment de qüestions que vostè ha apuntat just en aquests minuts de 
retard que s’han produït.

M’agradaria, si és que no ho ha fet, si pot fer una valoració dels recursos dels 
que vostès disposen –recursos humans, recursos materials. Ho dic perquè sovint és 
una petició, no?, de l’àmbit de l’administració pública: falten recursos. I ens agra-
daria saber si és que és el cas, en el sentit sobretot d’identificar si hi ha qüestions 
que no es poden atendre o no s’arriben a atendre com ens agradaria per una qüestió 
d’aquest tipus, eh?

En segon lloc, també m’agradaria saber si fan una correcta valoració de l’orga-
nigrama, en el sentit de si vostès se senten degudament auditats. I m’explico, no?: 
sobretot quan algú té la funció de vigilància és oportú, doncs, designar algú que vi-
gili el vigilant, i d’alguna manera... No vull fer valoracions sobre les persones que 
componen o algunes de les persones que componen el consell assessor, per exem-
ple, però sí que m’agradaria, més enllà de noms concrets, una valoració genèrica de 
l’organigrama, i si seria oportú que identifiquéssim un àmbit de millora en el camp 
de l’auditoria interna.

En tercer lloc, i respecte a les activitats instades d’ofici per l’autoritat..., bé, al-
gunes recordem quan es va actuar d’ofici amb relació, doncs, al monitoratge a què 
instava el Cesicat, i que vam celebrar moltíssim aquesta actuació. I, per tant, si vos-
tè podia fer una valoració d’alguna actuació d’ofici que hagi està especialment ben 
acollida, no? Nosaltres creiem que hi ha alguns àmbits que són denunciats però que 
potser no tenen d’alguna manera massa visibilitat, però d’altres, que estan en l’agen-
da política pública comentada..., i, per tant, no sé si vostès noten aquesta pressió so-
vint i diuen: «Aquí hem d’actuar d’ofici sí o sí, perquè hi ha una part de la població 
que ho està instant.»

I això, vinculat d’alguna manera amb les zones de risc. D’això també en parlà-
vem amb el director de l’Oficina Antifrau: hi ha zones de risc evidentment detecta-
bles. Potser cadascuna fa valoracions diferents de les zones de risc, és evident, avui 
es veu. Per nosaltres hi ha una zona de risc evident, que són els sous dels alts càr-
recs, per exemple, i a més a més això té una rèplica molt directa en la població, que 
viu l’opacitat dels sous dels alts càrrecs, no?, com una vulneració d’una informació 
que com a ciutadans mereixen. I, de fet, bona part dels seus informes i dictàmens 
fan referència a demandes que es fan en aquest sentit, i hi ha casos que estan ocu-
pant l’agenda pública d’una forma molt evident. Un d’ells és els alts càrrecs i els sa-
laris de Transports Metropolitans de Barcelona, per exemple, eh?

I, per tant, doncs, si hi hauria àmbits, diguéssim, de millora o propostes a fer 
amb relació a aquestes zones de risc. Una que identifiquem nosaltres és la que té a 
veure amb sous i prerrogatives d’alts càrrecs de forma molt clara.

I de l’altra..., i en aquest sentit va molt bé la intervenció que feia la diputada del 
Partit Popular, nosaltres la vinculem justament amb les males praxis que tenen cos-
sos i forces de seguretat de l’Estat, però també per part de Mossos d’Esquadra.  
Nosaltres hem denunciat –no via administrativa, eh?, ho hem denunciat políticament– 
que ens consta que hi ha bases de dades per part de cossos policials, perquè si no, no 
es pot entendre com sense identificacions preceptives es procedeix, doncs, a vegades 
a efectuar detencions. També m’agradaria saber si vostès comparteixen que aquest 
àmbit també és una zona de risc: les dades que operen cossos i forces de seguretat.

I dic que celebro la inquietud que tenen alguns partits polítics respecte a les 
males praxis que es podrien estar produint, perquè nosaltres, per exemple, doncs, 
sabem que hem estat seguides i filmades per part de cossos de seguretat. Hem de-
manat en quina base de dades estaven recollides, no?, aquestes informacions sobre 
nosaltres, i no hem notat cap mena d’inquietud respecte a perseguir aquest tipus de 
pràctiques.

Però, més enllà d’això, i sense voler, doncs, que sembli que això és un ús par-
tidista i d’arma llancívola d’uns contra d’altres, sí que ens agradaria una valoració 



DSPC-C 500
19 de juliol de 2017

Sessió 23 de la CAI  46

genèrica sobre les zones de risc i les zones en què, diguéssim, des del legislatiu po-
dríem contribuir a intentar mitigar la vostra tasca. L’objectiu és que vosaltres anés-
siu tenint permanentment menys feina, perquè això voldria dir que s’ha fet, no?, més 
prevenció, i, per tant, no heu de destinar tantes hores a elaborar informes i dictà-
mens arran de les demandes que es puguin efectuar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Donaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Fabian Mohedano.

Fabian Mohedano Morales

Gràcies, president. Senyora Barbarà, agrair-li la breu i concisa intervenció, i fe-
licitats per la memòria i per tota l’activitat, doncs, desenvolupada al llarg d’aquest 
any; saludar, també, el seu equip.

Ha dit vostè que ens trobàvem en un període de transició, no?, que tot el que fés-
sim ara podria condicionar el futur, i, per tant, en aquest sentit, doncs, és molt relle-
vant quines decisions prenem de cara al futur.

Contrasta una mica com és possible que ara tinguem la preocupació per la pro-
tecció de dades quan hi ha entitats memorialistes que el que volen és recuperar 
dades, no? O sigui, això demostra el canvi de paradigma que hi ha hagut al llarg 
d’aquests darrers anys, aquesta revolució amb relació a les dades.

Jo voldria sortir una mica del dia a dia aquí nostre. El senyor Trump, el presi-
dent Trump, doncs, sembla que vol carregar-se totes les possibilitats de protecció de 
dades. Com afectarà això el reglament europeu i com pot arribar a afectar els cata-
lans? Suposo que en els seus organismes internacionals en parlen i valoren aquestes 
mesures que s’estan prenent.

Després, hi ha tot l’element de l’economia col·laborativa, i en parlem molt en 
els darrers temps. Hi haurà alguna..., o s’estan generant, doncs, algunes accions en 
aquest sentit?, ja que també és molt rellevant l’ús de les dades per fer possible l’eco-
nomia col·laborativa.

I davant de les acusacions que s’han fet, doncs, per part de dos grups parlamenta-
ris, vostè pot assegurar i garantir que a Catalunya hi ha protecció de dades? Aclarir, 
aclarir que el 9-N, que jo recordi –ja en fa gairebé tres anys–, la gent anava a votar 
amb el seu DNI, i la gent s’inscrivia. En cap moment es van fer servir cap tipus de 
dades.

I a mi el que em preocupa, després del reportatge d’ahir, si les meves dades des 
del punt de vista de l’Estat actualment, doncs, estan protegides.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Doncs, passaríem un altre cop a donar la paraula a la 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè pugui contestar als 
diferents grups parlamentaris i per un temps aproximat... Sí que demanaria el com-
pliment dels temps perquè anem amb més de mitja hora de retard i se’ns solaparà 
amb la següent comissió. Té la paraula.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Bé, per fer-ho d’una manera que sigui més didàctica, intentaré contestar..., potser 
alguna resposta es pot solapar amb algunes altres, però intentaré fer-ho per l’ordre 
que ho hem anat fent i potser així, vull dir, ens anirem trobant respostes pel camí. 
Sí, em sembla que pot ser el més clar, perquè si no em puc deixar temes.

Vejam, sí, em preguntava respecte al tema de les declaracions del Santi Vidal. 
Jo, al marge..., la veritat és que desconec les declaracions paral·leles –vull dir que 
es van fer d’un i l’altre...– i no forma part de la meva competència. Vull dir, jo vinc 
aquí a explicar el que es fa des del punt de vista com a autoritat quan se’ns fa una 



DSPC-C 500
19 de juliol de 2017

Sessió 23 de la CAI  47 

denúncia, quan actuem en un determinat moment, i, és clar, amb tot el respecte cap 
a tots vostès, jo no puc opinar sobre –no el Santi Vidal, que tenia una denúncia, 
no?– posicionaments, informes o anuncis o comentaris que facin des dels diferents 
partits. Jo vinc a explicar-los el que ens correspon com a Autoritat de Protecció de 
Dades amb relació a les normes, amb relació a les denúncies, amb relació als temes 
que nosaltres tenim i que ens corresponen.

Llavors, amb relació a aquest tema, l’hi explico: hi han unes denúncies; hi van 
haver, efectivament..., es van fer unes declaracions per part del senyor Santi Vidal. 
Tenim encara, vull dir, se’ns van presentar..., i parlo de memòria i no voldria..., em 
sembla, que tenim unes trenta-set denúncies relacionades amb aquest tema, la ma-
joria d’elles es van presentar directament a l’Agència espanyola de Protecció de 
Dades –no me’n recordo, de la quantitat exacta–, i ens les van trametre perquè era 
competència nostra.

I a partir d’aquí, vam començar..., les vam rebre i estàvem a punt de fer l’inici 
d’expedient. Què va passar? Que paral·lelament a això, mentre arribaven aquestes 
denúncies, que algunes ja les havíem acceptat, i arribar..., totes, les vam recollir, ens 
van demanar per part de l’Agència Tributària, concretament el seu ara president, que 
si podíem fer una auditoria davant d’aquesta situació que s’havia produït.

Efectivament, això forma part de les nostres competències i vam procedir a fer 
aquesta auditoria, que si més no, si volen, vull dir, perquè és el que correspon..., su-
poso que tots vostès tenen l’auditoria perquè la vam facilitar, però els faig un breu 
resum del contingut d’aquesta. Aquesta auditoria, que és competència nostra fer-la, 
va ser sol·licitada per l’Agència Tributària. Des del seu inici fins al final de l’infor-
me –que va ser, el seu inici, el mes de febrer, fins al final de l’informe, que va ser el 
15 de maig del 2017–, l’equip d’auditors –tres auditors, hi havia un equip humà de  
tres auditors– va analitzar més de cent cinquanta documents, ha entrevistat més  
de vint persones i s’han verificat les bases de dades i els fitxers de l’Agència Tri-
butària. S’han centrat precisament en detectar si les dades fiscals de què disposava 
l’Agència Tributària s’han obtingut d’una manera irregular o il·legal, que era el que 
venien a suposar les declaracions del senyor Vidal, i si es podien haver utilitzat per 
finalitats fora de l’àmbit de les competències de l’Agència Tributària.

He de dir que l’auditoria ha estat exhaustiva i s’ha obtingut per part de l’Agència 
Tributària tota la informació que hem demanat en qualsevol moment. I a més he de 
dir que no s’ha detectat cap element que indiqui que l’Agència Tributària disposa 
de dades obtingudes il·legalment o obtingudes de manera irregular, ni que s’utilitzi 
per a finalitats diferents de les que resulten de l’exercici de les seves competències.

S’han detectat algunes situacions, això sí, relacionades amb el tractament de da-
des que realitza l’Agència Tributària i que requereixen una adequació a la legisla-
ció vigent. Són tres punts molt concrets. I per això precisament, bé, ara els poso..., 
acabaré dient el que hem fet precisament en això al final, eh? Eren: la sol·licitud de 
l’agència espanyola a l’Agència Tributària catalana..., l’Agència Tributària espanyo-
la, a l’agència catalana, li envia periòdicament dades de situacions de famílies nom-
broses, persones que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat. Aquestes dades 
no les disposa l’Agència Tributària catalana, sinó que les disposa el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies; com que l’Agència Tributària espanyola les dema-
na a l’Agència Tributària catalana, són ells que les trameten. Doncs, aquí fa falta un 
encàrrec de tractament o bé entre les dues agències tributàries, o bé entre l’agència 
catalana i el Departament de Treball. I això és un tema puntual que nosaltres vam 
contrastar i que s’està..., bé, ens han dit que ja estava modificat. Després ja anirem 
al tema.

Després també en el seu moment es van..., hem detectat que es va fer una campa-
nya «Declara’t a Catalunya», i allà voluntàriament molts ciutadans catalans van pre-
sentar les seves dades a l’Agència Tributària. Les que es van fer telemàticament ja 
estan esborrades, perquè quan no s’utilitzen s’han d’esborrar, i en canvi es va trobar 
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que hi havien unes dades que havien estat declarades per escrit, estaven en un arxiu i 
una part d’aquestes, una petita part d’aquestes, estaven en sobres tancats, inclús, que 
no s’havien obert, però s’han de destruir perquè no són necessàries. Aquest també és 
un tema puntual que s’ha detectat i es procedirà..., ja s’ha procedit, ens diuen, però 
veurem que s’hagi procedit a la seva destrucció.

I també s’havia d’adequar la gestió de contrasenyes d’accés en els sistemes d’in-
formació, perquè encara que no s’ha detectat cap incident de seguretat relacionat 
amb el control de dades i..., s’havia d’afegir un tema puntual segons els criteris, que 
imposa el Centre de Telecomunicacions, que és que cada ics temps s’havia de can-
viar la caducitat de la contrasenya, i aquest «ics temps» no es respectava efectiva-
ment.

Aquests són els tres punts que hem trobat i que cal millorar en tot el que és el 
tema de protecció de dades. De fet, segons ens ha informat l’ATC, ja ha donat ins-
truccions per atendre que tots els requeriments d’adequació que s’han formulat per 
part nostra han estat portats a terme. Nosaltres els he de dir que al final de tot això, 
una vegada..., hem iniciat una inspecció per comprovar –per part d’inspecció– que 
això s’hagi fet, eh?

Amb relació també al tema de l’Agència Tributària, el que fa, el que s’ha inspec-
cionat i el vam veure..., jo crec que vostès en deuen estar informats però, bé, vam 
mirar els dos sistemes. Gaudí és el principal sistema de gestió tributària que utilit-
za l’Agència Tributària i realitza la gestió, recaptació, liquidació, inspecció de tots  
els tributs propis de la Generalitat, dels tributs estatals cedits totalment i, en el cas 
dels tributs estatals cedits parcialment, les funcions que tingui atribuïdes. Aquí no 
hem detectat que hi hagués cap accés ni cap..., bé, enlloc, eh?, realment: no hi ha cap 
informació que no s’hagi aconseguit legalment. I, per tant, vull dir, en aquest aspec-
te està claríssim que no tenen sentit les declaracions del senyor Santi Vidal, digui el 
que digui, i hagin dit el que hagin dit altres persones.

I el sistema Espriu –que jo crec que l’han d’haver explicat algun dia d’aquests, o 
això ens van dir, no ho sé, jo no he seguit, sincerament– és un nou sistema informà-
tic que s’està desenvolupant, i que ha estat desenvolupat en aquest moment; serà el 
futur sistema de gestió de tributs competència de l’ATC i la seva posada en marxa 
és la previsió de gestionar en primer lloc l’impost sobre begudes ensucrades. I també 
s’està desenvolupant l’aplicació de recaptació voluntària.

De tot això els he de dir que estem en procés de comunicar la incoació, preci-
sament, vull dir de..., jo crec que ja s’ha fet, crec que es va fer la setmana passada, 
però els ho puc dir exactament: la incoació per aquests temes puntuals de modifi-
cació d’aquestes petites adaptacions, d’aquestes adaptacions al que es fa en el tema 
de protecció de dades.

I arran de les denúncies, el que els puc dir és que aquelles tres denúncies que 
van arribar i que vam comunicar que acceptàvem..., precisament en el moment en 
què hem acabat l’auditoria, que és el primer que havien de fer, hem demanat als ins-
pectors que es contrasti precisament l’auditoria, que se’ls ha facilitat en el mateix 
moment que se’ls va facilitar, bé, a vostès o que es va trametre al Parlament, que 
aquesta..., que contrastessin els resultats de l’auditoria amb les denúncies, amb la 
qual cosa evidentment nosaltres sabem el que sabem i, si no ens aporten més proves 
que recolzin o no sabem altres coses, no tindrem més remei que a la llarga, doncs, 
arxivar aquestes denúncies. Això jo crec que és amb relació al senyor Vidal.

Un expedient d’inspecció per comprovar aquestes incidències, això ja els ho he 
dit, sobre aquests temes puntuals; el tancament de..., d’això, de l’Agència Tributària, 
aquests tres punts amb relació a això. Jo crec que m’havia preguntat alguna cosa 
més, eh?, de totes maneres. (Veus de fons.) Ah, sí.

Sobre el 9-N. Vejam, sí, precisament. Vostè..., i em sembla que també m’han dit 
que jo en algun moment havia... En això sí que m’agradaria fer una síntesi, també, 
perquè..., ara els explicaré... Clar, jo sí que..., vam fer una compareixença amb re-
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lació a que si en el seu moment es podia utilitzar... No era el 9-N, eh? Era en si es 
podien utilitzar des d’un ajuntament, que no recordo quin era, potser vosaltres m’ho 
recordareu, però és que... (Veus de fons.) Quin? No ho entenc, eh? Però bé, un ajun-
tament concretament que volia utilitzar les dades per a una consulta, que era sobre 
el que fos, també podia ser sobre les primeres consultes que es feien prèvies al 9-N.

Evidentment, el cens..., jo el que els voldria dir és que tant el cens, per una ban-
da –el cens utilitzat en qualsevol moment per les eleccions generals o municipals– 
com el Registre de població de Catalunya permet la relació de l’Administració amb 
els seus ciutadans. I, per tant, es poden convocar consultes en base en aquests dos 
temes, vull dir, en base a aquestes dues bases, tant en el Registre de població de Ca-
talunya com en el cens, ja sigui el cens electoral de Catalunya, ja sigui el cens mu-
nicipal. En això no hi ha problema.

Quin problema tenim? Doncs, que l’any 2010 –depèn del tempo– vam fer una 
llei –que jo ara no ho recordo, però em sembla que era la 4/2010 o una cosa així– 
de consultes referendàries, en què es podia utilitzar el cens electoral. Aquesta llei 
posteriorment, ara, crec que recentment, vull dir, ha estat..., ara no ho recordo, però 
crec que és la Llei 10/2014, exacte... (Pausa.) No: la Llei 4/2010, exacte, va ser sus-
pesa recentment amb la sentència 51/2017, amb la qual cosa, doncs, ja no podríem 
utilitzar, ara en aquest moment, aquests censos per a les consultes referendàries, que 
era el motiu de la llei.

Després, en el 9-N precisament el que es va plantejar..., va haver-hi una altra llei, 
que era la Llei 10/2014, amb la que s’utilitzava el Registre de la població de Cata-
lunya, que evidentment se’ls comunica, en el Registre de població de Catalunya, 
els censos de les poblacions de Catalunya, i que està..., aquesta Llei de consultes 
populars no referendàries es feia en base al Registre de la població de Catalunya i 
en base als catalans que tenien residència a l’estranger. Aquella llei no va ser..., en 
aquell moment no estava impugnada. Posteriorment sí, també hi va haver una sen-
tència –aquesta, molt més ràpida–, si no ho recordo malament, que era la 31/2015, 
que va declarar que les consultes de caràcter general no es podien fer, per això no 
hi havia cap impediment en el moment de fer la consulta. És que no entenc quin és 
el plantejament que posteriorment s’ha fet precisament en aquestes sentències, que 
han deixat sense efecte el que era factible en aquell moment i que ara es plantegi 
això com una cosa del passat.

Jo el que els puc dir és que des del punt de vista i de cara a tot això, i de veritat, 
vull dir, no... La legalitat d’una consulta no es determinarà pel que és la protecció de 
dades. Nosaltres què necessitem? Si hi ha una llei que ho habilita adequadament, des 
de la protecció de dades és suficient, no hi haurà cap problema, com era en aquells 
moments aquestes lleis.

Des del punt de vista de la protecció de dades, nosaltres el que necessitem..., hi 
ha la possibilitat, també, vull dir, que una nova llei tingui l’abast necessari per fer 
un tractament adequat de la protecció de dades. Necessitem que tingui una norma 
amb rang de llei, que sigui vigent, que resulti necessari des del punt de vista dels 
valors inherents a l’estat de dret. Això és el que es necessita. Si una llei és vigent i 
és correcta, no tindrà cap problema des del punt de vista de la protecció de dades. 
Són..., barregem dues coses. Que després s’impugnen? Bé, aquest és un altre tema, 
però nosaltres defensarem sempre el que és legal, des d’aquest punt de vista. I no hi 
ha d’haver cap problema. Si una llei és vigent i està bé, no hi ha d’haver cap proble-
ma, des del punt de vista de la protecció de dades.

Bé, després... Jo crec que amb això he contestat una mica el que eren els seus 
plantejaments.

Després, senyor Pedret, vostè em parlava del canvi de paradigma. Evidentment...
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El president

Disculpi, directora, però hauríem de sintetitzar, en el sentit de que portem quinze 
minuts i entenc que ha contestat a un grup, i, com li deia abans, anem molt supedi-
tats al temps per la següent compareixença.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Intentarem..., intentarem daixò. Senyor Pedret, evidentment hi ha un canvi de pa-
radigma: les tecnologies... (Veus de fons.) Si li deixo alguna cosa per contestar, estic 
a la seva disposició. Evidentment, hi ha un canvi de paradigma: les noves tecnolo-
gies és el que han promogut, també. O sigui, aquest avanç de les noves tecnologies, 
que sempre van per davant del que és el dret, i la protecció de dades, evidentment, 
doncs, és una norma i va també per endarrere, ha fomentat aquesta situació. I el que 
ha plantejat el nou reglament és que davant d’aquest desori, d’aquesta situació que no 
som nosaltres capaços de traslladar a la gent, o que la gent no ha comprès fins ara, 
que precisament el que és gratuït ho està pagant amb les seves dades, i a darrere van 
els seus drets i les seves llibertats..., és el que ha promogut aquest nou reglament de 
protecció de dades.

Llavors, què intentem? Compaginar les dues coses. I és un canvi, perquè fins ara 
teníem una llei formal amb la que nosaltres anàvem dient: «Això s’ha de fer d’aques-
ta manera, són dades especialment protegides a alt nivell.» Ens quedàvem aquí i no 
aprofundíem en els temes. Ara la situació ha canviat absolutament. O sigui, era una 
cosa molt normativa, molt de compliment. Ara el responsable del tractament, el que 
tracta les dades –sigui una empresa, sigui una persona, una petita empresa, sigui qui 
sigui– és responsable de que aquelles dades es tractin adequadament.

I a partir d’aquí, com ho ha de fer? Posem el principi d’accountability, que és una 
novetat, gairebé, en l’Estat espanyol, també, no hi estem acostumats. És responsa-
ble, ha d’actuar d’una manera proactiva i ha de poder estar en situació de demostrar 
que ha fet tot el possible –ens podem equivocar, no?– per complir amb la norma. 
Això què representa? Doncs, que hi han una sèrie d’eines, que evidentment aquest 
nou reglament de protecció de dades posarà a l’abast d’aquests responsables, per po-
der fer aquesta tasca.

I aquí venen els temes que nosaltres estem parlant des de fa tant temps i que... El 
registre, per exemple, vostè em parlava del registre. El registre desapareix, tot això 
de comunicar les dades ja no servirà de re, perquè es tractava de comunicar-les i 
el seguiment que es feia no servia de gran cosa. Aquest registre l’hauran de portar 
les empreses perquè, quan nosaltres veiem després a veure si han fet les coses bé, 
haurem de veure, amb aquest principi d’accountability, de responsabilitat, els pas-
sos que han fet i podrem valorar quina és la inflexió amb el que s’ha fet bé o no s’ha 
fet bé.

I aquestes eines són, precisament, les que hem dit ja des de fa temps. La priva-
citat en el disseny i per defecte: s’ha de pensar, al començar un procediment, al co-
mençar un projecte, en la privacitat des del primer moment. Què hem de fer? Com 
que estem defensant els drets i llibertats de les persones, hem d’avaluar al principi 
d’un procés en què pot afectar –en aquest procés, en aquest projecte– els drets i lli-
bertats de les persones. I hem de fer una PIA amb relació a això. I a partir d’aquí, 
com que hem de valorar-ho tot en riscos, quan tinguem aquesta afectació –en de-
terminats casos és obligatòria i nosaltres aconsellem que en cas de dubte també es 
faci– haurem d’actuar d’acord amb els riscos que ens surtin sobre aquests drets i 
llibertats.

És un canvi, és un canvi molt important, i a més aquí hem d’aplicar les mesures 
de seguretat, després, adequades en cada cas. Com deu comprendre, per això fem 
tanta difusió del dret, per això volem que les persones sàpiguen quins són els seus 
riscos. Em sembla que vostè abans m’ho deia, senyor Rabell: és que és inqüestio-
nable, ens estem fent perfils a cada moment. Això que nosaltres passem o entràvem 
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abans, doncs, en un..., o entrem –ara també pot passar a les botigues– en una gran su-
perfície i et vagi donant..., fent-te les ofertes sobre la marxa, te fan una oferta perquè  
saben que tu tens un determinat interès perquè t’han fet un perfil perquè saben  
que a tu t’agraden els jerseis de color blanc i et fan una oferta sobre la marxa... Això 
et pot fer gràcia, en un primer moment, però què vol dir, en realitat? Vol dir que ens 
tenen a tots perfilats, que saben quins són els nostres interessos i poden saber mol-
tes més coses.

A partir d’aquí, nosaltres hem de ser conscients de per què donem les nostres da-
des en cada moment i per què ens serveixen. Perquè si ens perfilen en realitat sembla 
que et donin la informació que tu vols, però t’estan tancant en un àmbit determinat, 
no et donen tota l’oferta, et faran una oferta del que poden ser els teus interessos de 
lectura, però no, no som lliures per decidir el que volem sobre nosaltres, no tindrem 
totes les possibilitats, sinó aquelles que ens enviaran del que nosaltres..., on a nosal-
tres ens tinguin encasellats.

Precisament per això necessitem aquesta divulgació, primer, divulgació a tots els 
àmbits. Estem molt centrats en el que és precisament el tema de menors, perquè són 
els que utilitzen la tecnologia cada dia a cada moment, i que a més se’ls ha d’edu-
car ja en això. Vull dir, jo em canso de dir que ningú doni el seu ADN, si no és que 
és per un tema realment vital. Te’n vas a qualsevol lloc i et fan una oferta de que si 
els dones l’ADN et faran un tractament de pell que et serà molt més vàlid que si..., 
perquè tindràs la molècula o el que sigui; jo no hi entenc, d’això, però que et fan un 
tractament de pell que serà el més adequat perquè siguis jove tota la vida. O que si 
et fas un tractament de... Això m’ho explicaven l’altre dia, jo em quedava al·lucinada, 
però és veritat: si dones l’ADN, la teva dieta farà que t’aprimis molt més ràpidament.

Però una vegada tens l’ADN donat, tens tu tota la teva història, la del teu entorn, 
la dels teus fills, i si seguim per aquest camí i no som conscients de tot això, quan 
naixem ens diran per què servim, vull dir, ens catalogaran, i això ho hem d’evitar 
com sigui. Com s’ha d’evitar? Evidentment, jo no dic que no serveixi l’ADN per a 
coses, vull dir, i que en un determinat moment això..., i que la medicina és un dels 
llocs que més avança i que dona possibilitats de viure, i de viure bé, a gent que en un 
altre moment estava absolutament..., hi ha gent que pot caminar, nens que caminen 
gràcies als avenços que hi han tecnològics. Però vull dir que hem de ser tots molt 
conscients d’aquesta difusió que fem, que tot el que nosaltres donem per dades sense 
adonar-nos-en no serveix en realitat més que per perfilar-nos, per situar-nos en un 
entorn determinat i ens ataca directament tots els nostres drets i llibertats.

Per això demanem fer aquesta difusió, per això fem el de la geolocalització, per-
què a dintre del Mobile sempre organitzem alguna cosa perquè siguin conscients..., 
perquè quan nosaltres... Per això demanem la privacitat per defecte, és a dir, que 
quan a vostè li entreguin un mòbil, només l’hi entreguin per telefonar, i que si vostè 
vol afegir-hi alguna cosa més, ho hagi d’anar llegint i pensant què autoritza en cada 
moment, perquè si no resulta que, com ho afegeix tot, per tenir la llanterna –això 
ja és una cosa que la dic de fa molts anys, però, vull dir, és veritat, perquè és molt 
clara– està donant tot el coneixement de tots els contactes que vostè té en el mòbil, 
i això serveix per perfilar-nos més.

És molt important, precisament, aquesta difusió en la ciutadania i aquesta for-
mació als qui ens ha de tractar les dades. Per això hi feia un incís especial. Vull dir, 
per descomptat que temes com el transport i com tots aquests que diem són impor-
tantíssims. El vam informar, aquest tema, precisament...

El president

Directora, hauríem... Ho sento, però hauríem d’anar acabant...

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

A veure... Bé, no, és que jo crec que amb això...
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El president

...perquè tenim el següent compareixent ja esperant.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Jo és que no l’he entès, senyora García, quan em preguntava això de..., a veure, 
ara ho veig, eh? L’ANC i Òmnium. No és competència nostra, ja ens agradaria que 
poguéssim tenir les competències sobre el sector privat. No és competència nostra, 
és competència de l’agència espanyola. Per això no podem fer-hi absolutament re. 
Vull dir, no sobre Òmnium i daixò. Voldríem tenir les competències sobre l’àmbit 
privat, si fos possible, però no les tenim. Per això...

Llavors, quant a les resolucions de tuteles de drets, és que en firmo contínua-
ment. Vull dir, allà tinc..., ara després podem parlar amb el cap d’inspecció. No en-
tenc..., si no la consulta..., sincerament, és que no ho entenc. Jo en firmo contínua-
ment, de resolucions de tuteles de drets, i em comprometo a enviar-les-hi.

I quant al 9-N, doncs, ja ho he explicat un mica. Vull dir, en aquell moment con-
tra les dades que s’utilitzaven per al 9-N no s’hi havia recorregut, estaven basades 
en una llei i, efectivament, es podien utilitzar. Una altra cosa és que després, vull 
dir, hi hagués el recurs, i en aquest moment, evidentment, allò està... I, escolti’m, jo 
li asseguro que jo estic aquí com a responsable d’una autoritat independent i neutral.

I, per tant, li donaré tota la informació, però això que em diu de la inspecció no 
ho entenc. Ara, si vol, a la sortida agafem el cap d’inspecció i ens ho mirem. Pot ha-
ver-hi algun problema de la web, amb tu? (Veus de fons.) No, oi? Perquè sí que amb 
un altre..., tenim un problema... No ho entenc. Ho mirem, vull dir, jo estic en dispo-
sició de donar-li la informació quan vulgui.

Què més? (Pausa.) Perdó. Algú m’ha preguntat, també, què hem de fer amb rela-
ció a això? Evidentment, el reglament és d’obligat compliment, això també m’agra-
daria... Què hem de fer de cara al futur, deures per a tots nosaltres? Oi que també 
m’ho preguntava, vostè? A veure, nosaltres ara, en aquest moment, estem..., el regla-
ment serà d’obligat compliment per tots els estats de la Unió, directe, a partir del 25 
de maig de l’any vinent. Què passa? No s’ha de transposar, com abans era una direc-
tiva, però sí que hem d’adequar el que és la normativa estatal, i evidentment després 
també nosaltres, a aquesta nova directiva, a aquestes noves necessitats.

Llavors, en aquests moments hem participat també en la..., o sigui, la redacció de la 
nova llei orgànica de protecció de dades s’ha fet des de la Comissió de Codificació de 
Dret Públic del Ministeri de Justícia, i hi han participat bàsicament, doncs, els respon-
sables..., els lletrats del Congrés i, per descomptat, tota la gent de l’equip de l’Agència 
espanyola de Protecció de Dades, però a nosaltres ens hi van donar veu i vam anar-hi 
dues vegades. Vam fer unes primeres esmenes en el procés, en aquell moment, ja, de 
redacció de la llei, i ara que ja s’ha publicat, després d’haver passat per l’Administració 
General de l’Estat, tenim també un període, vull dir, per fer-hi al·legacions o comenta-
ris, que estem estudiant, i que se’ns acaba a finals de la setmana que ve.

Què haurem de fer, a continuació, passi el que passi amb l’agència..., ai, amb la...? 
Bé, després hi haurà tot el procés: és una llei orgànica, s’haurà de discutir, evident-
ment, i sí que hi han seriosos dubtes per part dels redactors que, si no pot ser a par-
tir del maig que ve tenir-la aprovada, doncs, pot ser-ho d’aquí a un any. Bé, tampoc 
passa re, mentre... Hi han altres països que ni tan sols fan una llei nacional, sinó que 
s’aplicarà directament el reglament; això no és cap problema.

Què haurem de fer després nosaltres? Evidentment, ja ho estem treballant per..., 
ja tenim les idees sobre això. Doncs, adaptar la nostra llei, concretament, l’estatut de 
l’agència a aquestes noves necessitats. Haurem de fer una reestructuració. Desapa-
reix el registre; no té sentit, vull dir..., però, clar, l’hem de tenir viu fins al 25 de maig 
de l’any que ve. Desapareix el registre, però hi hauran moltes altres competències. 
La consultoria, ja ho he avançat, haurà de ser molt més forta; hi haurà tot el tema de 
mesures de seguretat. Bé, s’obre un altre ventall. Nosaltres treballem en això i en el 



DSPC-C 500
19 de juliol de 2017

Sessió 23 de la CAI  53 

moment que el Govern ho cregui oportú haurà de començar l’inici de..., o des de la 
cambra, vull dir, es pot començar...

El president

Directora, em sap molt de greu. Hem doblat i hem passat per sobre del doble del 
temps. Li dono dos minuts perquè acabi i tanqui, si us plau.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

És que em queda un daixò per contestar. Bé, el tema Trump ha sigut la novetat, 
ja..., vull dir, hi havien diferents maneres de dirigir-se... o sigui, tenia un sistema, 
vull dir, concretament un estudi per dirigir-se a la gent amb noranta-dues maneres 
de vendre una notícia a l’electorat depenent del perfil de la persona. Això ja t’ho diu 
tot. Vull dir, en el tema precisament de les armes s’hi deia..., si es dirigia a algú que 
li semblava que era poruc, ho feia entrant algú a casa seva; si era algú que era molt 
patriota, anava a caçar amb el seu fill. Vull dir, tot això és la utilització brutal del 
que són aquestes normes.

Però amb això sí que voldria dir..., que és que me n’he anat, ara; li volia dir alguna 
cosa respecte a... Ah, sí, i a tothom, això, també, perquè jo crec que ha sortit en... Vin-
guin d’on vinguin –que també m’ho demanava ja no sé qui, eh?–, s’utilitzin els mitjans 
que s’utilitzin –siguin corporacions, aquestes grans corporacions en què tots nosaltres 
pensem i que no són precisament europees–, si s’utilitzen, si es fan a nivell europeu i 
es dirigeixen a ciutadans europeus, és d’obligat compliment el Reglament europeu de 
protecció de dades. Un altre tema és el Privacy Shield, i que després..., vull dir, que 
abans hi havia un altre sistema i tal, que es fa a fora i en transferències internacionals, 
quan se’n van les dades fora del que és la Unió Europea. Però tots aquests serveis, 
vinguin d’on vinguin, que es dirigeixen a ciutadans europeus o en l’àmbit de la Unió 
Europea, en aquests és d’obligat compliment el reglament.

Després nosaltres sí que tenim un embolic aquí molt gran, que ara sí que no tinc 
temps d’explicar-los-el, de com ens distribuirem la feina. I una garantia també és 
que resolgui qui resolgui aquest tema, sigui l’autoritat on hi hagi l’establiment prin-
cipal –establiment principal on està aquella companyia instal·lada a Europa, per 
entendre’ns–..., però si hi ha una denegació per part de l’autoritat principal que ho 
resolgui, es farà anar el ciutadà per l’autoritat competent en aquell estat. Per què? 
Perquè així tenim la garantia que qualsevol queixa, qualsevol..., als tribunals que es 
vulguin dirigir, ens podem dirigir al tribunal del país de la persona afectada, la qual 
cosa facilita també aquesta rèplica davant de determinades situacions.

Bé, jo tinc més coses a dir, si vostès... Vull dir, em sembla que m’ha quedat algu-
na cosa per contestar, però, bé, podem parlar. A tots..., em sembla que m’he deixat 
alguna cosa amb tothom, eh?, ho sento molt. Vull dir, jo estic a disposició de tots 
vostès per si m’han de fer algun comentari al marge.

El president

Agrair en nom de la comissió i de la Mesa la compareixença de la senyora Maria 
Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. I a l’equip 
que l’acompanya, també donar-los les gràcies per l’assistència.

I, si més no, suspendrem dos minuts. Això sí: dos minuts, en aquesta ocasió, perquè  
ja tenim el compareixent següent esperant. Dos minuts, suspenem la sessió, per aco-
miadar la intervinent.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i nou minuts i es reprèn a un quart de 

dues i dotze minuts.

El president

Si els sembla, reprenem la sessió.
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Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l’Oficina 
per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, per a informar sobre 
l’activitat d’aquesta oficina

357-00300/11

Reprenem la sessió amb el punt 5 de l’ordre del dia, que és la compareixença de 
Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions  
d’Autogovern, davant de la Comissió d’Afers Institucionals.

En primer lloc, en nom de la Mesa i de la mateixa comissió, agrair-li aquesta 
compareixença. També agrair que l’acompanya la directora de serveis del departa-
ment, la senyora Natàlia Garriga, igual que les persones que l’acompanyen del seu 
departament. Dit això, i per no estendre’ns, tenim una limitació molt exhaustiva de 
temps avui perquè estem supeditats a la següent comissió, sense més dilació li do-
nem la paraula per un temps màxim de trenta minuts.

El director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern 
(Josep Maria Reniu i Vilamala)

Molt bé; moltes gràcies, senyor president. Membres de la Mesa, lletrat, senyo-
res diputades, senyors diputats, bon dia, o gairebé bona tarda, en l’hora que tenim. 
Mirin, abans de començar amb el contingut pròpiament dit de la compareixença, 
voldria agrair molt sincerament a la comissió la disponibilitat per modificar la data 
inicialment prevista d’aquesta compareixença, i facilitar la d’avui per realitzar-la.

En aquesta compareixença, en primer lloc, faré una presentació de l’Oficina per 
a la Millora de les Institucions d’Autogovern i de les seves funcions, així com de les 
meves tasques com a director d’aquesta. En segon lloc, emmarcaré aquestes tasques 
i funcions en el marc del pla de govern i l’orientació general de l’acció de govern en 
l’àmbit de l’autogovern i de la millora de les institucions del nostre país, de Catalu-
nya. Finalment, exposaré algunes de les que han estat les principals tasques desen-
volupades des del meu nomenament i la constitució de l’Oficina per a la Millora de 
les Institucions d’Autogovern.

Tal com indica la sol·licitud de la comissió, faig aquesta compareixença avui en 
seu parlamentària com a director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions 
d’Autogovern per tal de donar compte i informar sobre l’activitat d’aquesta oficina. 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el mes de març de 2016 l’es-
tructura que li ha de permetre desenvolupar l’autogovern de Catalunya d’acord amb 
les seves competències. Aquesta estructura s’organitza mitjançant els departaments 
de la Presidència i el de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i compta amb el 
suport i la feina transversal de tots els departaments del Govern.

Concretament, i pel que fa al Departament de la Vicepresidència, la cronologia 
de la creació de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern se situa 
temporalment a partir de la Resolució PRE/13/2016, de 13 de gener, mitjançant la 
qual el molt honorable president de la Generalitat va delegar en la persona de l’hono-
rable vicepresident l’exercici de les atribucions relatives a la coordinació de l’activi-
tat dels departaments per a l’aplicació de les directrius generals de l’acció de govern 
amb relació al desenvolupament de l’autogovern.

A partir d’aquesta delegació es va procedir a la reestructuració del Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant el Decret 33/2016, de  
19 de gener, i posteriorment mitjançant el Decret 204/2016, d’1 de març, que mo-
dificava el decret precedent. Finalment, es va aprovar el Decret 40/2017, de 2 de 
maig, que deroga els decrets anteriors i estableix l’estructura i funcions actuals del 
departament.

D’acord amb aquest esmentat Decret 40/2017, de 2 de maig, el Departament  
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda s’estructura en una secretaria general, 
la Secretaria d’Economia, la Secretaria d’Hisenda, la Intervenció General, l’Ofici-
na per a la Millora de les Institucions d’Autogovern i les delegacions territorials del 
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Govern. Als efectes de configuració institucional de l’Oficina per a la Millora de 
les Institucions d’Autogovern és rellevant tindre present que la secretaria general, 
a més de les funcions atribuïdes per llei, aquelles encomanades per delegació de la 
persona titular del departament i les que li assigni la resta de la normativa vigent, li 
correspon donar suport al vicepresident amb relació a la supervisió i el seguiment 
de les estratègies polítiques per a la implementació de les estructures institucionals, 
així com la supervisió, la coordinació i el seguiment de l’Oficina per a la Millora de 
les Institucions d’Autogovern, a més de donar suport al vicepresident en la coordi-
nació de les actuacions de les delegacions territorials i l’assistència en l’exercici de 
les seves funcions.

Pel que fa estrictament a l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogo-
vern, aquesta té assignades les funcions de suport al vicepresident en l’exercici de les 
competències delegades en matèria de coordinació de l’activitat dels departaments 
per a l’aplicació de les directrius generals de l’acció de govern amb relació al desen-
volupament de l’autogovern i les seves institucions. L’esmentat suport es concreta 
mitjançant la coordinació, supervisió i seguiment de l’execució de la planificació de 
les mesures, iniciatives i actuacions relacionades amb el desenvolupament de l’au-
togovern i les seves institucions. Així mateix també és funció de l’OMIA –l’Oficina 
per a la Millora de les Institucions d’Autogovern– proposar mesures, iniciatives i 
actuacions relacionades amb el desenvolupament de l’autogovern i les seves insti-
tucions.

Bé, podríem definir l’«autogovern» com la facultat per la qual un país decideix 
per si mateix tot allò relacionat amb el seu estatus polític, econòmic, social i cultu-
ral. Catalunya sempre ha aspirat a assolir el ple autogovern, amb l’objectiu d’esdeve-
nir capaç d’oferir bons serveis a la ciutadania d’acord amb unes lleis pròpies i sense 
ingerències externes. El Govern, així, considera que l’autogovern de Catalunya ha 
d’avançar en tots els àmbits, entomar els reptes que el món actual ens planteja i apro-
fitar els avenços tècnics i tecnològics per desenvolupar solucions amb criteris d’efi-
càcia i eficiència. No es tracta de maquillar polítiques públiques basades en velles 
receptes –permetin-me l’expressió– «tunejades» perquè semblin noves, sinó que es 
tracta de ser agosarats per innovar en tot allò que impacta sobre la vida de la ciuta- 
dania a partir de criteris de sostenibilitat, transversalitat, transparència, eficàcia, efi-
ciència i, sobretot, amb un valor afegit.

El Govern de la Generalitat té com a objectiu prioritari el ple desenvolupament 
de l’autogovern de Catalunya i la millora de les nostres institucions. Personalment, 
estic convençut que aquests objectius són compartits per una àmplia majoria de ca-
talans i catalanes, fins i tot més enllà de la majoria parlamentària que actualment 
dona suport al Govern. A tal efecte, el Govern promou la creació, la planificació i 
l’impuls de noves institucions d’autogovern, així com el reforçament de les ja exis-
tents. Quan parlem d’«autogovern», doncs, fem referència a un concepte ampli, que 
inclou des del nostre sistema sanitari a l’Agència Tributària de Catalunya, passant 
per eines de bon govern, com la Llei de transparència de Catalunya.

Per això el desenvolupament efectiu de l’autogovern només es pot realitzar cor-
rectament si controlem i incentivem des de la mateixa Administració la millora de 
les nostres institucions i de les estructures administratives que en depenen. El com-
promís d’aquest Govern deriva d’un mandat democràtic explícit per desenvolupar 
unes institucions amb capacitat per millorar l’autogovern del nostre país. Cal des-
envolupar i desplegar, per una banda, aquelles ja existents, i, per l’altra, crear-ne de 
noves, com és el cas de l’Agència Catalana de Protecció Social.

Com vostès saben, Catalunya fa molts anys que disposa d’algunes d’aquestes ins-
titucions, centrals per a l’autogovern, en diversos àmbits com les infraestructures, la 
seguretat o la salut, entre altres. Per exemple, Ferrocarrils de Catalunya va ser fun-
dada l’any 1979; la creació del cos de la policia de la Generalitat –Cos de Mossos 
d’Esquadra– o la Televisió de Catalunya daten de l’any 1983; el Servei Català de la 
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Salut va ser creat l’any 1990; la primera oficina de les institucions catalanes davant 
la Unió Europea, el que llavors, s’anomenava Patronat Català pro Europa, es va obrir 
l’any 1986, i així podríem anar identificant-ne més. Aquestes institucions són, per 
tant, un tret característic del nostre autogovern.

Com s’ha dit, doncs, la coordinació de les actuacions vinculades al desenvolupa-
ment de l’autogovern és una de les principals tasques del Departament de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda. La responsabilitat de l’honorable vicepresident 
Junqueras és, per tant, garantir un funcionament eficaç, eficient i coordinat del dis-
seny i desplegament de les mesures que impulsen, en aquest sentit, tots els depar-
taments del Govern de la Generalitat de Catalunya. L’Oficina per a la Millora de 
les Institucions d’Autogovern és, en aquest àmbit, l’organisme encarregat de donar 
suport al vicepresident en les seves tasques de coordinació d’aquest àmbit de l’acció 
de govern, i, per tant, informar-lo i assessorar-lo.

Des d’un punt de vista subjectiu de qui els parla, si m’ho permeten, entenem que 
la nostra tasca és, per tant, contribuir, encara que sigui modestament, a construir 
una Catalunya capaç d’autogovernar-se de manera plena i efectiva, on la millora de 
les institucions d’autogovern –centres de salut, comissaries dels Mossos, delegacions 
exteriors, etcètera– jugui un paper central en el debat i en l’acció política. És per 
això que l’OMIA col·labora activament en la definició, la planificació, l’impuls i el 
seguiment de les polítiques de reforçament de l’autogovern que lideren altres depar-
taments. És des d’aquesta òptica que entenem que el conjunt dels serveis públics que 
ofereix la Generalitat conforma les nostres institucions d’autogovern.

El Govern té el ferm convenciment que hem d’apropar-nos a la ciutadania posant 
al seu abast més serveis i de millor qualitat, i per aquesta raó considerem que hem 
d’avaluar constantment quin és el nostre nivell d’autogovern i planificar i impulsar 
les mesures adients per ampliar-lo i millorar-lo, perquè el desenvolupament del nos-
tre autogovern i la millora de les nostres institucions és essencial per garantir l’efi-
càcia i l’eficiència dels serveis públics. Per això cal, entre altres mesures, per esmen-
tar-ne alguna de gran rellevància, desplegar i reforçar institucions com l’Agència 
Tributària de Catalunya, tant per millorar l’eficiència en la recaptació dels impostos 
als catalans, els propis i els cedits, com per dotar-nos de millors eines per a la lluita 
contra el frau fiscal.

Però no voldria acabar aquest àmbit més genèric sense posar sobre la taula el 
context en el que desenvolupem la nostra activitat. Segons l’enquesta sobre percep-
ció de les polítiques públiques i valoració del Govern del Centre d’Estudis d’Opinió 
feta pública al gener del 2017, un 60,3 per cent dels catalans aprova la gestió del Go-
vern de la Generalitat en matèria d’autogovern. Malgrat aquest fet, la valoració que 
fan els catalans sobre les nostres institucions –el Parlament treu una nota de 4,5 i 
la Generalitat, un 4,4– encara no arriba a l’aprovat. Aquest Govern vol fomentar la 
confiança en les nostres institucions d’autogovern per lluitar contra el descrèdit ciu-
tadà envers la cosa pública. Recordem que l’immobilisme institucional pot portar a 
valoracions més negatives, com les que fan els catalans quan se’ls pregunta també 
per la seva confiança en el Congreso de los Diputados, que obté un 2,7, o el Gobier-
no central, que obté un 2,3.

En resum, les tasques que desenvolupa l’Oficina per a la Millora de les Institucions  
d’Autogovern esdevenen una peça que recolza dos dels àmbits centrals de l’acció 
d’aquest Govern: per una banda, reforça la coordinació tecnicopolítica, i, per l’altra, 
realitza el seguiment i acompanyament del desenvolupament i potenciació de les 
institucions d’autogovern.

Passo ara a presentar-los de manera breu algunes de les tasques i actuacions que 
ha desenvolupat l’OMIA en matèria de desenvolupament de l’autogovern i en l’àmbit 
de la millora de les institucions d’autogovern. Les tasques de coordinació, supervi-
sió i seguiment de l’execució de les mesures, iniciatives i actuacions en matèria de 
desenvolupament de l’autogovern estan orientades, d’acord amb el pla de govern i 
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les directrius del Govern, a construir una Catalunya capaç, dèiem, d’autogovernar-se 
de manera plena i efectiva.

En són exemples les següents actuacions: creació de la Comissió Interdeparta-
mental de Transparència i Govern Obert. La responsabilitat de l’autogovern va in-
dissolublement lligada a la responsabilitat en l’ús de les eines de què ens dotem per 
a la gestió diària del Govern de Catalunya. És per això, per responsabilitat pública, 
que les polítiques de millora en l’àmbit de la transparència i govern obert són un 
eix fonamental d’aquest Govern, per tal que l’Administració reti comptes de manera 
clara i eficient davant de la ciutadania.

El 22 de març de 2016 el Govern va acordar la creació de la Comissió Interde-
partamental de Transparència i Govern Obert, que aquesta comissió ha de vetllar 
perquè les polítiques de transparència, de reutilització de dades i de participació 
ciutadana s’apliquin a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i al seu 
sector públic. Un dels seus objectius prioritaris és garantir l’efectiu compliment de 
la Llei de transparència, garantint el dret d’accés a la informació, així com fer evo-
lucionar els portals de transparència, de manera que siguin eines encara més útils 
per als ciutadans. La comissió actua com un òrgan transversal de coordinació per 
impulsar la transparència i avançar cap a un sistema de govern obert, és a dir, ga-
rantir la coordinació dels departaments i òrgans de la Generalitat en l’aplicació dels 
criteris corporatius sobre publicitat activa, accés a la informació pública i obertura 
de dades i participació ciutadana.

En segon lloc, els debats i la formulació de propostes sobre la redefinició del 
model local català. Una peça fonamental de l’organització de l’autogovern en qual-
sevol país, i també en el nostre, Catalunya, és el món local. La proximitat, el servei 
al ciutadà i la representació política local són elements bàsics per construir un país 
socialment cohesionat, territorialment equilibrat i econòmicament dinàmic i divers. 
Els canvis i les transformacions socials que ha experimentat el país en aquest nou 
segle requereixen que el nostre model d’organització territorial i d’Administració 
local evolucioni en consonància i s’adeqüi a les noves necessitats.

Per al disseny d’aquest nou model es va obrir un procés de debat a l’abril del 
2016 sota el nom de Governslocals.cat, les conclusions del qual serviran per definir 
quina ha de ser l’Administració local del futur i amb l’objectiu d’elaborar les bases 
de les lleis que han de regir el futur dels governs locals a Catalunya.

Un cop definida l’organització, els diferents grups de treball, on estan represen-
tades totes les administracions, han desenvolupat les seves aportacions entorn de sis 
eixos: ordenació territorial i serveis a les persones, organització dels governs locals, 
relacions intergovernamentals, nova governança, innovació en la gestió pública local 
i, com no podia ser d’una altra manera, finances locals.

Durant els primers mesos del 2017 s’han dut a terme set sessions al territori per 
debatre com ha de ser l’Administració local del futur i definir les bases de la nova 
legislació de l’Administració local a Catalunya, fomentant la màxima participació 
del món local, escoltant i recollint les seves propostes. Alcaldes, presidents d’enti-
tats municipals descentralitzades i presidents de consells comarcals han assistit a 
aquestes sessions, organitzades arreu del país, on han participat més de cinc-cents 
alcaldes i s’ha recollit l’opinió de més del 50 per cent dels ajuntaments de Catalunya.

Un tercer element, un tercer exemple, és la Llei de la comunitat catalana a l’ex-
terior. Els catalans que han emigrat són una part indestriable del nostre país, i el 
Govern té el deure de vetllar pels seus drets i el compromís d’establir un marc de 
relacions amb ells. El reconeixement de tots els ciutadans com a iguals en drets i 
deures, visquin on visquin, és una de les característiques d’una nació que s’afirma 
com a tal, i, per tant, és un dels puntals del nostre autogovern. En aquest sentit, al 
setembre del 2016 el Govern va aprovar el Projecte de llei de la comunitat catalana 
a l’exterior, que regula el marc, precisament, de les relacions de la Generalitat, les  
seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents a l’exterior i  
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les entitats en les quals aquests s’organitzen: les comunitats catalanes establertes 
fora del territori de Catalunya; un projecte que era imprescindible per donar res-
posta a les necessitats sorgides arran del nou context econòmic i social, en especial 
pel fet migratori català. I, com vostès bé saben, el passat 31 de juny el Parlament va 
aprovar definitivament la llei.

La nova llei garanteix suport, assistència i protecció als catalans residents a l’es-
tranger, i contribueix a l’enfortiment de les comunitats catalanes a l’exterior. Actu-
alment són cent quaranta comunitats reconegudes pel Govern, a través del Depar-
tament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en països amb 
una important presència de catalans, on es preveu, mitjançant aquesta llei i d’acord 
amb el paper que exerceixen les comunitats en el context exterior, potenciar les re-
lacions socials, culturals, econòmiques i també polítiques. La llei reconeix els cata-
lans a l’exterior com a subjectes amb drets i deures, destinataris de l’acció de govern, 
i fomenta una política integral i coordinada del fet migratori català, amb polítiques 
públiques per acompanyar i assessorar la mobilitat internacional de la ciutadania, 
així com el seu possible retorn.

En aquest sentit, el Govern reconeix el paper clau que té el Registre de catalans a 
l’exterior, actualment en funcionament, com a eina per garantir l’accés precisament 
a les mesures específiques per a aquest col·lectiu.

Aquesta nova llei completa l’aposta del Govern per millorar els serveis que dona 
la Generalitat a l’exterior, recollida en el pla de govern, juntament amb la creació de 
quatre noves delegacions, que va aprovar-se també al setembre passat: la delegació 
de la zona dels Balcans, al Zagreb; Polònia i països bàltics, a Varsòvia; països nòr-
dics, a Copenhaguen, i Ginebra.

Un quart exemple és la llei del vot electrònic per als catalans a l’exterior. Ínti-
mament vinculada amb l’anterior llei, el Govern ha treballat també, i treballa, per 
garantir de manera efectiva l’exercici del dret del vot dels catalans i catalanes resi-
dents a l’exterior com un dret fonamental inherent a la condició de ciutadà català, 
del que puguin gaudir lliurement, i superar la ineficiència i precarietat que presenta 
el sistema actual de vot pregat, tal com, per altra banda, ha reconegut la mateixa 
Junta Electoral Central.

El passat 5 d’abril de 2016 el Govern va acordar quines havien de ser les línies 
prioritàries d’actuació per tal d’implementar el vot electrònic dels catalans residents 
a l’estranger, amb l’objectiu que en les properes eleccions al Parlament de Catalu-
nya poguessin votar telemàticament i evitar que es repeteixi la situació de setembre 
de 2015, en què només catorze mil persones van poder enviar el seu vot, donada la 
dificultat del sistema de votació, que exigeix pregar el dret de vot, així com els rei-
terats problemes que va haver-hi en la recepció de la documentació necessària per 
participar-hi.

És ben cert que aquesta és una problemàtica que no només afecta els catalans a 
l’exterior, sinó tots els ciutadans de l’Estat espanyol, tal com admet la mateixa Jun-
ta Electoral Central i es pot constatar en els estudis de col·lectius que es mobilitzen 
socialment, com son els de Marea Granate. A hores d’ara, el projecte de llei de vot 
electrònic per a tots els catalans i catalanes que es troben a l’exterior es troba en 
la fase final de la seva tramitació aquí, al Parlament, i vostès en son coneixedors i 
protagonistes, atès que aquesta mateixa comissió en va aprovar el passat 3 de juliol 
l’informe de la ponència.

Coneixen a bastament, per tant, que el projecte preveu un procediment de vot 
segur i fiable que haurà de permetre els catalans residents a l’exterior participar en 
els processos electorals al nostre país, i redueix dràsticament els topalls burocrà-
tics existents actualment i també abarateix els costos en temps, esforços esmerçats i 
diners que la participació electoral des de l’exterior els ha provocat des de l’aprova-
ció de la reforma de la LOREG l’any 2011.
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En cinquè lloc, el nou Pla estadístic de Catalunya, que és una altra actuació exe-
cutada adreçada a la millora de l’autogovern amb l’aprovació de la Llei del Pla esta-
dístic de Catalunya 2017-2020. Disposar de la millor informació és bàsic per tal que 
la presa de decisions del Govern sigui eficient en l’ús dels recursos i eficaç en la con-
secució dels objectius de millora del benestar de la ciutadania i del progrés del país.

Així mateix, l’avaluació d’aquestes polítiques públiques de les administracions 
d’un país només es pot fer adequadament si es disposa d’una base d’informació es-
tadística exhaustiva i accessible. Es tracta, per tant, del principal instrument d’or-
denació i de planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat per als propers 
quatre anys, i és el sisè que aprova el Parlament de Catalunya des que l’any 1992 es 
va aprovar el primer per al període 1992-1995. El nou pla pretén adaptar-se al canvi 
de model de producció i difusió estadística que ja es produeix als països més desen-
volupats; això significa, per exemple, aprofitar la informació administrativa per a la 
producció estadística o l’ús d’aquesta informació amb finalitats científiques i per a 
l’avaluació de polítiques públiques.

En sisè lloc, permetin-me que els comenti el desplegament i la implementació 
de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atès que tre-
ballem activament per tal que la transparència i el bon govern esdevinguin valors 
fonamentals del nostre model d’autogovern, i constitueixin l’eix vertebrador de l’ac-
tuació governamental que estem impulsant, reforçant alhora els criteris d’eficiència 
i eficàcia, objectius en els que es fonamenten els millors models d’autogovern.

El desplegament de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, aprovada, per tant, fa dos anys i mig, 
juntament amb la posada en marxa del portal de la transparència, és una mostra de  
la voluntat i el compromís que manté el Govern en aprofundir en un nou model  
de govern, a partir d’un comportament exemplar en benefici de l’interès públic i la 
màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques.

La transparència és la clau d’aquest canvi de cultura que cerca noves maneres 
de relació entre l’Administració i la ciutadania, a més d’establir mecanismes, com 
el concepte de «govern obert», que fomenta l’apropament entre les institucions i la 
població. Així, la Llei 19/2014 es proposa assolir tres objectius: recuperar i incre-
mentar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política; en segon 
lloc, facilitar i promoure el retiment de comptes, i, en tercer lloc, garantir l’ètica dels 
gestors públics i els governants. En aquest sentit, la llei obliga les administracions 
públiques de Catalunya, els organismes i les entitats vinculades a difondre la seva 
activitat, regular el dret d’accés a la informació dels ciutadans i preveure la creació 
d’un registre de grups d’interès.

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de 
la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat pel Govern al juny del 
2016, estableix els principis ètics i les regles de conducta que regeixen l’actuació dels 
alts càrrecs al capdavant de l’Administració de la Generalitat.

També s’han emprès altres mesures en el camp de la transparència, com la cons-
titució del Comitè Assessor d’Ètica Pública, amb l’objectiu de garantir el compli-
ment del Codi de conducta d’alts càrrecs i directius, i la posada en marxa del trami-
tador electrònic d’expedients de contractació pública, que permet la gestió interna i 
coordinada de tots els expedients de contractació i la seva publicació al Registre pú-
blic de contractes per contribuir a la millora i enfortiment de la relació de confiança 
dels ciutadans envers la gestió dels afers públics.

En setè lloc, l’acció exterior i les relacions internacionals formen part de la pro-
jecció del món a Catalunya. L’objectiu del Govern és bastir un marc institucional 
que acompanyi l’acció de les nostres empreses a l’exterior, i també, com explicava 
anteriorment al referir-me a la llei del vot electrònic, els catalans residents a l’exte-
rior, enfortint les relacions amb aquells països on hi ha una major presència de ciuta-
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dans catalans. L’acció exterior és necessària per projectar Catalunya en els àmbits 
econòmic, cultural i lingüístic.

Les trenta-sis oficines exteriors, que actuen en més de noranta països, són el ca-
talitzador, per tant, per a la internacionalització de les empreses catalanes, i realit-
zen l’assessorament i l’acompanyament burocràtic necessari per a la seva implanta-
ció en els mercats exteriors. Per tal de completar la presència a l’exterior s’han obert 
aquelles quatre delegacions a què fèiem referència anteriorment i, per tant, en zones 
on l’interès per les empreses catalanes és creixent.

En vuitè lloc, el que podríem dir-ne la nonada, encara, llei electoral de Catalu-
nya. Com a darrer cas a comentar d’aquesta primera part, permetin-me que faci un 
esment d’una actuació que, tot i els esforços esmerçats en intentar posar en relleu 
la seva extrema importància i, per tant, empènyer per tirar-ho endavant, haig d’ad-
metre’n, per la part que em pertoca, el fracàs. Efectivament, la més que segura no 
aprovació, i en coneixen vostès suficientment bé les raons, de l’enèsim intent d’apro-
vació de la llei electoral de Catalunya esdevé una llosa en l’àmbit de la millora a les 
institucions d’autogovern. Fa massa anys que el Parlament ha estat incapaç de tirar 
endavant el disseny d’un model electoral propi per al nostre país; de fet, no n’hem 
tingut des de la recuperació de l’autogovern i les raons es troben, també ho saben 
vostès, equitativament repartides entre totes les formacions polítiques, atès que els 
esmentats intents han succeït en contextos polítics diferenciats, on tant el Govern 
com l’oposició hi ha hagut no menys de cinc formacions polítiques.

És a dir, la combinació d’interessos particulars, partidistes i curtterministes han 
provocat que a hores d’ara encara no disposem com a país del nostre propi model 
electoral, una llei que, més enllà de la cotilla que suposa la reserva legal existent per 
part del seu disseny que estableix la LOREG, ens hauria de permetre de dotar-nos 
no només, per exemple, d’una autoritat electoral pròpia, que en el seu moment una 
comissió d’experts va emetre un informe i la vam anomenar «sindicatura electoral 
de Catalunya», sinó que ens permetria d’introduir novetats en la línia de la millora 
de la relació representativa entre ciutadans i representants polítics i optar per un sis-
tema electoral més flexible, que no pas el vot de llista tancat i bloquejat, o la vincu-
lació del candidat amb el territori on es postula, o l’encaix del vot electrònic, entre 
d’altres.

En qualsevol cas, i atès que ho he fet en d’altres compareixences com a acadè-
mic en el si d’aquesta mateixa comissió, no deixaré de repetir en aquesta ocasió que 
comparec com a director de l’oficina una reivindicació que m’ultrapassa personal-
ment i que entenc que és col·lectiva, que és comptar amb una de les primeres pedres 
per bastir un veritable autogovern des de baix: dissenyar mitjançant el vot un model 
electoral propi que configuri una democràcia de més qualitat. Està a totes les nos-
tres mans.

Passo ara a presentar-los unes breus referències del segon àmbit d’actuació de 
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, en aquest cas vinculades 
a la coordinació, supervisió i seguiment de l’execució de les mesures, iniciatives i 
actuacions adreçades a la creació, reforçament i potenciació de les institucions d’au-
togovern. La millora d’aquestes institucions d’autogovern hauria de ser un compro-
mís de totes les opcions polítiques del nostre país. Qui no vol construir una adminis-
tració més propera capaç de fer front als reptes que ens planteja la ciutadania? Una 
administració plenament preparada per donar resposta a les demandes ciutadanes 
del segle xxi, especialment en termes d’eficiència administrativa i eficàcia demo-
cràtica.

Les actuacions més destacades en aquest àmbit serien, per tant, en primer lloc, la 
creació de l’Agència Catalana de Protecció Social: corregir les desigualtats socials 
és un dels objectius prioritaris del Govern, que ha cercat la millor manera de fer-ho 
combinant un creixement econòmic sostingut amb un repartiment de la riquesa més 
just. La creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, en tramitació actualment 
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al Parlament, representa l’oportunitat per redissenyar l’actual mapa de prestacions 
socials i materialitza aquesta voluntat definint el nou model que volem implementar 
en el futur.

La nova agència, imprescindible en el futur de Catalunya, es configura com una 
peça fonamental de l’autogovern al servei de la ciutadania i de la defensa dels drets 
dels ciutadans, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables i amb un major 
risc d’exclusió social. En aquest àmbit, la protecció social, l’agència representa una 
clara aposta per seguir avançant en l’atenció als col·lectius més vulnerables; donar 
suport a la gent gran; promoure l’autonomia personal i la integració social de les 
persones amb discapacitats, malalties mentals i drogodependències; impulsar un 
model de serveis socials capdavanter, i implementant un pla d’emergència social. 
Amb aquesta voluntat, el pressupost l’any 2017 recordin que incorpora un incre-
ment de gairebé 194 milions d’euros a la partida destinada a Treball, Afers Socials i 
Famílies, precisament per poder dur a terme i executar aquestes accions; recordem 
que el total de la despesa prevista a protecció social de l’any 2017 puja a 1.960 mi-
lions d’euros.

En segon lloc, el Pacte per a la societat digital i la creació de l’Agència de Ciber-
seguretat de Catalunya. El pla de govern recull la necessitat de potenciar les tecno-
logies de la informació i les comunicacions –les TIC– per mitjà de tres grans eixos: 
enxarxar, digitalitzar i assegurar, objectius que s’han de portar a terme mitjançant 
la millora de les polítiques en matèria de ciberseguretat i a través de l’impuls de-
finitiu d’una nova administració digital. Per aconseguir-ho s’han impulsat dues ac-
tuacions: en primer lloc, es va signar el Pacte nacional per a la societat digital entre 
Generalitat, diputacions i entitats municipalistes, que representa un pas endavant en 
el desplegament de l’estratègia territori intel·ligent SmartCAT per assolir el ple ren-
diment de les infraestructures tecnològiques. La col·laboració activa entre diferents 
administracions que lidera el Govern ha de contribuir a la construcció d’una societat 
digital més enllà de la suma de les iniciatives que ja es porten a terme. Aquest pacte 
nacional esdevé, per tant, una eina imprescindible per a la implementació d’aquesta 
estratègia.

En segon lloc, la plena integració en una societat digital genera uns drets digi-
tals que l’Administració ha de protegir i comporta uns riscos que ha d’intentar mi-
nimitzar. Per això el Govern ha volgut fer front a les noves formes de delinqüència 
en l’àmbit cibernètic impulsant el Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciber-
seguretat de Catalunya. Aquest organisme serà l’encarregat de donar resposta a les 
amenaces digitals i incidents de ciberseguretat, feina que fins ara portava a terme el 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

En tercer lloc, la creació de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Pú-
bliques que el Govern ha impulsat al Projecte de llei de l’Escola Nacional de Govern 
i Administracions de Catalunya, que recull la voluntat i el ferm propòsit de crear 
un organisme encarregat de formar i captar el talent del personal al servei de les 
institucions i administracions públiques catalanes, que impulsi una nova generació 
professional més capacitada i professionalment preparada per superar els nous rep-
tes que ha d’afrontar l’Administració pública d’acord amb les demandes de l’entorn, 
la transformació social i tecnològica al segle xxi en un entorn digital i globalitzat.

En quart lloc, el reforçament de la Policia de la Generalitat, Cos de Mossos d’Es-
quadra, amb la creació de cinc-centes noves places, atès que la seguretat és un dels 
pilars de la convivència d’una societat democràtica i pacífica, i així ho entén el Go-
vern. El paper de la Policia de la Generalitat, Cos de Mossos d’Esquadra, és clau en 
la configuració de la normalitat democràtica del país. En aquest sentit, saben vostès 
que s’ha produït la convocatòria de cinc-centes noves places, que entraran en exer-
cici el proper any 2018, i per fer possible aquest creixement de places comptem amb 
un increment del 7 per cent de la partida pressupostària del Departament d’Interior 
per a l’any 2017 i s’assoleix una quantitat global de 1.348 milions d’euros.
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En cinquè lloc, la universalització de l’accés a l’assistència sanitària i actuacions 
de millora del servei sanitari. Les administracions públiques tenen el compromís 
ineludible d’assolir l’equitat en salut i de gaudir del nivell de salut més alt possible 
com el dret fonamental de tot ésser humà sense distincions; aquest és un precepte 
reconegut a la Declaració d’Hèlsinki de l’any 2013, que guia l’actuació d’aquest Go-
vern. Per al compliment d’aquest objectiu, el Govern ha promogut la Llei d’accés 
universal a l’assistència sanitària, que restableix el caràcter universal de la salut a 
Catalunya. Aquesta llei permet la no aplicació del decret llei de l’any 2012 del Go-
vern espanyol, que exclou les persones més vulnerables del sistema sanitari públic i 
que a Catalunya mai no hem aplicat.

En sisè lloc, el Programa català de refugi. Les institucions catalanes vetllen per 
atendre les peticions d’asil i perquè Catalunya sigui terra d’acollida, amb reiterades 
reivindicacions i manifestacions públiques en aquest sentit. Per aquesta raó s’ha ela-
borat un programa de refugi propi que cobreix les mancances del programa estatal. 
El Programa català de refugi constitueix una acció solidària envers el dret d’asil de 
les persones refugiades amb dificultats econòmiques i socials, que té el propòsit 
d’atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir l’autonomia social i laboral, i la 
plena ciutadania. Aquest programa, a més de garantir unes condicions vitals míni-
mes a les persones refugiades, demana la implicació de la societat civil del nostre 
país mitjançant la conformació de grups d’acollida.

En setè lloc, l’impuls i ampliació de l’Agència Tributària de Catalunya. Com vos-
tès saben, actualment el Govern de la Generalitat està desenvolupant l’Agència Tri-
butària de Catalunya, organisme que ha de gestionar els tributs generats pels cata-
lans i disposar de la riquesa que genera el país. Els principals objectius de la hisenda 
catalana són: assolir l’augment dels recursos dedicats a polítiques socials, facilitar 
instruments financers que donin suport a l’economia productiva, implementar una 
hisenda moderna sota els paràmetres del segle xxi i perseguir el frau fiscal...

El president

Director, em sap greu, però hauria d’anar acabant. Anem amb la premissa del 
temps: tenim una comissió esperant i ha d’entrar a les tres.

El director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern

Moltes gràcies, president. Acabo... Li prego cinc minuts com a màxim.
En conclusió, i per acabar amb aquesta part de la compareixença, el Govern 

té dos compromisos bàsics sobre els quals pivota la seva acció en matèria d’auto-
govern: en primer lloc, millorar els serveis que oferim a la ciutadania a través de 
l’avaluació i desenvolupament de les institucions d’autogovern implicades en la seva 
definició i execució. En segon lloc, l’assoliment del màxim nivell d’autogovern per 
part de Catalunya a través de procediments democràtics i en favor de l’interès gene-
ral. Aquests dos objectius, que compten amb un suport ampli i decidit per part de 
la ciutadania, contribueixen a la construcció d’un país millor en el marc de la Unió 
Europea i interconnectat amb el món sencer, capaç de fer front a nous reptes.

La millor manera de garantir el progrés del país és implementant, amb totes les 
eines que tenim al nostre abast, les mesures que ens permetin disposar d’un estat 
del benestar d’acord amb les exigències i les necessitats pròpies del segle xxi. Així, 
l’ambició de reforçar, potenciar i millorar el nostre estat de benestar serà la millor 
garantia d’èxit de les polítiques públiques que endega el Govern. Aquesta perspec-
tiva no només té a veure amb l’eficàcia i l’eficiència en la prestació de serveis, sinó 
també amb la qualitat democràtica, la transparència i l’adaptació a les noves formes 
d’apropar-nos a la ciutadania.

Les actuacions de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern són 
com petites peces dins d’un gran engranatge, però no per petites menys rellevants. 
La tasca d’aquesta oficina que em pertoca temporalment dirigir és posar tots els 
nostres esforços a treballar al costat dels departaments de la Generalitat per acom-



DSPC-C 500
19 de juliol de 2017

Sessió 23 de la CAI  63 

panyar-los i facilitar-los l’assoliment dels seus objectius. L’exercici de les tasques de 
coordinació, supervisió i seguiment de la definició de polítiques públiques creiem 
que afavoreix la generació d’espais transversals, col·laboratius, que faciliten la in-
corporació d’una visió global, de conjunt, a les polítiques sectorials a la Generalitat.

Crec fermament que els esforços adreçats a la millora de les institucions d’au-
togovern haurien de ser un objectiu prioritari per al govern de qualsevol país. La 
voluntat de seguir millorant ens fa competitius i fruit d’aquest desig treballem per 
fixar-nos en les millors pràctiques europees i a nivell global. L’Oficina per a la Mi-
llora de les Institucions d’Autogovern incorpora aquesta visió i porta a terme accions 
transversals de coordinació, seguiment, impuls i supervisió dels diferents departa-
ments de la Generalitat de Catalunya, necessàries per acomplir el pla de govern i al 
mandat democràtic de les urnes.

La Catalunya del futur s’assoleix dia a dia mitjançant l’exercici decidit, respon-
sable i compromès de l’autogovern, en tots els àmbits –Govern, Parlament, ajunta-
ments– i en tots aquells espais, que cada dia en són més, on els ciutadans de tota 
condició exigeixen que s’escolti la seva veu i que es tinguin en compte les seves 
opinions. Volem que el nostre país disposi d’unes institucions d’autogovern més mo-
dernes, eficaces i d’alta qualitat democràtica, que apoderin els ciutadans per impli-
car-se i corresponsabilitzar-se en les decisions sobre tots els aspectes que afecten la 
nostra vida com a país.

Moltes gràcies per la seva atenció.

El president

Bé; moltes gràcies, director. Passaríem, doncs, als diferents grups parlamenta-
ris. Sí que els pregaria que poguéssim acotar el temps. No marcarem un mínim de 
cinc minuts, però cinc, sis minuts, i ho prego, i demano disculpes, perquè hi ha una 
següent comissió.

Sense més dilació, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula  
l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Señor Reniu, señora Garriga, bienvenidos a la comi-
sión. Y le felicito..., no le felicito a usted, felicito al señor Puigdemont y al señor 
Junqueras por tenerle a usted, que les ha hecho gran parte de labor de gobierno a 
juzgar por la exposición que nos ha hecho usted aquí, aunque parecía un discurso de 
investidura desde su oficina..., ¿cómo se llama? ¿Se llama «per la Millora de les Ins-
titucions d’Autogovern»? Veo que han estado ustedes involucrados en absolutamente 
todas las cuestiones importantes que se han dilucidado en Cataluña, y solo desde el 
mes de marzo del año 2016, en que les crearon a ustedes. Por tanto, le felicito entu-
siastamente por su actividad febril desplegada durante todos estos meses.

Fíjese: usted ha intervenido hasta en la Agència Catalana de Protecció Social, 
en la Escola d’Administració Pública, en la transparencia, en los refugiados, en la 
sanidad, en los quinientos mossos que pidió Jané, y que luego lo han echado por no 
ser muy independentista, pero usted intervino en eso y usted se ha quedado aquí 
porque usted, por lo que veo, da, digamos, el marchamo necesario que se pide en el 
Gobierno para seguir. Y usted sigue allí en su oficina haciendo tantísimas cosas que 
nos ha venido..., que nos ha asombrado.

Pero mire, yo lo que creo –y ya fuera, digamos, ironías– es que usted ha venido 
a colocar aquí una bomba de humo, ¿eh? Usted ha hablado de muchas cosas, pero 
no ha hablado de qué es lo que hacen realmente en su Oficina per a la Millora de 
les Institucions d’Autogovern, que es ni más ni menos que preparar secretamente en 
una oficina, sin que nadie se lo pida, sin legitimidad ninguna, unas estructures d’es-
tat para un estat que no existe y que nadie les ha pedido que preparen ustedes estas 
estructures d’estat. Básicamente esa es su función.
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Mire, en el mes de abril nos entró la respuesta a una pregunta que Ciutadans 
hizo, y que usted conocerá, sobre los cometidos, y las funciones y lo que cobran las 
personas adscritas a la Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern. Lo 
preguntamos, si se acuerda usted, porque, como ustedes forman parte de este con-
glomerado, que sin un papel nadie es capaz de acordarse..., o a lo mejor ustedes sí, 
porque ustedes están versados en el processisme y ustedes estas cosas se las saben, 
pero los normales, los mortales de a pie es que no nos acordamos. Fíjese: Institut 
d’Estudis de l’Autogovern, la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern, la 
Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, que es la suya, y después 
hay una comisión interdepartamental para el desenvolupament de l’autogovern. En-
tonces, con tanto autogovern, no sabemos muy bien a dónde nos dirigimos en cada 
momento, pero lo que sí que está muy clarito es la distribución y de quién depende 
cada uno.

Mire: las dos primeras que he mencionado, del Departament de la Presidència 
–Convergència Democràtica– y la suya, del de Economia i Hisenda –Junqueras, Es-
querra Republicana. Entonces ya se entiende más dónde se reparten los chiringuitos 
y quién cobra cada cosa y a dónde va cada uno. Entonces, esta básicamente es la 
distribución que los mortales comprendemos, porque los processistes supongo que 
se lo saben, a nosotros nos cuesta más. Mire: secretari general –supongo que será, 
usted, el rango que cobra–, 84.919 amb cinquanta-cinc cèntims, y el resto de per-
sonas, doscientos mil, cobran en su oficina, que, a juzgar por el volumen de trabajo 
que usted ha expresado, sale muy barato.

Lo que pasa es que, fíjese, en el informe que le pedimos, que les dijimos: «Oiga, 
apórtennos los documentos de lo que hacen ustedes, dígannos de qué trabajan, por-
que es que no lo entendemos, no somos processistes.» Y entonces ustedes nos respon-
den: «L’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern no ha generat cap 
informe escrit, i la documentació consisteix en notes, esborranys, resums, opinions  
i documents de treball intern en compliment de les funcions que té assignades.»

¿Se los cruzan entre el secretari general, el adjunt a la Oficina per a la Millora de 
les Institucions, y el tècnic superior i el tècnic superior? ¿Se intercambian estas no-
tas y luego usted genera un movimiento administrativo interno que no tiene un refle-
jo exterior? Bueno, a menos que sea esto que decía usted de los mossos, de la Agèn-
cia de la Protecció Social y todas estas cosas de las que usted hoy se ha atribuido 
la paternidad, aquí, de todo lo que están haciendo en el Gobierno de la Generalitat.

Mire, ya le digo, nosotros, de la misma forma que le dijimos al señor Carles 
Viver i Pi-Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional que ahora se dedica 
a burlar a sus compañeros del Tribunal Constitucional, y al señor Víctor Cullell, 
que estaba en una de estas oficinas del desenvolupament de l’autogovern, que aho-
ra precisamente es secretario del Govern, ahora precisamente ha sido nombrado, 
¿eh?, que era..., también estaba en un órgano de estos, también, como lo está usted, 
y es por méritos. Supongo que ahora ya son ustedes oficinas realmente cercanas al 
Gobierno, porque, cuando hay algún movimiento y una reordenación, ustedes, que 
son, supongo, los «pata negra» de la Administración, que son los arquitectos de la 
desconexión..., son ustedes los arquitectos de la desconexión, y les premian con las 
secretarías: con la Secretaria del Govern, al señor Cullell, y supongo que a usted 
también le llegará su momento.

Mire, usted ha venido aquí, pero a lo mejor podría haber venido a otra comisión, 
que era la del caso Vidal. En la del caso Vidal, usted tendría que haber compareci-
do, aquí, porque el señor Vidal, que, le recuerdo, era de Esquerra Republicana, que 
le recuerdo que es el partido que domina su departamento, del que usted depende, 
del señor Junqueras, es quien decía que nos tienen fichados, que tienen nuestros da-
tos fiscales, todo aquello de la justicia independiente que estaba preparando y las 
listas de jueces lo decía él, las partidas camufladas en los presupuestos, unos pre-
supuestos a los que usted se ha, también, referido como parte de su producción, de 
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la producción de la Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, y que 
merecieron un revés, primero, del Consell de Garanties Estatutàries y después del 
Tribunal Constitucional. Pero esto tampoco es raro, porque en estas oficinas que tie-
nen ustedes... (Veus de fons.) Sí, por la partida que se dedicaba al referéndum y que 
no se le podía dedicar.

También, el señor Vidal, hablaba de partidas camufladas en los presupuestos, ha-
bló de ayudas extranjeras y de deuda pública...

El president

Senyor Carrizosa, hauria d’anar acabant. Ho sento.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Bueno, pues, mire, ya para acabar, porque veo que nos están cortando hoy 
más rápido –sin culpa de los comparecientes, en este caso, de los diputados–, yo le 
digo dos cosas, o tres. Una, dicen ustedes que han trabajado por la transparencia; la 
transparencia de este Gobierno que ayer mismo decía que iban a hacer actuaciones 
secretas para compra de urnas y no incurrir en responsabilidades y que iban a in-
formar con cuentagotas y dosificadamente de lo que hacen. Esta es la transparencia 
de su Gobierno.

Segundo, usted se ha vanagloriado de la Agencia Tributaria catalana y de su 
impulso, y lo único que hay, de momento, es que se ha triplicado el gasto y el per-
sonal, pero no hay un correlativo aumento, en absoluto, ni previsto siquiera, en la 
recaudación.

Tercero, usted, como alto cargo no sé si habrá sido de los que..., y nos lo podría 
decir ya, por curiosidad: si usted ha declarado su dinero, su IRPF, ahora que ha aca-
bado la campaña, a través de la Agencia Tributaria catalana, porque nos preocupa el 
poco éxito que tienen ustedes en esto, cuando hacen campañas, y las campañas de la 
ANC y todo esto, que fueron, creo, doscientas personas hace poco las que ingresa-
ron por la Agencia Tributaria catalana su declaración del IRPF, y usted, como alto 
cargo, y son cuatrocientos..., pues, la curiosidad esa malsana, si usted quiere, de si 
usted ha ingresado... No tiene por qué contestar, pero yo le rogaría que lo haga, por 
curiosidad malsana, ya le digo, de este diputado.

Y, en fin, acabo ya diciendo: usted es profesor de universidad en procesos elec-
torales y en noves tecnologies. Lo que debería explicarnos aquí hoy usted es cómo 
piensan organizar este 1 de octubre que pretenden organizar respetando la ley, y 
cómo van a hacerse con las noves tecnologies con los datos de todos los catalanes 
para algo que no tiene respaldo legal.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem la paraula 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. Gràcies, senyor Reniu, per la seva compareixença avui aquí, 
per les explicacions que ha donat. Diguem-ne que hi ha hagut una primera part de la 
intervenció que ha estat més un recordatori de les funcions que té atribuïdes l’Ofi-
cina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, i després una segona part en 
què ha detallat una sèrie d’aspectes o bé impulsats des del Govern o bé que..., vaja, 
impulsats des del Govern però no sempre necessàriament culminats, en què ente-
nem que apel·la a algun tipus d’intervenció de l’oficina que encapçala, no?

Nosaltres ja entenem que evidentment el Govern i el sottogoverno, doncs, actuen  
de manera col·legiada i solidària, però, diguem-ne, atenent les funcions que té atri-
buïdes l’oficina, voldríem demanar-li una mica més de concreció, per exemple, pre-
guntant-li quines de totes aquestes mesures, iniciatives, actuacions han coordinat 
des de l’oficina, o les han supervisades, o n’han fet el seguiment, que és una de les 
funcions que tenen expressament atribuïdes, no?
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També, preguntar-li sobre quin ha estat el contingut, o –en tot cas, succintament, 
evidentment– millor, les conclusions dels informes sobre el grau de compliment de 
la planificació de mesures, iniciatives i actuacions relacionades amb l’aprofundi-
ment i evolució de l’autogovern, que és una altra de les funcions que tenen atribuï-
des. O quines han estat les mesures, iniciatives i actuacions relacionades amb aquest 
desenvolupament de l’autogovern i de les seves institucions que l’oficina ha proposat, 
és a dir, allò en què ha estat proactiu, que és una altra de les funcions que té atribuï-
da l’oficina. Això, pel que fa als aspectes que vostè ha comentat.

Després, m’agradaria referir-me a dues diferents qüestions, sobre les que no ha 
comentat, però que l’hi pregunto –no és que passi re, és que l’hi pregunto–, que són 
les actuacions que hagin pogut dur a terme –o si no ha estat així, doncs, confir-
mi-m’ho– per tractar de reactivar tots aquells mecanismes bilaterals que existeixen 
amb l’Estat, i a través dels quals –sovint, vaja– s’havien obtingut algunes millores 
de l’autogovern de Catalunya: comissió mixta de traspassos, infraestructures...; bé, 
ho sap vostè, la llista és llarga i no la repetiré, perquè ens ha convidat el president a 
intentar ser breus. Però hi ha tota una sèrie de qüestions que es podrien plantejar en 
el marc d’aquest diàleg bilateral. De fet, n’hem tingut un exemple, crec, recent, i que 
hem saludat nosaltres, des del Grup Parlamentari Socialista, com un èxit, que és la  
Junta de Seguretat, en la que crec que s’ha arribat a un acord raonable respecte a  
la integració de mossos en la coordinació en matèria antiterrorista, no?

I després hi ha una qüestió que ha quedat aparcada, i jo entenc perfectament 
l’agenda política del Govern, i evidentment un govern té dret a impulsar la se- 
va l’agenda política, però mentre no l’assoleix també té una certa obligació d’aten-
dre qüestions que potser per ell no són tan prioritàries, però que té una obligació 
d’atendre-les. I és amb relació a l’informe que el darrer dels dos governs catalanis-
tes i d’esquerres van encarregar després de la sentència sobre l’Estatut, després de 
la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, en què es proposaven una sèrie 
d’iniciatives –algunes, iniciatives legislatives; altres, iniciatives legislatives que s’ha-
vien de portar a les Corts Generals; altres, qüestions que depenien de la negociació 
política– per tal de recuperar tots aquells aspectes que havien estat objecte de co-
mentari per part del Tribunal Constitucional, de vegades, doncs, certament deixant 
sense efecte algun dels redactats, en altres ocasions, modulant la interpretació que 
se’n podia fer, perquè em sembla que la persecució dels objectius que es plantejaven 
en aquell informe és una persecució d’uns objectius que el Govern, sigui del color 
que sigui, hauria d’intentar perseguir.

I en darrer terme, nosaltres hem tingut molt mala sort a l’hora d’aconseguir que 
se’ns informés respecte a les actuacions que el Govern estigui fent en preparació 
d’aquell que és el seu principal objectiu polític en aquest mandat, que és assolir, 
diguem-ne, la secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya, i, un cop això 
realitzat, doncs, evidentment formar un estat català independent. Hem fet pregun-
tes, hem fet sol·licituds d’informació. Se’ns ha contestat –quan se’ns ha contestat al-
guna cosa– que no hi havia res que se’ns pogués donar, que, en tot cas, el Govern 
es mantenia en els compromisos que havia adquirit amb el Parlament en la sessió 
d’investidura.

Però, francament, figura que això ho tenen vostès a tocar de dits i no aconseguim 
que ens expliquin què estan fent en preparació d’aquesta eventual secessió, no? Si 
figura que el 3 d’octubre un dels resultats possibles del que diu que vol fer el Go-
vern és que es declari un estat català independent i que en la moció de confiança a 
la que es va sotmetre el president Puigdemont es va dir que estaria tot a punt ja per 
al mes de juliol d’enguany, doncs, ens agradaria saber què hi ha, si és possible que 
vostè ens n’informi. Perquè entenem que per, diguem-ne, l’àmbit competencial en 
el que es mou, doncs, hauria de tenir algun tipus d’informació sobre això, si no és 
que tot plegat es faci en un àmbit molt més reduït de confiança política o que, sen-
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zillament, no hi hagi absolutament res preparat per a aquesta eventualitat, cosa que 
també seria noticiable.

La vicepresidenta

Per tal de participar pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula el diputat senyor Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, presidenta. Bé, no, jo seré breu perquè ja..., una mica en la línia del que 
s’acaba de plantejar ara. Jo he escoltat la seva compareixença i m’assalta un dubte. 
I no voldria ser..., potser estem cansats, eh?, ja a aquestes hores, després de moltes 
hores de..., però he tingut una sensació de laxitud i de buit total. Escolti’m, no sé si 
finalment vostès estan impulsant, i en quina mesura i amb quina concreció, autogo-
vern en el marc legislatiu legal existent, i des d’aquest punt de vista ja efectivament 
s’ha esmentat la situació en què va quedar l’Estatut després de la sentència del Cons-
titucional. I hi ha tot un seguit d’àmbits en què moltes vegades en l’acció parlamen-
tària hem demanat, doncs, presència, participació ja sigui en organismes bilaterals, 
amb totes les limitacions i tots els problemes que tinguin, però justament perquè te-
nen problemes tindria un sentit discutir del desenvolupament de l’autogovern. O bé 
si es tracta..., les seves funcions són imaginar un altre autogovern no possible en 
l’actual marc legal, i sobre el qual tampoc tenim massa informació.

Per tant, estem movent-nos entre un «no sabem si fem alguna cosa» i el «no sa-
bem què farem, si és que tenim pensat fer una altra cosa». Per tant, perdoni’m el 
meu sentiment de decepció profunda davant de les seves explicacions, que m’han 
deixat amb la, com aquell que diu, gana, eh?, de saber de què va el tema.

I només, per no allargar-me més, respondre a una cosa que vostè ha esmentat, 
i que és rellevant: el tema de la nova llei electoral. No sabia si preguntar-li: «¿Me 
lo dices o me lo cuentas?» Escolteu, no hi ha una llei electoral en aquest moment a 
Catalunya perquè els dos partits que governen no volen, senzillament. I per una raó 
estricta i concreta: perquè l’actual distribució de vots i d’escons els va molt bé, es-
trictament per això –estrictament per això–, no hi ha cap més raó.

Mireu, nosaltres tenim entrada una proposta de llei electoral sobre la qual en 
molts aspectes hi hauria consens, però que s’encalla i topa amb la qüestió de la dis-
tribució de vots i d’escons, que és el gran problema que hi ha. Si s’apliqués la nostra 
proposta, fent una projecció amb els resultats del 27 de setembre, no hi hauria la 
majoria que hi ha ara. Per això no hi ha llei electoral, estrictament per això: perquè 
a dues forces polítiques els convé que sigui així, i aquesta és la pura, dura i desagra-
dable realitat. Que els que ens volen portar a la independència ens volen portar a la 
independència amb la Llei electoral espanyola. Aquesta és la crua i trista realitat. 
Paradoxal, però així estem.

Aleshores, no ens pregunti, sobretot no... És que semblava que gairebé que ens 
ho deia en un to d’interpel·lació i de retret: «No tenim llei electoral.» Digues-ho al 
partit o als partits que governen en el seu país i per als quals treballa. Per això no 
hi ha llei electoral, senzillament perquè els convé, en aquests partits, la represen-
tació que actualment es dona en el Parlament de Catalunya, i que dista molt de la 
proporcionalitat. Si n’hi hagués més, si hi hagués una proporcionalitat més ajusta-
da, per exemple, amb un model similar a l’holandès, doncs, potser no es podria fer 
el discurs aquest del mandat democràtic i de la representació del país que es fa, eh?

Senzillament, aquesta és la trista realitat, i no m’hi allargo més. Aleshores, li 
recomanaria que els sermons els faci allí on correspon, no ens el faci a nosaltres.

La vicepresidenta

Per part del Partit Popular, té la paraula la senyora Esperanza García.
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Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, senyor Reniu, jo no l’enganyaré: nosaltres vam demanar 
que se suprimís la seva oficina, i ho vam fer per moltes coses. Ja sabem –i jo, que 
el conec personalment– que pot fer de portaveu de meravella, de portaveu d’aquest 
Govern; de fet, ho ha fet, pràcticament, en aquesta compareixença: gairebé ha for-
malitzat vostè la seva candidatura a ser ferm candidat, si el senyor Puigdemont se-
gueix amb la seva purga del dissident, no? Però, vaja, jo no l’enganyo en aquest sen-
tit: nosaltres vam demanar que se suprimís la seva oficina, i que se suprimís també 
la interdepartamental que hi havia de coordinació, i que se suprimís també la de 
millora deixant només l’Institut d’Estudis de l’Autogovern sempre que fes la feina 
en el sentit de millorar l’autogovern i no posar-lo en risc.

I la realitat és que els temps ens donen la raó: vostès no tenen cap resum, cap in-
forme, cap document, cap dictamen, cap jornada, absolutament res del que han fet 
durant tot aquest temps. Vam demanar la informació de quina diferència hi havia 
entre la seva oficina i la resta, perquè ens semblaven..., vaja, excepte l’«autogovern», 
vull dir, la reiteració i la duplicació era evident. No vam obtenir cap mena d’infor-
mació ni al desembre del 2016, quan ho vam demanar, i ho vam demanar mitjançant 
una moció i després mitjançant preguntes; no vam obtenir absolutament res al gener. 
I aquest final de mes de gener, necessàriament, com que el silenci –el silenci– és la 
constatació de que vostès serveixen per al que serveixen..., per dir públicament allò 
que fan és evident que no, per fer allò que fan privadament, doncs, sembla que sí. I a 
més van vostès bastant de la mà d’aquest Govern que diu que s’amagarà i que farà 
coses sense que ningú ho sàpiga, no?

I és per això que nosaltres vam demanar la seva supressió, i van obtenir, com era 
previst, el recolzament, diguem-ne, el contrafort de l’independentisme perquè no 
tanquessin la seva oficina i una certa complicitat de Catalunya Sí que es Pot i PSC, 
que no van votar en contra, no?, de l’eliminació d’aquesta oficina. I em sorprèn mol-
tíssim que vostè faci anàlisi de tota l’activitat legislativa i tots els projectes que ha 
portat a terme el Govern, perquè aquesta se suposa que ni tan sols és la seva funció 
ni la coartada que ve a la seva plana..., no a la seva, però al departament de la Ge-
neralitat on especifica les seves funcions, que són exactament calcades de la resta 
d’institucions que porten el cognom d’«autogovern».

Però em sorprèn moltíssim que vostè també ens parli també ara de que s’ha creat 
una nova comissió interdepartamental de transparència, vaja, i de govern obert, 
precisament quan a Llei de transparència no hi ha reglament que la desenvolupi. El 
conseller és el més opac que ha tingut aquest Govern durant pràcticament aquests 
dos anys.

Sincerament, a vostès els van definir fa molt de temps –a mi no m’agrada fer ser-
vir les mateixes metàfores que fan servir els periodistes, amb tot el respecte per ells, 
perquè sembla que, vaja, actuem a dictat d’ells–, els van anomenar pràcticament, 
quasi, com «els arquitectes de la desconnexió». I el silenci, la no explicació d’allò 
que fan amb recursos públics sent alts càrrecs de la Generalitat ratifica aquest titular 
i aquesta metàfora periodística.

La vicepresidenta

Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent declinen l’ús de la 
paraula. Per tant, passaríem la paraula al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i en el 
seu nom, el diputat Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Sí, gràcies. Molt ràpidament, per economia de temps, bàsicament dir que evi-
dentment estem d’acord en el que es planteja en el pla de govern i evidentment, 
doncs, en la feina que s’està fent des de les institucions de la mateixa Generalitat 
que treballen en l’àmbit de l’autogovern i de la millora de les institucions de l’auto-
govern. S’han citat, i per tant no els repetiré, alguns dels àmbits estratègics en aquest 
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àmbit, que sempre persegueixen sense cap mena de dubte que l’atenció als nostres 
ciutadans, visquin on visquin sigui millor. Aquest és l’objectiu principal de l’auto-
govern, i per això també ens proposem fer el que volem fer en els propers temps.

I, per tant, volia fer dos o tres comentaris: dos en forma de pregunta i dos vincu-
lats a qüestions que han sortit també durant el debat amb els portaveus. La prime-
ra, referent a les quaranta-sis demandes que el president de la Generalitat, el senyor 
Carles Puigdemont, va fer en el president del Govern de l’Estat, demandes, moltes 
d’aquestes, vinculades a qüestions d’autogovern. Saber, doncs, si des de l’anàlisi que 
en fan vostès, o deuen haver fet vostès en la seva oficina..., com han evolucionat, per 
contrastar o constatar la resposta del Govern de l’Estat.

I, per altra banda, també, quina és la col·laboració que tenen amb l’Institut d’Es-
tudis de l’Autogovern, que d’alguna manera també té tasques vinculades en aquesta 
feina que vostè ens comentava al principi de la seva intervenció.

Per altra banda, simplement fer dos comentaris: dir que alguns dels que volen 
eliminar la seva oficina, no és que els faci nosa especialment la seva oficina o que 
els faci nosa vostè mateix, sinó que els fa nosa, segons el nostre criteri, l’autogovern.

I, per altra banda, simplement fer un esment de la llei electoral, sobretot per con-
tradir la intervenció que s’ha fet per part d’un dels portaveus quan acusen determi-
nats partits de fer càlculs sobre els vots i els escons amb la ficció de que ells no en 
fan, de càlculs sobre vots i escons, no? Per tant, uns partits són dolents i els altres 
són bons. La responsabilitat respecte a la llei electoral és de tots, i tots evidentment 
també, des d’aquest punt de vista, en som corresponsables si fem o no càlculs de 
vots i d’escons.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Donaríem la paraula al director perquè pugui contestar a les di-
ferents preguntes dels grups parlamentaris. Com li he comentat, sí que serem molt 
exhaustius i, si li sembla, quan porti nou minuts, l’avisaré que li queda un minut per 
poder tancar.

Té la paraula.

El director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern

Moltíssimes gràcies, president. Intentarem fer-ho, si pot ser, en menys de nou 
minuts, segurament. En primer lloc, voldria agrair moltíssim totes les seves con-
sideracions, observacions, crítiques, suggeriments i preguntes. Intentaré en aquest 
àmbit, diguem-ne, més ràpid, de respondre’ls de la millor manera que sigui possible.

Mirin, hi ha alguna qüestió que ha estat conjunta per part del diputat il·lustre se-
nyor Carrizosa i la diputada Esperanza García, que utilitzaven una referència perio-
dística que sovint es va repetint i que crea un cert marc mental que és aquest dels 
arquitectes. No, no, mirin, precisament la compareixença avui era per explicar tota 
l’activitat que, d’acord amb el decret de creació de l’oficina i d’acord amb el meu no-
menament, desenvolupa l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern. 
És més, si m’ho permeten, no soc arquitecte, soc politòleg, i politòleg, a sobre, espe-
cialitzat en governs de coalició. Bé, és cert que després vaig especialitzar-me també 
en l’àmbit de les noves tecnologies, l’impacte d’aquestes noves tecnologies en els 
processos de participació ciutadana, d’actuació política i molt especialment en el vot 
electrònic. Per tant, aquesta idea, almenys, de reivindicar la professió de politòleg, 
que desenvolupo tan bé que puc.

Respecte a les observacions del senyor Carrizosa, i del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, em sap greu, segurament no m’he acabat d’expressar prou bé o no  
he estat prou capaç de transmetre la informació de la millor manera possible, perquè  
m’ha semblat que des del seu punt de vista jo m’autoatribuïa la paternitat –crec  
que ho ha dit textualment, vostè– de totes aquelles actuacions que li anava referenci-
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ant. Crec que deu ser un problema meu, perquè algun altre grup parlamentari també 
ho ha entès en aquest sentit, i la veritat és que res més lluny de la realitat.

El que hem fet, tal com els he intentat exposar en les dues parts de l’actuació de 
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, és acompanyar, és super-
visar, és donar recolzament, és, al cap i a la fi, vetllar perquè tots aquells projectes, 
si necessiten el nostre acompanyament, el nostre recolzament, el tinguin. I, per tant, 
per garantir que al cap i a la fi aquests processos vagin endavant. Per tant, cap pa-
ternitat, només faltaria. Els departaments de la Generalitat de Catalunya són prou 
competents per anar tirant endavant els seus diferents projectes. Ara, sí que és cert 
que hi dona més eficàcia i més eficiència una tasca, entenem nosaltres, de supervi-
sió, d’acompanyament, de seguiment.

Respecte a la intervenció del senyor Pedret, per part del Grup Parlamentari Socia- 
lista. Miri, em remeto a..., allò que deien, em preguntava: «Quines actuacions han 
coordinat, supervisat fent seguiment? Quin ha estat el contingut...?» Les que hem 
anat supervisant són les que li hem exposat, i déu-n’hi-do en aquest any i mig, enca-
ra no any i mig, totes les activitats que s’han anat realitzant.

Demanaven..., una pregunta que crec que és molt pertinent i que m’agradaria po-
der respondre en aquests moments però malauradament és impossible: vostè demana-
va quina ha estat la conclusió, els informes de compliment d’aquestes actuacions. Al 
juliol, si no em falla la memòria –no sabria dir-li si era el 6 o el 16 de juliol del 2016–, 
es va celebrar la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogo-
vern, on s’aterrava tot aquest pla que els n’he fet esment per part dels diferents depar-
taments. Era previst que ara aquest juliol poguéssim convocar-ne una altra, per fer pre-
cisament aquesta avaluació i posar en comú els resultats, que al cap i a la fi són aquests 
que li he anat presentant. Però òbviament el context polític actual, amb alguns canvis 
dins de la configuració de l’executiu, provoca un endarreriment d’aquesta constitució.

Vostè deia també a veure quines qüestions havíem proposat, havíem intentat tirar 
endavant. Aquí sí que –no la paternitat, òbviament, ja li dic jo que no és el cas– en 
l’àmbit de la llei electoral hem intentat, i a més per trajectòria personal i acadèmica, 
pressionar al màxim perquè la proposta que es va fer, la proposició de llei del Grup 
de Catalunya Sí que es Pot sobre la llei electoral, que venia d’aquella llei electoral 
que es va aprovar en el Ple però sense el capítol tercer, que era realment el que deia 
el diputat Rabell del punt de desacord, perquè tota la resta era..., vaja, responia, per-
metin-me la petita medalleta –molt petita, molt petita, molt petita–, a aquell infor-
me que, durant el segon govern catalanista i d’esquerres, va encarregar el conseller 
llavors Puigcercós sobre un grup d’experts acadèmics apartidistes però que repre-
sentaven totes les sensibilitats, i que va donar lloc a una proposta de bases per a la 
llei electoral. Enteníem que el que es va acabar votant en el Ple, excepte el capítol 
tercer, que corresponia al sistema electoral, responia a les indicacions; crèiem que 
en la proposta actual, proposició de llei, també trobaríem el mateix problema.

I, per tant, hem intentat..., però els ho he dit abans, i també aprofito per adreçar-me 
al diputat Rabell: no és cap retret en cap sentit malintencionat del terme, al contrari. 
Miri, no li diré des que tinc ús de raó, però des que soc professor universitari, des que 
m’he format com a politòleg, m’escandalitza que el país no tingui una llei electoral. 
I, permetin-me, aquí sí que potser sona a retret, però és que la culpa és de tots, perquè 
ni ho vam poder tirar endavant quan hi havia un govern catalanista i d’esquerres, ni es 
va poder tirar endavant quan hi havia un govern de coalició de Convergència i Unió, 
ni sembla que ho tirarem ara, quan hi ha un govern amb el Partit Demòcrata Català 
amb Esquerra Republicana i amb diputats independents, amb el suport parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Escolti’m, aquí, jo crec, no 
és qüestió de retrets malintencionats, òbviament; és qüestió de que, caram, fa molts 
anys que necessitem aquesta primera pedra, que dona ple sentit a bastir tot l’edifici 
de l’autogovern; és que és la institució bàsica. Per tant, anava en aquest sentit, no en 
cap cas, només faltaria, a fer algun tipus de..., vaja, de faltar al respecte, valga’m Déu.
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Una següent qüestió que..., un altre àmbit d’aquests proposats, que va en la línia 
d’això, i on vam treballar molt activament en els grups de treball previs a la pre-
paració del projecte, era la llei del vot electrònic. Des de l’any 2003 que vam ser 
els primers, no només al país sinó a tot l’Estat, en analitzar els sistemes de votació 
electrònica, juntament amb el meu col·lega, el doctor Jordi Barrat, professor de dret 
constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, i que és segurament l’autoritat euro-
pea en matèria de l’àmbit constitucional respecte als sistemes de vot electrònic, que 
ha comparegut en ponència en aquesta casa. Per tant, aquí sí que també hi ha hagut 
una implicació molt, molt, molt directa, però que en cap cas arriba, només faltaria, 
a cap tipus de paternitat. (Pausa.) Set, set i mig.

Quant a la senyora Esperanza García, ja li he comentat abans allò de l’arquitecte: 
servidor, politòleg i gràcies, hi ha molta..., com diria aquell, i molt content. Miri, no 
cal..., tampoc em..., ni arquitecte ni portaveu; servidor el que intenta és fer la seva 
feina, que és la que els he vingut a exposar, que està reflectida en el decret i en la 
informació que els he transmès, de la millor manera possible, i, per tant, gaudint de 
la feina ben realitzada.

Deien vostès que havien demanat la supressió de l’Oficina per a la Millora de 
les Institucions d’Autogovern, així com de la Secretaria per al Desenvolupament de 
l’Autogovern. Sí, em remeto al que es va dir en aquell debat en el Ple, on hi va ha-
ver intervencions –crec que només hi van votar a favor el seu grup parlamentari i 
el Grup Parlamentari de Ciutadans–, algunes intervencions, per exemple, del Grup 
Parlamentari Socialista, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, entre 
d’altres, on posaven de manifest que, més enllà de la lògica capacitat que té un exe-
cutiu per ordenar-se internament com consideri més adient per assolir els objectius 
que persegueix políticament, no hi havia raó que forcés aquesta supressió.

El president

Un minut, director.

El director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern

Un minut. Finalment, pel que fa al comentari del diputat Batalla: efectivament, 
aquesta col·laboració amb l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, amb la resta d’insti-
tucions, és molt fluida, en tant que permet tindre una visió omnicomprensiva, tindre 
una visió al més completa possible de l’activitat de desenvolupament de l’autogo-
vern. Perquè, al cap i a la fi, l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, amb una trajectòria 
de molts anys consolidada en l’àmbit acadèmic, en l’àmbit també de l’anàlisi políti-
ca, i la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern i l’oficina que tinc l’ho-
nor temporal de dirigir aporten punts de vista des d’òptiques diferents, i que entenc 
que el Govern, a hores d’ara, valora que siguin aquests punts de vista diferents els 
que donin una panoràmica general.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom de la Mesa i de la mateixa comissió, agrair la comparei-
xença del senyor Josep Maria Reniu i de la directora de serveis que l’acompanya, la 
senyora Natàlia Garriga.

I, sense més, suspendríem un minut la sessió. Prego que els diputats no surtin de 
la sala, perquè reprendríem l’ampliació de l’ordre del dia, tan bon punt...

La sessió se suspèn a dos quarts de tres de la tarda i onze minuts i es reprèn a tres quarts 

de tres i dotze minuts.

El president

Bé, reprenem la comissió, la sessió.
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Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i 
catalanes residents a l’estranger (elaboració del dictamen)

200-00017/11

Ara substanciarem l’ampliació que hem aprovat de l’ordre del dia, que és el Pro-
jecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes resi-
dents a l’estranger.

Pregunto, en primer lloc, si el relator de la ponència, el diputat Lluís Corominas, 
vol intervenir per presentar els treballs? (Veus de fons.) No l’havia vist, eh?, que es-
tava entrant, disculpi’m.

Lluís M. Corominas i Díaz

Bé; en tot cas, molt breument, perquè em sembla que anem ja bastant malament 
de temps, no? Però, bàsicament, per explicar que, en el projecte de llei, els treballs 
fets en ponència van acabar, doncs, amb la votació de les esmenes, que, de fet, no 
van haver-hi massa esmenes. Tenim el resum de les recomanades, etcètera.

Al text principal hi ha hagut molt poques modificacions i, per tant, és com de 
votació senzilla. Bàsicament, és el text que ja va ser votat en el debat a la totalitat 
i, per tant, no en faria més esment, perquè de fet ha estat una tramitació legislativa 
senzilla i breu. I, per tant, el text continua sent, en essència, el que vam portar ja a 
l’aprovació de la totalitat.

Res més, president.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara donaríem la paraula als grups parlamentaris. En 
primer lloc, seria el Grup Parlamentari de Ciutadans, i en nom d’aquest grup té la 
paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros vamos a ser breves: nosotros vamos a 
votar que no a la mayor parte de las propuestas que se someten a votación.

Creemos que esta ley, en realidad, incide en el ámbito de lo que dispone la Ley 
5/1985, o sea, la LOREG –o sea, la Ley orgánica de régimen electoral general. Por 
tanto, si hubiera de legislarse acerca de las materias que prevé esta ley, habría de ser 
en el seno o de una modificación de la LOREG o, en todo caso, de una ley electoral 
catalana, que ahora mismo acabamos de hablar con el anterior compareciente que 
no hay forma de que nos pongamos de acuerdo para modificar o para realizar una 
ley ex novo electoral catalana.

Por lo tanto, el parcelar las materias que debería contener una ley electoral ca-
talana y pretenderlas aprobar por separado a nosotros no nos parece de recibo, no 
nos parece una buena técnica legislativa ni nos parece útil. Lo que sí que nos parece  
–y lo anuncio ya, y en esto creo que tenemos el acuerdo de todos los grupos– es que 
la mayoría que se precisaría para aprobar esta ley, en su caso de llegar al Pleno, sería 
la mayoría muy cualificada de dos tercios.

Por lo tanto, por todos estos problemas digamos de regulación del marco regula-
torio, vamos a votar que no a todas las enmiendas que se someterán a votación hoy, 
excepto a las técnicas y a las de Catalunya Sí que es Pot, en que nos abstendremos.

Además, y ya entrando en el fondo, ni siquiera nos parece una buena ley, puesto 
que nos parece que, en cuanto al voto electrónico, no garantiza el secreto del voto, 
no garantiza que el voto sea personal y no garantiza que el voto sea libre. Lo cual 
son peros muy importantes para una ley electoral, puesto que es la pieza básica para 
la expresión de la voluntad democrática del pueblo, y, por lo tanto, también por esta 
razón no apoyaremos esta ley.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem la paraula al Grup Parlamentari Socialista, i 
en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat David Pérez.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Per anunciar..., bé, primer de tot, saludar el re-
lator i la resta de membres de la comissió. Jo crec que hem fet una feina interessant 
i sobretot també en el tema de les compareixences.

Però, en qualsevol cas, anunciar el nostre vot favorable a les esmenes de Catalu-
nya Sí que es Pot, també l’abstenció a les esmenes tècniques, però lamentar que en 
el transcurs dels debats i en el text final no es plantegi alguna de les qüestions que 
vam plantejar en el debat de totalitat, com és la universalitat d’aplicació d’aquesta 
llei al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no solament als representants 
de la Catalunya exterior.

I hem constatat en totes les intervencions dels experts la manca de seguretat, a 
hores d’ara, d’aquest procés, especialment quan es refereix al secret del vot i a les ga-
ranties sobre la possibilitat de recompte fora de les empreses que es puguin dedicar a 
això. Tampoc ha quedat clar en aquest procés que es puguin tirar endavant, tal com 
demanava el representant del Govern; que es puguin fer proves pilot d’aquesta llei.

I és per tots aquests motius que en el conjunt de la llei, a banda d’aquestes esme-
nes, votarem en contra.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Bé, molt breument, no repetirem la nostra posició política da-
vant d’aquest projecte de llei, perquè el vam manifestar de forma clara i rotunda en 
el debat de totalitat que es va produir al Ple. Hem de pensar que en el col·lectiu de 
catalans i catalanes que viuen a l’estranger, doncs, és un projecte desitjat i esperat, i, 
per tant, crec que hem d’estar a l’alçada d’aquest col·lectiu, que ja té prou problemes 
perquè a sobre sigui, d’alguna forma, dificultat de forma greu el seu dret a la partici-
pació política, com molt bé tots coneixem, amb el que significa el desenvolupament 
del vot pregat que en aquest moment existeix a la LOREG.

Crec que el projecte de llei és plenament estatutari i constitucional, i que, per 
tant, algunes preocupacions que hi podria haver al voltant d’això haurien d’esvair-se, 
i que ens hauríem de centrar en el caràcter pioner d’aquest projecte de llei, sobretot 
la sortida que donem a un col·lectiu humà, que realment, doncs, el necessita.

Nosaltres mantenim vives cinc esmenes, que tracten bàsicament tres qüestions. 
En primer lloc, millorar i garantir la certificació de seguretat dels processos; pen-
sem que és un tema sobre el qual hi ha molt de debat i que, per tant, nosaltres hem 
volgut reforçar amb una esmena molt concreta la certificació de la seguretat i de la 
privadesa dels processos.

En segon lloc, en el debat de la gestió dels processos de votació electrònica, ga-
rantir el seu caràcter públic, eh? Per tant, que sigui impossible i que quedi blindada 
la privatització en empreses, podríem dir, de les dades i d’aquests procediments.

I en tercer lloc, doncs, nosaltres hem proposat, com tots saben, en el marc de la 
ponència, que se’n pugui desenvolupar una prova pilot, com en altres països del món 
s’han desenvolupat, que ens faria ajustar, millorar i conèixer com és de potent aquest 
projecte per desenvolupar el vot electrònic dels catalans i les catalanes.

Per tant, votarem en aquestes esmenes a favor, que són les nostres. Votarem 
evidentment també a favor de les transaccions que s’han fet amb les esmenes de la 
CUP, perquè pensem que milloren també el text de la llei. I les esmenes no trans-
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accionades i que estan vives a la CUP, en el cas que la CUP les mantingui vives, 
també les votarem de forma favorable perquè en el cas que s’incorporessin també 
millorarien el projecte de llei.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada 
Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, molt breument. Nosaltres no donarem recolzament a cap 
de les esmenes perquè no compartim cap de les tres efes: ni el fons, ni la forma, ni 
la finalitat d’aquesta llei.

Fons: no considerem que el vot electrònic sigui un sistema segur per expressar 
el vot. Experiències dels països que ho han intentat incorporar i ho han acabat dei-
xant de banda són una realitat, i, després, les últimes eleccions als Estats Units així 
ho constaten, a més de les declaracions dels mateixos compareixents a la ponència.

Forma: creiem que es pretén modificar el sistema electoral i el vot a l’estranger 
per sobre de la LOREG, per sobre fins i tot de les majories requerides per aprovar 
una llei electoral pròpia i, per tant, no donarem recolzament a aquesta via.

I per la finalitat: si el que vol l’independentisme i el Govern dels independentistes 
és aprofitar el Registre de catalans a l’estranger per..., i els forats de la inseguretat del 
vot electrònic per fer referèndums il·legals o alterar resultats electorals, amb nosal-
tres no aconseguiran cap complicitat.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la paraula la 
senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; en primer lloc, respecte a les nostres esmenes, retiraríem la 1 i la 7. Per tant, 
mantindríem exclusivament a votació la 4.

I després, també, amb relació a les esmenes de Catalunya Sí que es Pot, que en  
l’anterior sessió no van poder-les exposar, i que avui..., no parem de repetir que 
anem molt malament de temps, però a nosaltres ens agradaria aprofundir en algu-
nes de les qüestions.

Per tant, en algunes ens abstindrem, altres les votarem favorablement. Si que-
dessin vives, doncs, després tindríem temps de veure si ens hi podem posar d’acord, 
si sembla...

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs... (Lluís M. Corominas i Díaz dema-
na per parlar.) Senyor Corominas?

Lluís M. Corominas i Díaz

A part de presentar els treballs, si puc fer una intervenció com a grup...

El president

Té la paraula.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies. (Veus de fons.) No, per presentar els treballs; no he intervingut. En tot 
cas, només per la perplexitat que una llei que resulta que tindrà tres grups parlamen-
taris en contra..., en fem el debat a la totalitat i no s’hi presenta cap esmena –cap. 
No han volgut pencar?, ha fet mandra?, els arguments són realment de fons?, són 
senzillament formals?, en les compareixences, en el treball que vam fer a la ponèn-
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cia, cap referència a re? –a re vol dir a re. Excepte el senyor Pérez, perdó –excepte 
el senyor Pérez. És sorprenent que després ens digui «que no perquè no», perquè és 
un «no perquè no», no?

I també hi han coses realment estranyes. Senyora Esperanza García, quines ma-
jories hem canviat? Que diu que canviem majories? De què?, de la llei? No hi ha cap 
majoria. Aquestes lleis s’han renovat pels dos terços, tothom ho sap.

I, per tant, bé, denunciar la mandra que farà, segurament, que no puguin votar els 
ciutadans, els catalans que resideixen a l’exterior, i, per tant, assenyalarem clarament 
qui són els responsables de que aquests 220.000 catalans no puguin votar en els  
processos que es facin a Catalunya. I, per tant, clarament... A més a més, amb una 
justificació tan vaga com no haver fet cap esmena, cap aportació i cap interven-
ció. I, per tant, que sàpiguen tots els catalans, els 220.000 que estan registrats al 
CERA, que vostès impedeixen que votin.

Res, en tot cas... (Veus de fons.)

El president

Senyor Carrizosa, deixi intervenir el diputat Corominas, si us plau.

Lluís M. Corominas i Díaz

Estic fent una descripció, senyor Carrizosa. Li he dit alguna cosa que no fos cer-
ta? Oi que no? (Veus de fons.)

El president

Demanaria als diputats que no s’interpel·lin i no interrompin el diputat que està 
en aquest moment intervenint. Senyor Corominas, continuï.

Lluís M. Corominas i Díaz

Sí, acabo. Si molesta saber que 220.000 catalans no poden votar perquè vostès 
no han volgut participar en l’elaboració d’aquesta llei, doncs, en tot cas quedarà en 
el Diari de Sessions. Tindran l’oportunitat, en el Ple, de rectificar, si volen.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Passaríem, doncs, a la votació.
I en primer lloc, votarem l’esmena recomanada per la ponència, que és la número 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova per 13 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.
Passaríem, doncs..., ara votaríem les esmenes transaccionades, que són la 3 i l’11.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aproven per 13 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.
Ara votaríem les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari de Catalunya 

Sí que es Pot, que són les 5, 6, 8, 9 i 10.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjades per 12 vots en contra, 4 a favor i 5 abstencions.
Ara votaríem l’esmena no recomanada del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, que és la número 4, hem quedat, perquè han 
retirat la 1 i la 7. Votaríem la número 4.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
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Queda rebutjada per 18 vots en contra, 3 a favor i cap abstenció.
Ara votaríem els articles del projecte de llei no esmenats, la resta del que seria 

l’articulat del projecte de llei.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 13 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.
D’acord amb l’article 119 del Reglament, els grups disposen d’un termini de vint-i-

quatre hores per formular vots particulars o reserves d’esmena per a la defensa davant 
del Ple, si és que no ho han fet ja –si és que no ho han fet ja– a la mateixa comissió. 
Dit això, seria el moment de que ens ho comuniquessin. (Veus de fons.) Digueu-me? 
(Pausa.) Les tècniques quedaven incorporades. (Veus de fons.) Tota la resta.

David Pérez Ibáñez

Sí, senyor president...

El president

Senyor Pérez?

David Pérez Ibáñez

Sí, li havia demanat que en les esmenes tècniques nosaltres faríem votació dife-
renciada. No, li havia comentat a la meva intervenció que en les esmenes tècniques 
faríem votació diferenciada. En qualsevol cas, que consti en l’acta i ja està. No pas-
saria res –no passaria res. Però que consti en l’acta que nosaltres havíem demanat 
una votació diferent per a les esmenes tècniques.

El president

Ens havia comunicat el lletrat que havia portat el projecte...

David Pérez Ibáñez

És igual; no, no passa absolutament res. Consta en l’acta i ja està.
(Joan Josep Nuet i Pujals demana per parlar.)

El president

Senyor Nuet?

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, president. Només per fer constar en acta que mantindrem les nostres cinc es-
menes, i no sé si hem de fer un tràmit particular o amb aquesta exposició que faig 
és suficient.

El president

No, amb la comunicació verbal ja n’hi ha prou.

Joan Josep Nuet i Pujals

Doncs, les mantenim, les cinc.
Gràcies.

El president

Molt bé. Algun altre grup? (Pausa.) Senyora Gabriel?

Anna Gabriel i Sabaté

Mantenim la 4.

El president

Manteniu la 4.
Doncs, s’aixeca la sessió, sense cap més punt.

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