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Sessió 2 de la CPDAP

La sessió de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública (CPDAP) s’obre 

a les tres de tarda i quatre minuts. Presideix Raúl Moreno Montaña, acompanyat del vice-

president, Alfonso Sánchez Fisac, i de la secretària, Anna Geli i España. Assisteix la Mesa 

el lletrat Ferran Domínguez García.

Hi són presents els diputats Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, 

Dimas Gragera Velaz, Javier Rivas Escamilla i Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

pel G. P. de Ciutadans; Gemma Geis i Carreras, Teresa Pallarès Piqué, Josep Riera i Font i 

Ferran Roquer Pedrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Eva Baró 

Ramos, Jenn Díaz Ruiz, Montserrat Fornells i Solé i Irene Fornós Curto, pel G. P. Republicà; 

Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Natàlia Sánchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 

Jordi Puigneró i Ferrer, acompanyat del secretari general, Xavier Gatius i Garriga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 

el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els objectius i les actuacions 

del seu departament (tram. 355-00004/12). Conseller de Polítiques Digitals i Administració 

Pública. Sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi so-

bre les seves actuacions amb relació a la possible vulneració del dret a la privacitat de me-

nors fills de servidors públics (tram. 356-00046/12). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-

cència davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi so-

bre les seves actuacions amb relació a la possible vulneració del dret a la privacitat de me-

nors fills de servidors públics (tram. 356-00047/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi 

sobre el procés de selecció d’un tècnic superior en dret a l’Ajuntament de Badalona (tram. 

356-00057/12). Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 

davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la si-

tuació laboral dels treballadors de la funció pública (tram. 356-00069/12). Pol Gibert Hor-

cas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la situació la-

boral dels treballadors de la funció pública (tram. 356-00070/12). Pol Gibert Horcas, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de 

Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya davant la Comissió de Políti-

ques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre la situació laboral dels treballa-

dors de la funció pública (tram. 356-00071/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant 

la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre les mesures 

previstes per a compensar els treballadors que van cobrir serveis mínims i que van treba-
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llar durant la vaga del 3 d’octubre de 2017 (tram. 356-00074/12). Joan García González, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Guillermo Serrano, cap de polítiques públiques a 

Espanya i Portugal de Facebook, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública perquè informi sobre els objectius del nou centre obert a Barcelona per a combatre 

el fenomen de les notícies falses (tram. 356-00075/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bona tarda, senyors i senyores. Donem inici a la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, amb la sessió informativa, en el primer punt del con-
seller Puigneró. 

Però, abans de tot, voldria preguntar als grups parlamentaris si han de comunicar 
alguna substitució? (Pausa.)

Jordi Albert i Caballero

Hola, bona tarda. Nosaltres, el Grup Republicà, tenim tres substitucions. En con-
cret, en Lluís Salvadó, que serà substituït per Irene Fornós; en Sergi Sabrià, que serà 
substituït per Jenn Díaz, i també el diputat David Rodríguez, que serà substituït per 
la diputada Eva Baró.

El president

Alguna substitució més?

Dimas Gragera Velaz

Sí; gracias, president. Buenas tardes a todo el mundo. Nosotros tenemos la au-
sencia de Joan García; seguramente se incorporará en las comparecencias, en las 
votaciones de comparecencia. Si no es así, sí que vendrá una persona a sustituirle. 
Ya lo indicaremos en el momento oportuno.

El president

Molt bé. Moltes gràcies.

Gemma Geis i Carreras

Bona tarda, president. Nosaltres tenim la substitució de la diputada Anna Erra 
pel diputat Ferran Roquer.

El president

Molt bé.

Sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública sobre els objectius i les actuacions del seu departament

355-00004/12

Doncs, comunicades les substitucions, donem inici a aquesta sessió informativa. 
Els explico una mica com anirà el debat. Tindrem la intervenció del senyor conse-
ller, que tindrà un màxim d’una hora per fer la seva exposició. Després, si algun grup 
parlamentari ho sol·licita, suspendrem la sessió duran quinze minuts. Posteriorment, 
cada grup parlamentari tindrà deu minuts d’intervenció. Els grups parlamentaris, en 
aquest cas, tindran la possibilitat de dividir-se aquest temps d’intervenció. Després 
tindrem trenta minuts de resposta del conseller i un altre torn, en aquest cas, de cinc 
minuts per grup parlamentari. (Veus de fons.) I tancarà el conseller, amb la darrera in-
tervenció, per tal de posar fi a aquesta sessió informativa, tot i que després la comissió 
seguirà amb la votació de les compareixences que tenim previstes a l’ordre del dia.

Doncs bé, hi donem inici. Per tant, senyor conseller, quan vostè vulgui.
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El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública (Jordi Puigneró 
i Ferrer)

Doncs molt bé. Molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies, president, membres de 
la Mesa, diputats i diputades, lletrat, personal del Parlament, representants sindicals 
que esteu aquí, a la sala, representants, també, de l’Associació de Professionals TIC 
de Catalunya.

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Comparec avui a la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per 
explicar allò que tenim previst de fer des del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública en la present legislatura.

M’acompanyen els responsables de les diferents àrees del departament. Al meu 
costat tinc el secretari general, el senyor Xavier Gatius, i a la sala hi ha el secretari 
de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, el senyor David Ferrer, i 
també la secretària d’Administració i Funció Pública, la senyora Annabel Marcos.

M’acompanyen també a la sala la majoria de directors i directores generals del 
departament, així com el personal del meu gabinet. A tots ells els vull agrair la seva 
col·laboració i la seva presència avui aquí.

Avui fa justament dos mesos que aquest Parlament vivia el primer discurs d’in-
vestidura del president Torra, després que l’Estat espanyol va impedir la investidura 
del president Puigdemont de totes les maneres possibles.

Vàrem haver d’esperar encara fins al 2 de juny per poder investir els consellers 
i aixecar la llosa del 155. L’aplicació de l’article 155 ha suposat set mesos de grisor, 
d’inactivitat, d’aturada de projectes que eren cabdals pel nostre país. El 155 ha estat 
la vergonya de la democràcia espanyola, i la seva aplicació hauria de fer posar ver-
mells els qui el van promoure, que han deixat palesa la seva poca preocupació pels 
ciutadans d’aquest país.

Vull començar, per tant, la meva intervenció agraint la tasca dels treballadors pú-
blics de la Generalitat, que malgrat el 155 han mantingut la dignitat de la institució 
durant aquest període fosc. Tot i haver aixecat el 155, vull recordar que vivim una 
situació d’anormalitat democràtica. Avui tenim els presos polítics més a prop físi-
cament, però no els tenim a casa. Per tant, des del Govern no descansarem fins que 
aquests presos i exiliats polítics, puguin tornar a casa, però a casa seva.

Per il·lustrar aquesta situació d’anormalitat, què millor que la situació que he vis-
cut aquest matí, quan he pogut fer finalment el traspàs de cartera amb el conseller 
Turull, un mes més tard del que em tocava i a la presó. Per cert, avui hem sabut tam-
bé que la justícia alemanya, que no és la de qualsevol país, ha rebutjat els delictes 
o el delicte de rebel·lió per al president Puigdemont. Em pregunto, doncs, què carai 
fan encara a la presó els consellers del Govern legítim. Això, en definitiva, demostra 
que l’Estat espanyol dista molt de ser un model de democràcia occidental, quan té 
gent a la presó per les seves idees.

L’1 d’octubre, els catalans vàrem sortir al carrer amb la ferma voluntat de votar. 
I no ens van aturar ni la pluja, ni les porres, ni els ciberatacs. L’1 d’octubre, la ciu-
tadania del nostre país es va sentir apoderada, també des del punt de vista digital. 
En definitiva, el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017 i la poste-
rior declaració política d’independència, votada al Parlament de Catalunya el dia 27 
d’aquell mateix mes, van culminar una primera fase de l’anomenat «procés català»; 
Catalunya va declarar la seva voluntat d’esdevenir un estat, però va constatar que la 
força i la violència física i judicial exercida per l’Estat espanyol li van impedir exe-
cutar aquella declaració democràtica.

Ha quedat palès, per tant, que, amb les regles del món físic, Catalunya ha pogut 
declarar una voluntat política però no ha pogut desplegar aquesta voluntat per man-
ca de cultura democràtica de l’Estat espanyol. Mentre altres democràcies europees 



DSPC-C 47
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CPDAP  6

han sabut canalitzar aquests anhels de llibertat, l’Estat espanyol ha aplicat la violèn-
cia i la persecució policial i judicial, la presó i la suspensió dels drets polítics.

Passada aquesta pantalla de l’1 d’octubre, la nova etapa que ara encetem es de-
senvoluparà plenament en un segle que serà, al meu entendre, digital i ciutadà. 
I aquest fet ens dona noves oportunitats.

De fet, aquell referèndum es va poder celebrar en gran part gràcies a tot un 
conjunt d’accions coordinades i governades de forma distribuïda gràcies a les tec-
nologies digitals i amb la participació de tot tipus d’actors i voluntaris, de totes les 
edats, classes socials i territoris. Va ser un veritable esforç de quàdruple hèlix; el que 
avui es teoritza i es proposa de com haurien de ser els sistemes d’innovació del se-
gle XXI. Els sistemes d’innovació estan canviant radicalment durant els últims anys 
amb l’arribada d’internet. Aquesta infraestructura digital oberta, l’invent més trans-
cendent d’aquest segle, està permetent l’obertura dels sistemes d’innovació. Del que 
està passant, en paraules del professor del MIT Von Hippel o d’Artur Serra, director 
adjunt d’I2Cat, se’n diu «democratització de la innovació». La quàdruple hèlix és 
l’expressió d’aquest canvi; cada vegada més sentirem a parlar de la innovació impul-
sada pel ciutadà, la cocreació, el crowdsourcing, la innovació orientada a l’usuari, 
entre d’altres. En definitiva, el procés cap a l’1 d’octubre va ser una acció política de 
milions de persones que va passar per sobre de l’oposició policial i judicial de tot 
un estat i que serà estudiada en el futur com el primer gran experiment d’innovació 
social digital al món.

Els que creiem legítimament que Catalunya mereix poder decidir democràtica-
ment i pacíficament el seu futur hem demostrat que som capaços d’aplicar aquest ti-
pus d’innovació social digital en el que seria un esdeveniment d’un dia. Però seríem 
capaços de fer-ho de forma permanent per assolir aquest legítim objectiu en una era 
digital i ciutadana? Estic convençut que sí.

Aquest convenciment, aquesta idea de les noves formes de governança propi-
ciades per les tecnologies digitals també és compartida avui per molts pensadors i 
intel·lectuals mundials, com molt bé s’expressa en el següent vídeo, de dos minuts, 
d’un dels grans centres de recerca i innovació a internet del nostre país. I si em per-
meteu, passaríem un petit vídeo.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo.)
Aquest vídeo, que el trobareu al Youtube, és un vídeo que ha fet aquest centre de 

recerca i innovació a internet i és per mi un exemple de que amb aquesta voluntat 
que heu pogut observar, doncs, hem creat la nova conselleria de Polítiques Digitals 
i Administració Pública; conselleria que, evidentment, doncs, tinc l’honor de poder 
dirigir; una conselleria, com ara explicaré, que impulsarà un pla de govern que beu 
de tres documents principals i que estarà basat en cinc eixos de treball.

Els documents en què es basa el pla de govern són, evidentment, en primer lloc, 
doncs, els programes electorals, perquè aquí ens hem presentat a unes eleccions i per 
tant tenim un contracte amb la ciutadania. I si no féssim això, estaríem traint, eh?, 
l’esperit democràtic del que significa, doncs, anar a unes eleccions, que, per cert, no 
vam convocar nosaltres, però que en tot cas ens hi vam presentar. I hi ha una majo-
ria parlamentària, en aquest cas formada per dos grups polítics, que han conformat 
el Govern, i per tant els programes electorals d’aquests dos grups polítics, evident-
ment, doncs, són una de les bases de l’eix en el qual s’impulsarà aquesta conselleria.

L’altre, important també, és el Pacte nacional per la societat digital; un pacte de 
país, signat a finals de la passada legislatura, entre el Govern i les principals admi-
nistracions de Catalunya. I quan dic «les principals» vull dir les quatre diputacions, 
l’ACM, la Federació Catalana de Municipis, Localret, el Consorci AOC; per tant, tot 
l’ecosistema tecnològic o que té relació amb l’àmbit tecnològic al nostre país.

D’altra banda, els cinc eixos sobre els quals pivotarà el pla de govern, que pre-
sentem avui, són: el primer eix, una ciutadania digital, apoderada, capacitada i pro-
tegida; un territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents; el 
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tercer, un govern i una administració del segle XXI: oberta, digital i eficient; el quart, 
un país cibersegur, que protegeixi la seva ciutadania, les seves empreses i les institu-
cions, i, finalment, el cinquè, la innovació digital com a motor d’una nova economia. 

Aquest serà, com els he dit, un segle digital i ciutadà, en el qual tindrem noves 
finestres d’oportunitat per aconseguir l’objectiu que Catalunya esdevingui, al meu 
entendre, una nació en forma de república. El que podem anar fent ja des del nostre 
àmbit és que Catalunya, en primer lloc, esdevingui una nació digital. Aquesta nació 
digital se sustentarà en tres peces bàsiques, o s’hauria de sustentar en tres peces bà-
siques, que és la base també del que avui entenem com a democràcia digital, com la 
democràcia en xarxa. 

Evidentment ens cal tenir, en primer lloc, una identitat a la xarxa, i per tant cal 
disposar d’una identitat digital a Catalunya. Ens cal també fomentar la participació 
i el voluntariat digital i, per tant, la cultura digital. I, en tercer lloc, també, evident-
ment, necessitem instruments, i un instrument perquè es pugui donar aquesta parti-
cipació és impulsar amb més fermesa en l’àmbit de la participació el vot electrònic. 
És per això que el Govern ens hem marcat, doncs, aquests tres primers grans eixos 
pel que fa al concepte del que ha de ser una democràcia del segle XXI, una demo-
cràcia digital. 

A continuació ja passaria a parlar dels cinc eixos que abans he esmentat. El pri-
mer, evidentment, el dediquem a les persones. Necessitem una ciutadania digital 
apoderada, formada, capacitada, amb inclusió en l’àmbit digital, i també protegida 
en els seus drets i deures digitals i també en la seva privacitat i el que representa 
avui en dia la ciberseguretat.

Per això i amb l’objectiu d’apoderar una..., amb aquest objectiu, eh?, un dels ob-
jectius és aprovar una iniciativa legislativa catalana de deures i drets digitals. Ela-
borarem un estudi comparatiu sobre les iniciatives legislatives similars a d’altres 
països i analitzarem el marc competencial aplicable per tal de definir i desplegar un 
procés de cocreació per elaborar el marc legislatiu, la proposta legislativa, validar-la 
amb la participació dels agents implicats i aprovar la proposta definitiva.

Seguint amb aquest objectiu, fomentarem la capacitació i la inclusió digital dels 
ciutadans actualitzant i potenciant l’ACTIC, la prova d’acreditació de competències 
en tecnologies de la informació i la comunicació, mitjançant l’aprovació d’un nou 
decret; l’alineament amb el Marc europeu de competències digitals, Digcomp; el 
desenvolupament d’un pla de formació i acreditació de formadors, i el desenvolu-
pament d’accions de difusió i visualització de l’ACTIC tant a nivell nacional com 
internacional; desenvoluparem accions específiques de sensibilització i capacitació 
digital per col·lectius en risc d’exclusió, i promourem el desenvolupament de solu-
cions inclusives per a tots els col·lectius mitjançant la col·laboració entre entitats so-
cials i el sector privat. 

La digitalització implica tenir eines perquè les persones i els territoris puguin 
garantir el seu futur. Per aconseguir la plena digitalització de la societat empren-
drem diferents accions per evitar les situacions de fractura digital, la desigual pre-
sència de dones en el sector TIC, en especial en llocs de direcció, i la manca d’in-
fraestructures en alguns territoris.

Conjuntament amb el Departament d’Ensenyament aprovarem i desplegarem el 
pla Stemcat, d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i 
matemàtiques, i posarem en marxa l’aliança Stemcat per coordinar l’acció de l’Ad-
ministració, les universitats i el món empresarial en l’impuls de les STEM, que com 
tots sabeu aquí val per ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. 

Impulsarem un xarxa de mentors que des del sector empresarial i de manera vo-
luntària participin en els programes educatius del pla Stemcat per tal de fomentar la 
implicació del sector professional de les TIC a l’escola. 

També treballarem en l’observatori sobre les necessitats de perfils tecnològics i 
l’anàlisi de l’encaix entre l’oferta formativa i la demanda de professionals del sector 
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empresarial. El sector TIC català ha assolit els 115.000 treballadors a finals del 2017, 
el que representa un 3,5 per cent del total de la població ocupada, superant àmplia-
ment en ocupació sectors estratègics de Catalunya com el de l’automoció, que està al 
voltant dels cent mil treballadors. Estem parlant d’un sector estratègic. 

La bona salut del sector TIC no només la podem mesurar pel seu nombre de 
treballadors, en costant creixement, sinó per les constants notícies d’empreses es-
trangeres que aposten per Catalunya com a lloc des d’on fer créixer els seus negocis 
digitals a nivell europeu i mundial. Perquè si veritablement existeix fuga d’empreses 
no és una fuga d’empreses de Catalunya sinó fuga d’empreses cap a Catalunya, al-
menys en el nostre sector.

Però no només volem seguir rebent inversions amb la intensitat que ho estem fent 
ara, on una de cada quatre inversions estrangeres a Catalunya durant el 2017 van ser 
TIC, i de les altres moltes tenien la component digital com a to diferencial. 

Volem accelerar aquest nivell, per això tenim el propòsit d’avaluar el desenvolu-
pament d’un programa de residència digital per impulsar la creació i gestió d’empre-
ses globals; desenvoluparem prèviament un estudi per definir el model i analitzar-ne 
l’impacte.

Podem afirmar, doncs, que el sector TIC creix a una velocitat de vertigen, creant 
al voltant de 120.000 llocs de treball a Europa a l’any, segons la Comissió Europea, 
però, i malgrat el baix nivell d’atur en el sector, es calcula que per a l’any 2020 fal-
taran més de 900.000 professionals qualificats en aquest sector.

Però encara avui només dos de cada deu persones que treballa en el sector TIC 
són dones i només vint-i-nou de cada mil graduades han estudiat una carrera infor-
màtica. Hem de fer accions de manera incansable per revertir aquesta situació. Se-
guirem impulsant la presència de dones que es dediquen a les TIC, en especial les 
que poden ocupar càrrecs en llocs de direcció a les empreses. Integrarem la pers-
pectiva de gènere en les polítiques digitals com una de les tasques prioritàries com a 
govern. Per això caldrà crear sinergies amb empreses, institucions, associacions de 
dones i grups de recerca, per enfortir les xarxes d’aquestes comunitats i potenciar 
les seves actuacions dins del marc del pla DonaTIC; pla que lidera el Govern de la 
Generalitat i que contempla una especial col·laboració amb l’Institut Català de les 
Dones, així com també amb l’Observatori Dona, Empresa i Economia i la Cambra 
de Comerç de Barcelona.

Altres mesures que prendrem en aquest àmbit seran la promoció d’accions de 
sensibilització envers les dones i les TIC amb esdeveniments com el Girls in ICT 
Day o WomanLiderTIC; el desplegament d’iniciatives que promoguin les vocacions 
STEM amb perspectiva de gènere, com el Technovation Challenge i Inspira STEM. 
També treballarem per la creació d’un grup de treball de transversalitat de gènere 
en l’àmbit TIC des de la Generalitat de Catalunya, i l’impuls als Premis Dona TIC, 
que enguany celebren la seva quarta edició i que va impulsar aquest conseller quan 
era secretari. Els Premis Dona TIC són uns guardons que tenen el doble objectiu 
de reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial 
i acadèmic de les noves tecnologies i oferir referents a les nenes i adolescents que 
dubten si dedicar-se o no a les disciplines STEM en el futur. Perquè tenim com un 
dels nostres objectius aixecar el sostre de vida existent en el sector TIC pel que fa 
a la presència de dones. I és que el sector TIC és un sector d’oportunitats. I aquest 
Govern té clar que no pot aprofitar –o pot desaprofitar– totes les oportunitats d’un 
sector de futur sense comptar amb el 50 per cent del talent de la seva societat. 

Ja veiem, doncs, que la revolució digital està impactant en tots els àmbits de la 
nostra vida, i com a tal ens obliga a tenir en compte també aquells efectes que pro-
voca qualsevol revolució: l’impacte en la seva societat.

És en aquest àmbit on creiem que és bàsic fomentar el debat ciutadà en la reflexió 
de l’impacte de la transformació digital en la societat amb la promoció de jornades 
i tallers de debat sobre l’impacte de la tecnologia en àmbits com el futur del treball, 
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la innovació oberta, l’ètica i la privacitat, el model d’Administració, etcètera. I po-
tenciarem jornades ja existents com la Jornada èTIC, la Jornada Internet Social i la 
Catosfera.

Un dels grans reptes que tenim per davant és ensenyar a innovar en un món di-
gital. I per innovar hem de comptar amb una bona capacitació. Així doncs, serà 
aquesta capacitació la que farà de llavor del talent, generant noves capacitats i ta-
lents a casa nostra que acabaran despertant noves innovacions que han de transfor-
mar i millorar encara més les nostres vides.

Per aconseguir l’impuls d’aquesta innovació necessària en el món digital pro-
mourem un nou model d’innovació digital territorial orientat a resoldre les necessi-
tats dels ciutadans i ciutadanes utilitzant la innovació digital social i col·laborativa 
mitjançant l’articulació i dinamització de la xarxa d’agents d’innovació social digital 
a tot el territori, que es coneix com a xarxa Catlabs, i la connexió amb les xarxes 
internacionals.

Crearem el perfil de dinamitzador d’innovació social digital, fixarem el seu 
currículum formatiu i impulsarem la formació d’agents d’innovació social digital. 
També promourem una convocatòria d’ajuts per projectes en el marc del programa 
Catlabs i impulsarem l’evolució i la transformació de la xarxa de punts TIC de Ca-
talunya en una xarxa de laboratoris d’innovació social digital de primer nivell, mit-
jançant l’actualització de maquinari, la capacitació de dinamitzadors, la projecció 
internacional i la potenciació dels agents territorials. 

També promourem les noves formes i organització del treball, aprofitant tot el 
potencial que ofereixen les TIC i potenciarem les xarxes d’espais de coworking en 
el territori, impulsant l’associació Cowocat i el programa Cowocat Rural. Més enda-
vant m’hi referiré, però un dels àmbits on hem de promoure les noves formes d’or-
ganització del treball és al si de l’Administració pública. 

A dia d’avui, per governar una organització, una empresa o una entitat, hi ha tres 
palanques, o tres palanques importants: els diners –pressupost–, les persones i la 
tecnologia. Tenim la sort, o tinc la sort, eh?, i el repte. en aquest sentit, que aquest 
departament aglutina dos d’aquestes tres palanques: la de la tecnologia i la de les 
persones.

Per aconseguir tots aquests objectius necessitem garantir l’equilibri i cohesió so-
cial i territorial, impulsant el desplegament d’infraestructures digitals d’alta capaci-
tat per un desenvolupant equilibrat de les nostres ciutats, tot assegurant la igualtat 
d’oportunitats per a tots els ciutadans, empreses i entitats de tots els municipis de 
Catalunya.

I ara ja arrenco amb el segon eix. En aquest sentit, el nostre compromís és fer 
arribar la xarxa neutra de la Generalitat, el que es coneix com Xarxa Oberta, a to-
tes les capitals de comarca l’any 2020. Ja arribem a moltes, eh?, de fet, a la majoria, 
però ens en queden encara unes quantes. I, per tant, el propòsit d’aquest Govern és 
acabar aquest desplegament. I amb el compromís i la implicació també de la resta 
d’administracions públiques i entitats signants del Pacte nacional per a la societat 
digital, volem assolir també els objectius marcats de fer arribar una xarxa de mol-
ta alta capacitat a tots els nuclis de més de cinquanta habitants de Catalunya l’any 
2023. Hem d’enxarxar el país com a element de vertebració i equilibri territorial i 
factor determinant de competitivitat i desenvolupament econòmic dels nostres mu-
nicipis. No es pot garantir un desenvolupament social i econòmic sense accés a uns 
serveis de telecomunicacions de qualitat i en un entorn on el mercat no resol aques-
tes necessitats. I, per tant, la intervenció de les administracions públiques és del tot 
justificada i emparada per la normativa comunitària europea. 

Pel nostre Govern és primordial assolir els objectius de l’Agenda digital 2020 
marcats per la Unió Europea; garantir la implementació de les mesures acordades 
per tots els seus membres orientades a que tots els ciutadans l’any 2025 tinguin la 
possibilitat de connectar-se a la internet d’un gigabit i garantir que puguin participar 
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plenament en l’economia i la societat digitals. Per això, impulsarem amb col·labora-
ció amb la resta d’administracions públiques catalanes i els operadors de telefonia 
mòbil la millor de la cobertura 3G i 4G, prepararem el desplegament del 5G i es-
tablirem mecanismes dinàmics per mesurar la qualitat i el nivell de cobertura dels 
serveis de telefonia mòbil.

En aquest sentit dir-vos que, actualment, amb l’actual desplegament que s’ha anat 
fent en els darrers anys pel que fa a la fibra òptica, eh? –no parlo de cobertura–, ja 
cobrim en aquests moments el 75 per cent de la població de Catalunya i la xarxa 
s’estén, hem estès xarxa en un nombre de tres mil..., gairebé 3.500 quilòmetres, amb 
unes inversions importants que hem anat fent durant els darrers anys.

Per tant, en aquest eix refermem el nostre compromís que la connectivitat és una 
de les principals polítiques socials del segle XXI. Si em permeteu, i com a caràc-
ter de broma... –m’agradaria que passés la següent... Suposo que deveu conèixer el 
senyor Abraham Maslow. Abraham Maslow és conegut per la seva famosa piràmide 
de les necessitats humanes, i en la seva piràmide va definir, doncs, quines eren les 
principals..., el procés, diguéssim, d’evolucionar com a persona, eh?, al llarg de la 
seva vida, què és el que primer necessita, no? Doncs, en primer lloc, tenir menjar, 
beure, un lloc on dormir, després tenir un entorn segur, etcètera, no?

Jo estic convençut que, si Abraham Maslow avui estigués aquí o estigués vivint 
aquesta nova revolució digital, actualitzaria la seva piràmide i hi afegiria dos nivells, 
eh?, que serien aquests, eh? (El conseller projecta un xart que reprodueix la piràmi-
de de Maslow amb l’afegit de dos nivells inferiors amb els mots «wifi» i «battery».) 
Perquè és veritat que avui tenir connectivitat passa a ser un element fonamental per 
desenvolupar-nos en aquest segle XXI. Per tant, quan dic que la connectivitat és una 
política social, no ho dic de forma retòrica, sinó que ho dic, diguéssim, amb conei-
xement de causa que això ens ajudarà a desenvolupar-nos en tots els sentits.

Necessitem, també, un país amb ciutats que despleguin projectes, amb municipis 
que despleguin projectes de ciutats intel·ligents, el que es coneix com a smart city, 
per avançar també en la cohesió territorial. Deixeu-me posar un exemple. Fins ara 
mesuràvem la distància, a Catalunya, entre les ciutats..., o entre les ciutats del ter-
ritori i Barcelona, no?, que sempre és una... Primer, ho mesuràvem en quilòmetres 
i després en hores, no?: «Trigo tanta estona a anar a Barcelona», «trigo...» o «hi ha 
tants quilòmetres». Doncs bé, jo penso que haurem d’introduir un nou indicador de 
mesura, que serà el dels megabits; haurem de començar a mesurar la distància entre 
ciutats en megabits, també, eh?, perquè la capacitat que tinguin les ciutats de con-
nectar-se a les xarxes de banda ampla serà també determinant per la seva competi-
tivitat i pel seu desenvolupament. I per això també és important impulsar projectes 
de ciutats intel·ligents.

En aquest sentit, potenciarem l’estratègia o continuarem potenciant l’estratègia 
SmartCatalonia a nivell tant local com internacional mitjançant la coordinació de 
totes les iniciatives smart i posicionant Catalunya com una smart nation de referèn-
cia internacional; impulsant l’Observatori SmartCatalonia per identificar i comuni-
car les iniciatives smart que s’estan duent a terme; alineant els programes de Smart-
Catalonia amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, i 
elaborant i desenvolupant un pla de posicionament de SmartCatalonia en organis-
mes i esdeveniments internacionals.

També desenvoluparem projectes de ciutats i territoris intel·ligents dins del marc 
de la xarxa Catalonia Smartlab, i desplegarem noves edicions de l’SmartCatalonia 
Challenge, connectant el programa amb el Catalonia Smartlab.

Impulsarem la plataforma de smart nation que ens ha de permetre tenir una ges-
tió agregada i coordinada a totes les administracions públiques implicades d’uns 
dels reptes que sovint superen els límits de les nostres smart cities, com són la mo-
bilitat, l’estacionament, la gestió de residus, la contaminació, etcètera. Aquesta pla-
taforma ha de donar resposta a les necessitats tecnològiques de l’estratègia SmartCa-
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talonia per facilitar la implementació de solucions smart i per promocionar serveis 
TIC i aplicacions comunes a través dels ens supramunicipals el conjunt del territori.

Ara passaríem al tercer eix, que és un govern i administració del segle XXI, una 
administració oberta, digital i eficient. L’Administració del segle XXI, com he dit al 
començament, serà digital o no serà. No hi ha cap altra alternativa. Seguir treballant 
amb processos de paper ja no és una opció. No hi ha marxa enrere. L’eficiència i la 
seguretat que caracteritzen l’Administració digital fan que pel nostre Govern sigui 
una prioritat en aquesta legislatura, perquè és ja una realitat avui dia, però sobre-
tot per convicció. I no es tracta de replicar en format digital l’Administració del se-
gle XIX o del segle XX, del que es tracta és de transformar-la digitalment, que no és 
el mateix.

En aquesta darrera dècada, les tecnologies digitals estan propiciant una transfor-
mació profunda i definitòria en pràcticament tots els àmbits de les societats desen-
volupades d’arreu. Una de les característiques d’aquesta transformació, a diferència 
d’altres precedents del segle passat, és la voluntat ferma i decidida de la mateixa 
ciutadania per liderar el canvi com a actor principal i apoderat d’aquesta sovint..., 
del que anomenem o volem anomenar la nació digital.

Actualment, els hàbits quotidians i la forma amb la que la societat interactua 
i es relaciona amb tot allò que l’envolta és molt diferent de com es feia fa només 
deu anys enrere i radicalment diferent de com es feia fa vint anys. La manera de 
compartir, comunicar, treballar, aprendre, participar, viatjar, buscar feina, comprar 
–només per citar alguns dels infinitius– de les persones és absolutament diferent en 
relació a temps pretèrits i té com a característica el fet que l’individu és el centre de 
tot. I d’aquí és on neix el canvi de paradigma, d’on neix el canvi que volem aplicar 
a l’Administració; una administració amb una visió ciutadanocèntrica, més oberta, 
més transparent, més compromesa amb la rendició de comptes cap als ciutadans.

Per assolir aquesta obertura, que ja es va iniciar la passada legislatura, desplega-
rem el model de governança ètica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
impulsarem i difondrem el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu i 
farem el seguiment del seu compliment. Aquestes seran les nostres primeres actua-
cions en aquest àmbit.

També elaborarem el codi ètic del servei públic de Catalunya i construirem i po-
sarem en marxa la xarxa de comitès ètics de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i de les entitats del seu sector públic.

Finalment, en aquest sentit també definirem i elaborarem el marc necessari per 
al disseny, publicació i avaluació de cartes de serveis als departaments i a les entitats 
del sector públic instrumental. En aquesta línia, una vegada s’ha definit el marc ne-
cessari per al disseny, publicació i avaluació de cartes de serveis, els departaments 
i les entitats del sector públic instrumental duran a terme la seva elaboració i publi-
cació. Es tracta, doncs, de posar a disposició de la ciutadania les cartes de serveis 
on es detallen els serveis i els compromisos que adquireix l’Administració de cara 
a la ciutadania. Per tant, no només suposa el compliment de l’obligació establerta a 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern, sinó que anem més enllà: ens permetrà contribuir a una millora continuada 
de qualitat i transparència en la prestació dels serveis públics bàsics de l’Adminis-
tració de la Generalitat.

Atenent, doncs, al compromís amb la transparència i el bon govern, regularem 
els conflictes d’interès, modificarem la legislació d’incompatibilitats dels alts càr-
recs i tramitarem el desenvolupament reglamentari que permeti la digitalització del 
procés i reguli els conflictes d’interès.

Així mateix, emprendrem una tasca d’anàlisi per planificar, desenvolupar i ava-
luar les polítiques digitals, i difondrem estudis sobre l’ocupació pública... L’objectiu 
d’aquest observatori és el de disposar d’informació normalitzada i transparent per 
tal de poder dissenyar i avaluar les polítiques relacionades amb la transformació di-
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gital de l’Administració. Es tracta, doncs, de tenir un instrument que ens permeti 
conèixer l’estat de situació de cada moment per actuar tant en el si de l’Administra-
ció de la Generalitat com en el territori, i dissenyar i avaluar les polítiques digitals 
quan sigui necessari.

Optimitzar, també, l’organització i el funcionament de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya i el seu sector públic també serà un tema important per nos-
altres. En aquest sentit, proposarem un nou model d’organització de l’Administració 
de la Generalitat i del seu sector públic instrumental institucional per tal que sigui 
més eficaç, eficient i racional.

Definirem i implementarem noves eines de governança en l’àmbit del sector pú-
blic amb la finalitat de consolidar i enfortir el teixit a nivell d’eficàcia, eficiència i 
qualitat dels serveis i d’incrementar el sentit corporatiu. Des d’aquesta perspectiva, 
es considera o considerem clau crear l’òrgan de gestió de serveis comuns del sector 
públic instrumental per impulsar estratègies que afavoreixin les economies d’escala, 
mancomunació de serveis i facilitar la informació per a l’anàlisi, disseny i implan-
tació de polítiques públiques de sector que generin eficiències i permetin millorar la 
qualitat dels serveis entre d’altres mesures.

En aquesta nova governança que proposem considerem que el ciutadà ha de ser 
situat al centre per oferir el veritable servei que s’espera de la nostra Administració, i 
per assolir aquest veritable servei comptem amb un actiu molt preuat: el professional 
públic. Hem de realçar i posar en valor aquesta figura –el treballador públic– sovint 
estigmatitzada de forma desenfocada i errònia. Creiem que el treballador públic és 
clau en aquest nou procés que endeguem, i la seva projecció i professionalització es-
pecialment en els àmbits de competències digitals és cabdal. 

És per això que cal regular i desplegar les bases de la direcció pública professio-
nal de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. En aquest sentit, aprova-
rem o la nostra intenció és aprovar la llei d’ordenació del sistema de direcció pública 
professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic.

Des del punt de vista estratègic, la professionalització de càrrecs directius de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic introduint cri-
teris d’idoneïtat i competència professional per al seu accés i avaluació de resultats 
és clau en qualsevol procés de transformació de l’Administració. Un sistema de di-
recció pública professional no és només un motor de canvi i d’innovació organitzati-
va, sinó que a més a més garanteix enfront de la ciutadania el manteniment i millo-
ra dels seus serveis públics i la seva continuïtat més enllà del cicle polític electoral. 
A més, l’avaluació periòdica de la persona directiva pública professional suposa a 
la vegada l’avaluació del funcionament dels serveis sota la seva responsabilitat. Tot 
aquest treball no parteix de zero, i n’és bona mostra el Marc professional de la fun-
ció directiva, impulsat des de l’Escola d’Administració Pública, un instrument que 
ha de facilitar el desplegament de la direcció pública professional.

El nostre compromís, manifestat en els programes electorals, i que el volem des-
envolupar i donar compliment des del principi de la legislatura, remarca la impor-
tància d’impulsar estratègies orientades cap a una administració innovadora i digi-
tal. La introducció de les noves tecnologies implica una nova manera de relació amb 
la ciutadania, empreses, persones i entitats; una nova forma de treballar dels treba-
lladors públics fomentada en la simplificació dels processos administratius i amb les 
noves capacitats de tractament i anàlisi de les dades. Per tot això, cal que impulsem 
estratègies orientades cap a una administració innovadora i digital.

Això, a grans trets, es tradueix en els següents objectius. Definir el model de 
transformació digital de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que desen-
volupa els canvis que s’han de produir en els àmbits de les persones –noves compe-
tències, canvi cultural–, els processos –simplificació i orientació cap a l’oferiment de 
serveis digitals–, les dades –que s’ha de treure tot el seu potencial tant per millorar 
la qualitat dels serveis com per oferir serveis proactius i personalitzats–, i la tecno-
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logia, que s’han de relacionar de manera harmònica per adreçar-nos cap a una admi-
nistració digital innovadora que dona resposta a les demandes ciutadanes.

També definir les noves competències professionals i les necessitats de formació 
dels treballadors respecte a les noves capacitats que seran necessàries per fer front a 
la transformació cap a l’Administració digital.

Establir, també, els criteris i la metodologia necessaris per a la millora de la pres-
tació de serveis públics a través de la digitalització: personalitzar i fer fàcil l’accés 
a la ciutadania, així com simplificar i agilitzar els processos de treball. Tot aquest 
procés de millora implicarà l’adaptació normativa actual en el nou marc de trans-
formació.

Fomentar una nova forma de dissenyar els serveis públics de manera compartida 
amb la ciutadania, l’anomenada «cocreació de serveis». També, definir un model de 
govern i de gestió de la informació per a la millora de la capacitat d’obtenció, con-
servació, tractament, anàlisi i difusió de les dades amb l’objectiu de prestar serveis 
digitals proactius i personalitzats, i també definir un model de responsabilitat d’or-
ganització i presa de decisions vinculades amb l’Administració digital com a con-
seqüència de la creació del nou Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública.

Com a departament competent en matèria de funció pública, promourem tam-
bé que els nostres serveis públics siguin digitals i innovadors, i per això facilitarem 
els mitjans que permetin el desplegament d’una administració sense papers, tant 
internament com en la seva relació amb la ciutadania. Utilitzarem els programes 
de compra pública innovadora vinculats amb els projectes de transformació digi-
tal de la Generalitat de Catalunya. Desenvoluparem i desplegarem sistemes de ges-
tió que facilitin la prestació de serveis digitals proactius i personalitzats. Impulsa-
rem projectes pilot per al «testeig» i avaluació dins de l’Administració pública de 
tecnologies com el blockchain, la intel·ligència artificial i d’altres. I, en col·laboració 
amb l’Observatori SmartCatalonia, identificarem les iniciatives més innovadores de 
govern digital a nivell mundial per facilitar la seva aplicació per part de les admi-
nistracions catalanes.

Per tal de tenir uns serveis públics de qualitat, digitals i innovadors, cal instaurar 
a totes les administracions un model d’administració digital, millorant els serveis 
públics i la relació amb la ciutadania i potenciant les TIC. Les administracions pú-
bliques han de transformar-se per tal d’esdevenir una administració digital prope-
ra, transparent, segura, propera, confiable i pensada per a la ciutadania, aprofitant 
l’oportunitat que les tecnologies digitals ofereixen i sense oblidar en cap moment el 
compromís de millora i simplificació dels serveis públics, també possible gràcies als 
nous paradigmes que possibilita una societat digital.

Per a fer-ho, aquest Govern té previst reformular i reforçar alguns àmbits de la 
visió i missió d’organismes com el Consorci de l’Administració Oberta de Cata-
lunya o el mateix Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el 
CTiTI, ambdós amb un rol prevalent i fonamental en la construcció i desenvolupa-
ment d’aquesta Administració digital, basada en un model comú però des de pers-
pectives distintes: la Generalitat de Catalunya, d’una banda, i les administracions 
locals, de l’altra, respectivament.

També tenim com a objectius el foment de l’ús de les solucions comunes per 
aconseguir governs digitals àgils i col·laboratius, la promoció de sistemes de regis-
tre, identificació, autenticació i signatura electrònica més usables, segurs i econò-
mics, que permetin facilitar i incrementar el seu ús i adaptació dels serveis públics 
digitals perquè es puguin realitzar d’una forma fàcil i senzilla des de dispositius 
mòbils.

Finalment, també tenim previst crear i gestionar un núvol privat per a les admi-
nistracions públiques catalanes; impulsar l’avaluació de la maduresa digital de l’Ad-
ministració catalana, mesurant el nivell de digitalització, els beneficis i el grau de 
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satisfacció dels usuaris, i facilitar els nous models de treball basats en la col·labora-
ció i l’impuls de la mobilitat.

Aquesta digitalització de l’Administració que hem iniciat ens ha generat nombro-
sos nous escenaris que hem d’aprofitar. Un d’aquests escenaris és la gran generació 
i acumulació de dades que, com a govern i administració, hem fet i farem. En cinc 
minuts, aproximadament, Amazon realitza 415.000 vendes a nivell online; es publi-
quen 1.736.000 fotografies a Instagram, o es descarreguen 240.000 apps, o s’envien 
més d’1 bilió de correus electrònics. Això passa cada dia, a cada moment. I l’Admi-
nistració no pot estar al marge d’aquesta realitat. Per això cal desplegar un model de 
govern i gestió de dades a l’Administració que permeti extreure el màxim valor de la 
informació i millorar la presa de decisions. Per aconseguir-ho, crearem una oficina 
per al govern de les dades a l’Administració, amb una orientació cap a la personalit-
zació dels serveis públics, incorporarem un perfil de treballadora i treballador públic 
vinculat amb la gestió de la dada en tot el seu cicle de vida, i promourem un pla per 
a l’impuls de sistemes d’analítica avançada i predictiva en l’ús de tècniques de big 
data i intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions de l’Administració.

Totes aquestes noves tendències i disciplines ens obliguen a apostar indestriable-
ment per la capacitació digital. Abans m’he referit a la capacitació digital de la ciu-
tadania. Seguint el mateix raonament, és obvi que tots els qui presten un servei als 
ciutadans i al conjunt de la ciutat, els servidors públics, han de tenir una bona capa-
citació digital que faciliti conseqüentment la transformació digital de les administra-
cions catalanes. Per això definirem i desplegarem un pla de capacitació digital dels 
treballadors i treballadores públics, crearem laboratoris d’aprenentatge i compartició 
i col·laboració, amb una vocació molt pràctica i personalitzada, i posarem amb mar-
xa una solució d’e-learning corporativa per facilitar el procés de capacitació.

I no només treballarem per donar les eines i el coneixement necessaris per als 
nostres professionals, sinó que també ho farem des del minut zero en les noves in-
corporacions amb un impuls d’una nova regulació dels criteris de selecció provisio-
nal dels llocs de treball del col·lectiu funcionarial d’administració i tècnic incorpo-
rant les competències digitals.

En primer lloc, culminarem la negociació dels criteris transversals de la selec-
ció de personal interí introduint les competències digitals, n’aprovarem el corres-
ponent decret i dissenyarem i implementarem una aplicació d’ús per a tots els de-
partaments. En aquest sentit, els puc avançar que tot just ahir el grup de treball que 
hi havia creat a l’efecte –ahir o fa pocs dies– va arribar ja a un acord que s’elevarà 
el proper dilluns a la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i 
Tècnic per a la seva ratificació.

Amb la voluntat de professionalitzar l’Administració pública, incorporarem 
l’acreditació del coneixement de les tecnologies de la informació, ACTIC, com a 
requisit d’accés a l’ocupació pública i implementarem l’avaluació de l’acompliment 
dels empleats públics.

No estem, doncs, en un escenari de petits retocs del que ha estat l’Administració 
pública tradicional, sinó que estem en un nou paradigma, que requereix una nova 
cultura que es sustenta en una manera de fer més innovadora, digital i que apodera 
la ciutadania.

Crearem el pla d’administració innovadora, digital i ciutadana, que es sustenta en 
tres pilars: cocreació, digitalització i personalització en el marc de treball de l’Ad-
ministració. Comunicarem, formarem i acompanyarem els treballadors i treballado-
res públics en aquest nou model de treball, i gestionarem metodologies i plataformes 
que fomentin la innovació a l’Administració pública catalana.

En el marc d’aquesta nova cultura, continuarem promovent la celebració del Con-
grés de Govern Digital per impulsar la compartició de bones pràctiques orientades 
cap a una administració digital i promourem una xarxa d’esdeveniments d’àmbit 
local que doni a conèixer la cultura de la transformació digital i l’intercanvi d’expe-
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riències. En aquest punt, cal posar en valor i en relleu el paper important que ha de 
tenir l’Escola d’Administració Pública de Catalunya com a institució de referència 
pel que fa a la innovació, la qualitat i l’excel·lència que ha de configurar la formació 
dels servidors públics i la recerca en gestió pública, elements imprescindibles en el 
procés de transformació de la nostra Administració.

I és que si volem que aquest procés de transformació de la nostra Administració 
sigui veritable gràcies a la digitalització, també hem de tenir en compte que hem 
d’impulsar una nova cultura en el marc de treball de l’Administració, que comporta 
indestriablement una nova manera de treballar.

Farem front a la reordenació de la jornada i de l’espai de treball, i ho farem amb 
iniciatives com, per exemple, l’establiment de serveis en règim de coworking per fa-
cilitar sinergies entre els empleats públics i la transmissió de coneixements o bé pel 
sistema de teletreball, els quals ens duran a la implementació de mesures de flexibi-
lització de la jornada.

Evidentment, aquesta és una tasca a desenvolupar de forma gradual, però que ens 
requereix començar-hi ja. Si apostem per la digitalització i apostem per la reforma 
horària, l’Administració pública ha de ser-ne part principal, en aquest canvi. El rep-
te de la digitalització, doncs, queda palès que és important, però, com anteriorment 
m’hi he referit, no assolirem una administració digital si no posem en valor la feina 
i la gestió del professional públic. I aquest fet és un aspecte que ens ocupa i ens pre-
ocupa. I per això cal que analitzem la situació en la que ens trobem per millorar i 
preservar el nostre compromís amb els col·lectius de professionals que fan funcionar 
i avançar la maquinària de l’Administració.

A data d’avui, la mitjana d’edat dels treballadors públics de la Generalitat és de 
quaranta-sis anys. Durant els propers deu anys, es jubilarà gairebé un 30 per cent 
de la plantilla actual. Tenim molts treballadors i treballadores majors de cinquan-
ta-cinc anys. Per tant, també cal estabilitzar les plantilles, ja que tenim un percen-
tatge de treballadors i treballadores interins i laborals temporals que cal estabilitzar.

Per això des d’aquesta conselleria promourem els processos de consolidació i 
estabilització de plantilles per reduir la temporalitat. Aquesta tardor tenim previst 
d’aprovar per acord de govern l’oferta d’ocupació pública. Aprovarem una oferta 
d’ocupació pública de gairebé trenta mil places: 4.323 funcionaris d’administració 
i tècnics, 685 laborals, 15.000 o gairebé 16.000 docents i més de 9.000 estatutaris 
de l’ICS.

Gestionarem les convocatòries de concursos de trasllat de personal funcionari, 
que estimem en uns vint concursos en els propers quatre anys. Impulsarem les con-
vocatòries departamentals de provisió de llocs de treball singulars i de comanda-
ment, per tal de corregir el biaix temporal d’aquestes convocatòries.

La digitalització també ha d’impregnar els processos d’elecció dels òrgans de 
representació del personal funcionari. Per això promourem –molt important– el vot 
electrònic com a eina d’elecció en aquests processos. Cal superar el sistema de 
vot tradicional per papereta a l’Administració de la Generalitat, no només perquè 
així ho permet l’article 44 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, sinó perquè el siste-
ma tradicional mostra un seguit d’ineficiències que volem corregir.

Així mateix, també actualitzarem i modernitzarem l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya en la regulació d’aquest fet. L’Administració no disposa de nor-
mativa electoral pròpia reguladora dels processos electorals del personal funcionari 
en l’elecció de les juntes de personal; cal aprovar un decret que els reguli, adap-
tant-los tant a la realitat dels nostres temps com a la de la mateixa Administració 
de la Generalitat de Catalunya –una normativa estatal que ve dels anys 1987 i 1994.

Així doncs, afirmem, per tot el reguitzell d’iniciatives que han pogut anar es-
coltant, que la gestió pública ha de fer front a nous escenaris i el rol de l’Escola de 
l’Administració Pública de Catalunya és clau per a construir l’Administració del se-
gle XXI: més eficient, més capacitada, més transparent, més professional i més íntegra.
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Per tal que la formació dels empleats i directius públics contribueixi al seu 
desenvolupament competencial, personal i professional, l’escola promou la forma-
ció per competències, la formació a mida i els equips de treball multidisciplinaris, i 
proporciona eines per a l’aprenentatge continu, la innovació i la creativitat, els lide-
ratges col·laboratius i el canvi de paradigma de l’aprenentatge.

Per donar suport a l’actualització del personal directiu i electe local, l’Escola 
d’Administració Pública desplega tota una línia de formació individual i grupal i 
comparteix coneixement a través del seu blog i del seu web, l’Espai del Directiu 
Públic.

Per la part de la recerca, clau per al desenvolupament i la innovació dels serveis 
públics, l’escola dona suport als treballs de recerca, a l’organització de seminaris o 
activitats de reflexió i debat sobre les polítiques públiques, la gestió, l’Administració 
pública a les universitats, i convoca els premis Enric Prat de la Riba a la millor tesi 
doctoral sobre Administració pública i els premis Alfons Ortuño, que reconeixen 
honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió 
pública de les administracions públiques catalanes.

En definitiva, una aposta clara pel que he dit abans: no volem replicar en format 
digital l’Administració del segle passat sinó que el que volem realment és transfor-
mar l’Administració perquè sigui una administració del segle XXI.

El quart eix és el que fa referència al que volem que sigui el nostre país, un país 
cibersegur, que protegeixi la ciutadania, les empreses i les institucions. En els dar-
rers anys, la ciberseguretat ha vist incrementada de manera molt significativa el 
seu grau de rellevància en les societats desenvolupades, situant-se com una matèria 
d’interès recurrent per empreses, ciutadans, governs, administracions públiques i 
mitjans de comunicació. En bona mesura, aquest fet s’explica per l’ús intensiu de les 
tecnologies digitals i les comunicacions electròniques en el dia a dia de pràcticament 
tot allò que ens envolta, i alhora per una activitat cada cop més organitzada i pro-
fessionalitzada a la xarxa amb l’objectiu de perjudicar individus, empreses, governs 
i organismes públics.

Alhora, el nivell de sensibilització i conscienciació de la ciutadania, organismes 
públics i privats i governs en relació amb la ciberseguretat és cada cop major. Situ-
acions com ara el ciberatac de l’any 2017 amb el virus informàtic WannaCry, amb 
una afectació massiva a nivell internacional a empreses, hospitals, administracions, 
així com la preocupació creixent per la seguretat de les dades personals, sovint 
malmesa per les constants fuites causades per ciberatacs, ha situat, segons el darrer 
informe del World Economic Forum del 2018, els ciberatacs com a tercer risc més 
probable de patir i el sisè risc en termes de major impacte al qual es veuen exposats 
ciutadans, empreses, governs i administracions públiques.

Per donar algunes dades, l’any 2017 la Generalitat va rebre més de 270 milions 
d’atacs informàtics; ho repeteixo, més de 270 milions d’atacs informàtics, un 10 per 
cent més que el 2016 i un 25 per cent més respecte al 2015. L’any 2017 es van re-
gistrar prop de 5.500 incidents de ciberseguretat, que van afectar llocs de treball i 
sistemes d’informació, si bé sense impacte en el seu funcionament normal ni en les 
seves dades.

És en aquest context on el Govern considera urgent posar en marxa l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya, transformant l’estructura jurídica i així poder executar 
el traspàs d’actius personals, materials i tècnics així com l’experiència adquirida de 
la Fundació Cesicat al nou organisme competent amb la voluntat de desplegar un 
servei públic de ciberseguretat.

El 12 de juliol de 2017, fa avui justament un any, justament en aquesta hora, eh?, 
el Ple del Parlament –potser alguns de vostès hi eren presents– aprovava la Llei de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Es donava així compliment al mandat del 
Parlament rebut a la Moció 75/X, de 13 de febrer de 2014, i a la Resolució 535/X, de 
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19 de febrer de 2014, per tal d’ajustar la forma jurídica de l’organisme encarregat de 
la ciberseguretat a Catalunya a les funcions que aquest ha de desenvolupar.

Es va aprovar amb 88 vots a favor –els de Junts pel Sí, el que avui és Junts per 
Catalunya i Esquerra Republicana, amb els vots del Partit Socialista de Catalunya i 
els vots de Catalunya Sí que es Pot, avui els comuns–; 24 en contra –de Ciutadans–, 
i 19 abstencions –Partit Popular i CUP. (Veus de fons.) Doncs 25; disculpi. Com po-
den veure, un ampli consens, una llei aprovada amb un ampli consens i pactada amb 
molts dels grups polítics presents en aquesta cambra. 

Doncs bé, el 12 de desembre de 2017, el Tribunal Constitucional va admetre a 
tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat contra la llei pel Govern espanyol 
amb la justificació que no es produeixi un conflicte d’interessos entre l’Estat i la co-
munitat autònoma.

La setmana passada, aquest Parlament instava el Govern a fer efectiu el contin-
gut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional de la Llei de l’Agència de Ci-
berseguretat. Bé, aquesta llei està suspesa en el seu conjunt, i, de fet, no tenim aquí 
un problema d’efectivitat del contingut de llei, sinó de forma jurídica, ja que el Cesi-
cat, com a fundació del sector públic que és i precisament per la seva forma jurídica 
de fundació, no pot exercir les funcions ni prestar el servei públic de ciberseguretat 
que ara resulta necessari per afrontar els reptes presents i futurs. 

Necessitem, doncs, disposar d’un servei públic de ciberseguretat que permeti 
garantir la protecció en línia dels ciutadans, empreses i administracions catalanes, 
tal com ja va ser expressat en el Pacte nacional per a la societat digital, impulsat pel 
Govern en la passada legislatura.

En aquest sentit, en primer lloc, definirem el servei públic de ciberseguretat, do-
tant de capacitats i competències l’agència i els actors rellevants que haguem identi-
ficat. En segon lloc, definirem les terceres parts amb qui s’ha de coordinar l’agència 
i establirem els mecanismes de col·laboració necessaris. En tercer lloc, governarem 
la ciberseguretat dels serveis públics digitals de la Generalitat, tot desplegant es-
tructures, processos i procediments necessaris per complir amb la normativa vigent 
i protegir la informació i els actius tecnològics, d’acord amb el model de gestió de 
riscos.

També, aprovarem o volem aprovar en aquesta legislatura el Pla nacional de ci-
berseguretat de Catalunya. I desenvoluparem una estratègia i una política de ciber-
seguretat per la Generalitat de Catalunya.

Finalment, impulsarem el programa Internet Segura, com el programa de sensi-
bilització i conscienciació del Govern per tal de contribuir a desenvolupar una cultu-
ra de ciberseguretat per mitjà de plans de formació i conscienciació per capacitar els 
diferents actors; implementarem un pla de difusió per assolir la màxima capil·laritat 
i impacte dels plans de formació i conscienciació, i establirem models de relació 
amb les entitats rellevants per a l’impuls i difusió de plans de formació i conscien-
ciació per als diferents perfils de col·lectius identificats. Perquè la sensibilització i 
capacitació digital del conjunt de la ciutadania és la millor política de cibersegure-
tat que es pot establir en un país. Els ciutadans i les empreses han de conèixer com 
gestionar de forma segura els seus usos, les seves dades i les seves comunicacions 
mitjançant estratègies diverses. Invertir en seguretat és invertir en confiança.

Finalment –i darrer eix–, els voldria parlar, abans d’acabar la meva intervenció, 
de la importància de la innovació digital com a motor d’una nova economia. Ho he 
deixat per al final, però no pas perquè sigui un tema menor. Les tecnologies digitals 
intel·ligents estan esdevenint el motor de canvi de la nova revolució tecnològica diri-
gida a la digitalització de la indústria i la generació d’una nova economia. Disposar 
d’un excel·lent coneixement de base i la capacitat de desenvolupament tecnològic 
en aquest camp és absolutament clau per esdevenir un país que disposi de les seves 
capacitats i aptituds per ser competitiu en el terreny econòmic.
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Catalunya s’ha convertit en un dels principals hubs digitals d’Europa, i la política 
de generació i atracció d’esdeveniments tecnològics de referència internacional ha 
estat clau per posicionar Barcelona com a referent tecnològic a nivell mundial. Avui 
hem tingut noticia del darrer.

Hem de continuar potenciant, doncs, els esdeveniment existents, que ja tenim, 
com és el Mobile World Congress, l’Smart City Expo, l’IOT Solutions World Con-
gress, el Blockchain Solutions World Congress, ln3dustry, el Barcelona Games World, 
el Gamelab. Però també en volem impulsar de nous. Volem impulsar un congrés, 
un esdeveniment sobre intel·ligència artificial –ens sembla un tema molt rellevant 
en aquests moments–, i també un altre sobre ciberseguretat. I, finalment, també, un 
sobre el fenomen dels eSports. 

Volem potenciar la capitalitat mundial del mòbil impulsant nous programes 
d’innovació, talent, transformació digital i coneixement dins del marc de la Funda-
ció Mobile World Capital. En aquest camp, durem a terme iniciatives molt impor-
tants: desplegarem la iniciativa 5G, per transformar l’àrea metropolitana i després 
Catalunya en un laboratori obert de 5G; posarem en marxa el programa Digital 
Talent, per promoure la generació de perfils professionals adaptats a les necessitats 
dels sectors empresarials; desplegarem programes per transformar digitalment els 
sectors del turisme i la indústria; impulsarem el Digital Future Society, un nou pro-
grama de reflexió i de disseminació que pretén generar un nou pacte social sobre la 
transformació digital i l’impuls d’una nova economia; finalment, esperem recollir 
el fruit d’aquesta capitalitat del mòbil i poder promoure l’aplicació pràctica de les 
iniciatives innovadores de la Mobile World Capital a les administracions catalanes.

En el camp de la recerca i la innovació digital, Catalunya disposa actualment 
d’una xarxa de centres de recerca i desenvolupament tecnològic que són punters a 
escala europea. Tot i així, és necessari l’impuls d’un programa específic de recerca 
i innovació digital que generi sinergies i col·laboracions per potenciar la seva acti-
vitat i establir una visió conjunta de país en el desenvolupament de les tecnologies 
digitals avançades.

En aquest sentit, impulsarem un model de governança específic per a una millor 
coordinació dels centres de recerca i tecnologies de l’àmbit de les tecnologies digi-
tals, i desplegarem el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avan-
çades basat en un model mission-driven, orientat als objectius estratègics del Govern 
i dual-use; els resultats de la recerca són utilitzats pel sector públic i transferits al 
sector privat per a la generació de creixement econòmic, creació de llocs de treball 
i assoliment de lideratge global.

L’Administració pública no només ha de consumir la tecnologia que ja existeix, 
sinó que ha de fomentar la creació i la innovació en tecnologies digitals avançades. 
Per fer-ho, hem identificat uns àmbits estratègics a l’Administració pública, com són 
agricultura, territori, medi ambient, seguretat, telecomunicacions, salut, serveis so-
cials, educació i cultura. 

Vull destacar tres iniciatives orientades al desenvolupament de l’ecosistema tec-
nològic català que impulsarem seguint el model de la quàdruple hèlix, que involucra 
l’Administració, l’empresa, la universitat i el ciutadà.

Potenciarem el clúster Catalonia Smart Drones, impulsant un centre de proves, 
de serveis smart en tecnologia dron al servei de l’Administració i del sector; un clús-
ter que ha crescut un 45 per cent en el darrer any i que ja és líder a nivell mundial. 
Segons la consultora internacional americana DroneII, a Catalunya tenim la quar-
ta millor empresa de drons del món, Hemav, i cinc drons fabricats a Catalunya per 
CATUAV estan entre els millors drons del món de diferents categories, tots ells, 
evidentment, en l’àmbit dels drons civils.

Potenciarem tecnologies disruptives com el blockchain, impulsant la seva imple-
mentació a l’Administració i promovent una nova industria que té el potencial per 
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modificar a nivell global la forma en què els serveis digitals tradicionals es proveei-
xen als sectors públics, a les indústries i a la ciutadania.

Posarem en marxa el Catalonia Digital Innovation Hub, un programa que des-
plegarà els ecosistemes digitals d’actors molt diversos, amb l’objectiu d’impulsar el 
desenvolupament de tecnologies digitals emergents. En un primer moment, priorit-
zarem en aquest hub tecnologies com el big data, però també l’IOT, el 5G, la im-
pressió 3D, intel·ligència artificial, etcètera.

Per últim, tenim la ferma intenció d’impulsar un pla de foment del sector TIC. 
El sector TIC, amb més de quinze mil empreses i 115.000 treballadors, és un dels 
més dinàmics de l’economia catalana, essent motor per al creixement econòmic i la 
generació d’ocupació; un sector que hem de reforçar, i per fer-ho utilitzarem el nou 
model de compra pública de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya per a maxi-
mitzar l’impacte de la compra pública en el teixit empresarial TIC català.

També desplegarem un pla de formació i qualificació professional de persones en 
actiu o a l’atur dissenyat conjuntament amb les empreses del sector, i impulsarem la 
internacionalització del sector TIC mitjançant missions empresarials i la participa-
ció en esdeveniments tecnològics. 

Amb l’horitzó que els deia al principi d’aconseguir que Catalunya esdevingui 
una nació digital del segle XXI, amb aquest objectiu, desplegarem el Pacte per a la 
societat digital, un veritable pacte de país que requereix la suma de tots els agents 
polítics i socials. Atenent el compromís d’aquest Parlament amb la societat digital, 
els convido també a formar-ne part i a sumar-se a aquest pacte.

Fins aquí la meva intervenció, del que volem fer com a departament. Però voldria 
acabar amb un petit vídeo de dos minutets, si m’ho permet el president...

El president

Endavant.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

...que penso que expressa molt bé el moment que vivim i en la revolució digital 
que estem immersos i, per tant, la importància de la creació d’aquesta conselleria.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)

El president

Bé; doncs, moltes gràcies, honorable senyor Jordi Puigneró, conseller de Políti-
ques Digitals i Administració Pública. Després de l’explicació del senyor conseller, 
si algun grup parlamentari vol sol·licitar una suspensió de quinze minuts per prepa-
rar la intervenció... Si no, continuaríem amb la sessió. (Pausa.) Continuem, per tant.

Doncs serà el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula l’il·lustre 
diputat senyor Dimas Gragera, per deu minuts.

Dimas Gragera Velaz

Muchas gracias, presidente. Gracias a todo el mundo. Buenas tardes. Nosotros 
no hemos traído un powerpoint, señor Puigneró; no nos ha avisado, no hemos pre-
parado en este formato... Nos hubiese gustado, también. Le haremos una interven-
ción más analógica.

Pero, miren, hemos traído una cita, para iniciar la intervención, que quizás po-
dría usted haber adornado en su powerpoint. Mire, dice así: «Potser el problema és 
que volíem construir un estat del segle passat.» ¿La reconoce? Es suya. Podría usted 
haber empezado... Y, mire, la he escogido porque creo que arroja mucha luz y refle-
ja lo que de verdad va a ser esta comisión y por qué ustedes despiertan este interés 
repentino por las políticas digitales, cuando hasta ahora su único interés había sido, 
pues, intentar una investidura telemática de un fugado de la justicia.

Mire, señor Puigneró, el problema no es el que indica usted; el problema es que 
ustedes han sumido Cataluña en una crisis institucional, social y económica, y va-
mos a tardar muchos años en recuperarnos. El problema es que ustedes han enfren-
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tado y han dividido a la sociedad catalana. El problema es que han actuado al mar-
gen de la legalidad, se han saltado ustedes los reglamentos de esta cámara, se han 
saltado el Estatuto de autonomía y se han saltado la Constitución española. Y ahora 
ustedes..., hablaba usted en su presentación de que van a impulsar una ley de dere-
chos digitales. Yo le pregunto: ¿para qué?, cuando ustedes no respetan ni los dere-
chos lingüísticos ni los derechos civiles de gran parte de la población de Cataluña.

El problema, señor Puigneró, es que con sus acciones miles de empresas han 
cambiado su sede social de Cataluña y usted lo niega y además hace tuits hacien-
do mofa: «Beneït procés, que las empresas se trasladan a Cataluña.» El problema 
es que, con citas como esta, lo que ustedes muestran es cero autocrítica y que van 
a continuar con el victimismo y con la confrontación a la que nos tienen acostum-
brados. Ustedes querían separarnos del resto de España y han fracasado; han fraca-
sado y además después reconocían que iban de farol. Y yo creo que lo que ustedes 
pretenden con esta comisión es continuar con el farol, continuar con la matraca del 
procés, pero ahora en versión digital. Y usted no se esconde; usted lo ha dicho en su 
presentación, y en la misma entrevista de donde extraigo esta cita, cuando a usted 
le preguntaban si quería hacer una república digital, decía que sí, que lo llevaban en 
su programa y que usted no engañaba a nadie. Legítimo, ¿eh?, legítimo, pero diga la 
verdad de por qué usted hace esta comisión.

Bien, hemos escuchado atentamente su comparecencia y hemos visto muchos 
vídeos, hemos visto mucha información, pero echamos en falta que no se ha habla-
do de algunos temas; temas que incluso han sido noticia. Por ejemplo, que 5 millo-
nes de DNIs de los catalanes vagaban por el ciberespacio de servidor en servidor o 
que la Generalitat dejó al descubierto datos personales de todos los catalanes con 
derecho a voto.

Miren, yo estoy aterrado: que usted, que está investigado por colaboración en la 
organización del 1 de octubre, investigado por desobediencia, por malversación y 
por revelación de secretos oficiales, ahora quiera usted gestionar una identidad di-
gital de los catalanes y quiera seguir gestionando los datos digitales de, entiendo, 
pues, empresas y de todo el tejido económico catalán, además de la identidad digital 
de las personas. Ya se lo dijimos –creo que es una metáfora bastante acertada–: yo 
creo que han puesto al lobo a cuidar de las ovejas o al zorro a cuidar de las gallinas.

Ha hablado usted muy por encima de dos organismos que fueron clave en su se-
cretaría, como son el CTiTI y el Cesicat. Y a mí me gustaría que usted..., si quiere 
le damos un rato para que haga otro powerpoint, pero que nos explicase qué tipo de 
contrataciones se han hecho en el CTiTI que han sido motivo también de investiga-
ciones, investigaciones de la Guardia Civil.

Mire, según se desprende de un informe de la propia Guardia Civil, el CTiTI re-
gistró una factura por importe de 133.000 euros para supuestamente pagar una apli-
cación de voluntariado para el 1 de octubre. Me gustaría que usted me dijese si es 
verdad o no es verdad esta información.

Tampoco nos han hablado ustedes del Cesicat, que este propio Parlamento, con 
el apoyo de cuatro grupos, ha impulsado una comisión de investigación porque hay 
sospechas de que hay espionaje tanto a empresarios como a políticos. Ustedes que-
rían montar una especie de KGB catalán y al final le ha quedado más como la 
TIA de Mortadelo y Filemón, señor Puigneró.

Y bien, nosotros... Además, usted ha anunciado en las últimas fechas que ustedes 
no se van a someter a una auditoría que había encargado el Ministerio de Hacienda 
del Gobierno de España. Y, miren, podemos entrar en su lógica perversa y entender 
que ustedes no quieran verse auditados por el Gobierno español, pero ¿sabe lo qué 
pasa?, que esta auditoría se la va a pedir Ciudadanos. Vamos a pedir que ustedes au-
diten el CTiTI y que auditen el Cesicat. Y se lo estará pidiendo el partido que más 
catalanes representa en esta cámara. Entiendo que usted no tendrá el subterfugio, la 
excusa que ha puesto para que no se investiguen estos organismos, y si se la piden 



DSPC-C 47
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CPDAP  21 

grupos de esta cámara, usted se someterá a esa auditoría, porque lo contrario signi-
ficaría que usted tiene algo que esconder.

Bien, a nosotros, ya le digo, nos parece extraño que usted no haya hablado de 
todo esto porque al final son sus tristes méritos para sentarse hoy aquí como conse-
ller de esta comisión; al final, usted ha sido el informático del procés y le han hecho 
esta comisión a medida.

Pero, miren, yo no quería restarle a usted méritos, ¿eh?, porque, además de usted 
ser el informático del procés, usted está hecho a la imagen y semejanza de su jefe, 
del señor Torra. Solo le hace falta darse un paseo por su Twitter, ¿no? Estamos ha-
blando de políticas digitales y hemos visto qué tal se maneja. Le deseo que tenga 
más fortuna, ¿eh?, en otros entornos digitales.

Mire, usted, como buen radical independentista, abraza los mantras del indepen-
dentismo, el «España nos roba»: «Un any més els pressupostos generals de l’Estat 
espanyol roben als ciutadans de Sant Cugat l’equivalent a 100 milions d’euros.» Se-
ñor Puigneró, que usted diga esto, habiendo sido cargo electo de la Convergència del 
3 per cent, con epicentro en Sant Cugat... Le digo: haga un tuit parecido y calcule lo 
que le ha robado su partido a los catalanes.

Y bien, usted..., ha estado usted hablando de brecha digital, de aplicar oportu-
nidades con perspectiva de género... Y, mire, la verdad es que nos choca, porque 
hemos encontrado algunos tuits que banalizan de una forma muy preocupante la 
violencia de genero. Porque para usted..., fíjese lo que piensa de alguien con una 
ideología..., un federalista español. Usted dice: «Un intel·lectual espanyol parlant de 
federalisme és com un marit alcohòlic, maltractador, cridant “canviaré” el dia que 
la dona està fent les maletes.» Yo solo le pido que rectifique en sede parlamentaria..., 
pero nos sirve para ver cómo piensa.

Y usted hace comparaciones de España con países que no son democracias ple-
nas; por ejemplo, dice: «España es Turquía», con un emoticono de un excremento al 
lado. No sé qué querrá decir, pero textualmente ha hecho usted este tuit. Pues, mire, 
señor Puigneró, España es una democracia avanzada, es una democracia plena del 
siglo XXI, que a diferencia de ustedes no va de farol. Y ustedes se han enfrentado y 
han perdido, y van a perder todas las veces que se sigan enfrentando.

Como ve, señor Puigneró, cumple usted los requisitos para estar al frente de esta 
comisión: es tan radical como su jefe, el señor Torra, y además fue el informático 
del procés, y además le premian a usted con estar al cargo de los funcionarios y los 
trabajadores públicos de esta comunidad.

Señor Puigneró, nosotros le vamos a exigir que trabaje para que se devuelvan los 
derechos laborales de los trabajadores públicos que se han perdido en los últimos 
años; en concreto, por ejemplo, sería buena señal poner una fecha y calendarizar 
cuándo se le van a devolver las pagas del año 13 y 14, porque a mí me parece per-
verso que mientras el señor Comín y el señor Puigdemont estén cobrando sin venir 
a trabajar a los funcionarios se le adeuden pagas desde hace años.

Y usted ha hablado de la temporalidad y la precariedad, y por lo menos ha he-
cho un propósito de enmienda y ha reconocido: «La Generalitat tiene un 36 por 
ciento» –según sus propios datos– «de temporalidad.» Y nosotros ya se lo dijimos: 
sospechamos que esta temporalidad a ustedes, que acostumbran a poner a los fun-
cionarios entre la espada y la pared, ya les va bien –ya les va bien–, pero nosotros 
pediríamos que se convocasen plazas, no solo que se anunciasen, y que las que se 
convocan se convoquen efectivamente, porque aún quedan convocatorias pendientes 
de los años 15, 16 y 17.

Finalmente, le queremos pedir, si tanto le preocupan los trabajadores públicos, 
que se preocupe también del espacio público, que se preocupe de quitar símbolos 
políticos de las conselleries, porque los funcionarios de Cataluña, los trabajadores 
públicos, señor Puigneró, al igual que la sociedad catalana..., es diversa y no tienen 
por qué aguantar signos políticos en su espacio de trabajo. Con lo cual le pedimos 
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que quiten los lazos, que quiten los símbolos políticos de la conselleria y que los tra-
bajadores públicos puedan trabajar sin sentirse presionados por ustedes.

Finalmente, señor Puigneró, como usted se va a imaginar por sus antecedentes, 
nosotros le vamos a seguir de cerca, le vamos a fiscalizar, porque entendemos que 
cuanto más irresponsable es un gobierno, más responsable debe ser la oposición. 

En este sentido, señor Puigneró, nosotros..., se suele, por cortesía, dar cien días 
cuando un gobierno empieza; nosotros no se los vamos a dar, porque ustedes ya han 
hecho perder mucho tiempo a los catalanes.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor Gragera. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Té la paraula l’il·lustre diputat Pol Gibert, per un temps màxim de deu 
minuts.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Primer de tot, donar-li la benvinguda al conseller i al seu 
equip, a la seva..., en el Parlament, però de veritat que es fa difícil avui, ja que vostè 
ha començat amb mal peu al Parlament, conseller. Ha començat amb mal peu, per-
què ha vingut aquí i ha dedicat deu minuts a la seva exposició, al principi, a fer tot 
el recull de greuges comparatius d’una versió d’una part del país, que vostè creu –el 
155, com ha passat...–, com si no hi hagués una conseqüència òbvia del 155, com si 
això passés perquè mira, perquè un dia va decidir un govern d’Espanya venir aquí i 
imposar la seva voluntat, no? I jo li recordo que vostè era al Govern, el 6 i 7 de se-
tembre; vostè ja va viure de prop aquests moments. I jo era parlamentari en aquell 
moment. I vaig viure com el seu Govern, en aquell moment, es saltava qualsevol 
tipus de llei per tirar endavant el que vostès reclamen com una república pseudode-
clarada, ni digital ni analògica, al final. Per tant, quan parlem d’una cosa, parlem de 
tot, perquè, si no, perdem gran part del relat, no?

Vostè també em deia que era un procés democràtic, no?, en una declaració; un 
procés molt democràtic on tot això es va fer de manera impecable. Jo també li vull 
recordar a vostè que, si no hi ha una llei que complir, la democràcia no està en pe-
rill. I en aquest cas, vostè, quan fa referència a aquest procés democràtic impol·lut, 
doncs, també es deixa una part del relat.

I, a més, també li volia recordar que vostè és conseller des de fa aproximadament 
un mes i una setmana, si no m’equivoco. Amb aquest mes i una setmana, vostè, 
respecte al Parlament, el que hem pogut veure és que no ha fet ni una sola trucada 
ni contacte amb els diputats portaveus d’aquesta comissió, amb la qual cosa el tre-
ball en el Parlament es dificulta, si no hi ha una relació fluida, això és evident. I la 
segona, que es va negar a contestar una pregunta, una repregunta d’un membre de 
l’oposició, en la que vam veure que indicava al president del Parlament que no volia 
contestar la segona part. Diguem-ne que això no és començar amb el millor peu en 
aquest Parlament.

A més, també li vull recordar, com bé s’ha dit fa poc, que en una entrevista re-
cent assegurava vostè que Catalunya havia d’avançar cap a una república digital. Bé, 
això desperta diversos dubtes a primera vista. Una: si no han pogut fer l’analògica, 
volen fer la digital? És la meva primera pregunta. I la segona: vostè ha parlat en 
aquella entrevista –i ho ha dit també vostè aquí– que volia garantir la privacitat i el 
bon ús de les dades dels ciutadans. És clar, jo em pregunto: «Després de veure notí-
cies sobre les dades dels ciutadans a Catalunya, l’1 d’octubre, rondant pel món, amb 
rumors de tot tipus, vostè em ve a dir aquí que vol garantir les nostres dades? M’ho 
està dient seriosament, quan hem vist el que hem vist en aquests darrers temps?»

A més, vostè té la condició, com s’ha recordat en aquesta cambra, d’investigat 
per diferents causes –això, diguem-ne, no és menor quan un és conseller–; sobretot 
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relacionades amb l’1 d’octubre. Diguem que no ens fa guanyar confiança en la seva 
persona.

I per descomptat..., i se li ha recordat i tampoc no cal estar-hi molta més estona, 
però tot el tema dels seus tuits i manifestacions públiques, diguem-ne, de diversa 
índole; que si amb el president Torra van córrer rius de tinta, amb vostè també po-
dríem fer un bon llibre.

I, a més, una cosa sorprenent, jo buscava el seu nom a Google –una cosa digi-
tal simple, diguem-ne– i la primera entrada que hi havia era a la Wikipedia, si no 
ho recordo malament; la segona, al seu compte de Twitter, i la tercera era als tuits 
antiespanyols que havia fet el conseller Puigneró –amb la qual cosa també fa veure 
la seva importància en aquest tema–; tuits on, evidentment, se cita el clàssic lema 
d’«Espanya ens roba», falta de respecte als espanyols, com si fossin altra gent que 
no viu a Catalunya, i simplificacions absurdes comparant Espanya amb Turquia, a 
més, quan això avui coincideix precisament que gent del gabinet britànic avui reco-
neixia que Espanya era una democràcia plena, en la qual també es sentia reflectida.

Vostè és conscient, quan fa aquest tipus de declaracions, que insulta no a l’altra 
banda de l’Ebre, sinó a gran part d’aquest país, que se sent tan català com espanyol? 
És conscient d’això, que no fa un greuge cap a l’altra banda de l’Ebre sinó a gent que 
viu aquí i que es sent agreujada pel seu propi Govern?

I, a més, perquè vostè a la conselleria li cau l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya; una escola que el Grup del PSC coneix bé perquè el seu anterior director 
es dedicava a fer tuits públicament insultant el nostre president de grup parlamenta-
ri. També m’agradaria saber què en pensa fer i si això hi ha alguna manera de corre-
gir-ho. Perquè quan passa això, doncs, evidentment, ens preocupa, sobretot perquè 
ens envien després mails perquè anem a formar-nos a aquesta escola. Primer ens 
insulta i després ens volen formar. Sospitós, diguem-ne, no? Llavors entendrà que 
la meva predisposició a la confiança envers la seva conselleria, doncs, és relativa.

Entrant en temes, també, més de gestió, que m’ha semblat que vostè..., no sé si és 
que espera fer una segona compareixença en la qual parlarà de treballadors públics 
i les seves condicions laborals, perquè m’ha semblat que hi passava molt per sobre. 
Molt cibertreballadors, molt tema digital, però poca cosa concreta i analògica de la 
gent que viu a la seva Administració dia a dia. Jo entenc que vostè tingui una gran 
sensibilitat pel tema dels treballadors, l’afectació del 155, que han patit molt, evi-
dentment, però també m’agradaria saber què pensa fer amb les condicions laborals 
dels treballadors que avui estan a l’Administració, que són milers d’ells. Perquè, a 
part de fer un tuit, alabant la seva gran tasca i el seu reconeixement, que evident-
ment s’ha de fer, també esperem fer alguna cosa més.

Com vostè sap, i solament l’hi vull recordar, el pressupost de l’Estat activa, di-
guem-ne, un increment salarial de l’1,75, amb un suplement del 0,20, a nivell im-
mediat. Això s’aprovarà el mes de juliol. N’estem pendents. Els sindicats ho estan 
reclamant. També volem saber què vol fer en això, ja que és una bona manera de 
demostrar la seva preocupació pels treballadors; preocupar-se per la seva casuística 
concreta, no només pel seu entorn digital, que també està molt bé. I, a més, també, 
perquè els treballadors públics a què vostè fa referència i que té ara sota el seu co-
mandament han patit durant anys i anys retallades dels seus governs i dels seus pre-
decessors, amb la qual cosa també estaria bé que ara que es pot es fes algun tipus 
de recompensa o reconeixement de la seva tasca. A més, tots sabem que els serveis 
públics catalans han estat sostinguts bàsicament pel seu esforç incommensurable, i 
també ho podem agrair suficientment.

També, efectivament, s’ha de recuperar les seves pagues extres que estan pen-
dents encara. Estem parlant de pagues extra de fa sis i cinc anys, amb la qual cosa 
seria bo també començar a posar-hi solució.
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Reduir la precarietat també seria un altre element important. Evitar el frau que 
pot suposar contractar gent a través de programes i no a través de plantilla, tam-
bé pot ser un tema important.

D’altra banda, hi ha un tema que ens preocupa com a ciutadans i també preocupa 
els funcionaris. Tots hem vist imatges de conselleries, d’espais públics amb llaços 
grocs, amb pancartes, amb símbols polítics, que no és el lloc en què, evidentment, 
nosaltres compartim que han de ser. Sap perfectament que aquesta posició nosaltres 
no la compartim i no la podrem compartir. I també sé que traslladar una proposta 
legítima, segurament, a un lloc públic, com és una conselleria, doncs, no és el mi-
llor lloc de fer-ho.

I estic segur, pel que vostè ha dit i pel que jo interpreto, que no ens posarem 
d’acord en aquest tema; que vostè pensa una cosa i jo en penso una altra diferent i 
serà complicat posar-nos d’acord en aquest tema. Llavors, fem una cosa que és més 
simple: anem directament al que diu la llei; fem complir la llei. Perquè si és con-
seller té aquest deure. Amb la qual cosa també l’hi demano. Sap vostè que la Llei 
de funció pública recull l’obligació dels funcionaris de ser imparcials –jo crec que 
això és obvi–, i, a més, especialment al seu lloc de treball. Amb la qual cosa, jo crec 
que això també és un punt afegit. I es considera una falta molt greu la violació de la 
neutralitat o la independència política. Això, fins aquí, és el que diu la llei. Po dríem 
parlar també de l’obligació de la fidelitat a la Constitució o a l’Estatut, així com 
també a no discriminar per raó d’opinió o qualsevol altra condició. Crec que això 
segon potser segurament l’hi apliquen més a vostè que als funcionaris, però també 
l’hi vull recordar.

Què esperem de vostè, conseller? Que apliqui la llei i el sentit comú, que a ve-
gades també falta en aquest país, i que garanteixi que la gent té neutralitat quan va 
a una conselleria o a qualsevol espai públic. Ens sembla correcte que vostè vol ficar 
els ciutadans al centre del servei públic, ens sembla correcte, però també ha de ga-
rantir que un ciutadà quan va a un servei públic... sigui neutral, no es senti que hi ha 
un entorn condicionat.

I, per últim, valorem positivament, i no em voldria deixar dir-ho, l’anunci de con-
vocatòria de trenta mil places d’oferta pública. Em sembla un bon anunci, i, per tant, 
també el seguirem de prop.

Pel que fa a tot el tema de digitalització. El Pacte nacional per a la societat di-
gital, firmat el 2016, i vostè ho recordava ara, jo crec que és un bon camí de col·la-
boració entre entitats per tirar endavant. Però sabem que es va quedar pendent la 
presentació del pla en la darrera fase del mandat anterior. I jo li agrairia que un dia 
vingués aquí a explicar-lo, com està i quin calendari té per aplicar-lo.

També vostè ha expressat un tema que és important per nosaltres, que és la bona 
connexió a internet a diferents capitals de comarca. Ho ha explicat, ho ha fet en les 
diferents entrevistes, i l’hi valorem. Però també li volem demanar ambició en aquest 
tema, perquè també ens arriba de diverses parts del territori que no només és un 
tema de connexió: és que hi ha llocs on tenim inclús encara avui dia dificultats amb 
la xarxa elèctrica, amb la qual cosa parlem de cobertura, parlem de coses molt bà-
siques que encara estan per cobrir.

Jo entenc que vostè vulgui tirar endavant i tingui una visió molt avançada del 
tema digital, però sense arribar a una connexió adequada, no hi ha innovació ni hi 
ha formació possible, amb la qual cosa comencem pel principi i així potser podem 
solucionar altres problemes. A més, tenim un problema al territori, que és greu, de 
despoblació, i un fenomen que evidentment pot ajudar a arrelar és tot el tema d’una 
bona connexió al territori.

Evidentment, també tenim reptes, com vostè hi ha fet molt èmfasi, en el tema de 
la digitalització de l’Administració; vostè n’ha explicat molts i no hi entraré en de-
tall. Esperem també que s’estudiïn els efectes d’aquest procés sobre els treballadors 
públics. Creiem que és un projecte ambiciós i realment tindrà efectes i no volem que 
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això provoqui, com hem vist al seu vídeo, un metge amb una tablet, diguem-ne, do-
nant voltes per casa. Em sembla bé aquesta aplicació, però segurament també tindrà 
conseqüències sobre el mercat de treball dels funcionaris, en aquest cas.

I això també ens preocupa paral·lelament: l’efecte de la digitalització en el món 
del treball. Vostè n’ha fet una menció breu; jo li agrairia que a aquest tema hi dedi-
qués més esforç, perquè el tema de la digitalització del mercat de treball és impor-
tant, afectarà milers de persones i, si no tenim una política que acompanyi aquest 
procés de formació molt i molt ambiciosa, ens podem trobar amb un problema al 
mercat de treball molt i molt important.

Per últim, jo també volia fer una menció de la broma que ha fet vostè amb la pi-
ràmide de Maslow, no? Em sembla interessant, em sembla correcte i em sembla que 
molta gent pot compartir aquesta necessitat de tenir wifi i bateria, també a nivells 
d’altres demandes, no? Però és evident també que hem de recordar, per tocar tots de 
peus a terra, que en aquest país hi ha gent que la part de baix encara la té privada. 
Estem parlant d’un 20 per cent de gent que encara està en una situació de pobresa, 
amb la qual cosa el wifi i la bateria estan molt bé, però no oblidem mai que hi ha 
un 20 per cent de gent que encara té privadesa en aliments, en «vivenda» o en ser-
veis bàsics.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem; té la paraula la il·lustre diputada Jéssica Albiach, per un temps màxim de deu 
minuts.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Bona tarda, conseller. Benvingut, a vostè i al seu equip. Hem 
escoltat una intervenció amb paraules sofisticades, amb un relat èpic que ja li dic 
que no compartim, però jo prefereixo centrar-me en el contingut del departament, en 
mesures concretes, perquè crec que és millor per al país no seguir discutint del relat 
i anar a les qüestions que són pel que ens paga la gent, en definitiva.

Jo començaré per la part d’Administració pública i serveis públics de qualitat, 
que vostè jo crec que li ha dedicat poc temps, i me vull centrar principalment en 
els drets laborals de les persones que estan treballant al servei de totes i de tots. Els 
servidors i les servidores públiques han fet un gran esforç els darrers anys, han vist 
reduïdes les seues retribucions, han vist limitades les seues condicions laborals. 
És cert que durant la legislatura anterior es va incrementar un 1 per cent les seues 
nòmines i es va retornar la paga extra de 2012, però vostè compartirà amb mi que 
això no és suficient, perquè encara tenen alguns drets que estan minvats, fruit de 
les retallades. Per tant, nosaltres hem llegit els darrers dies en algun diari que vostè 
deia que tiraria endavant amb el compromís que es va assolir l’anterior legislatura 
del retornament de la paga extra de 2013 i 2014, i la primera pregunta és si em pot 
confirmar que això serà així i quan s’abonarien aquestes pagues extra, que també és 
important anar concretant les dades.

Vaig avançant. Fa un any que no es reuneix la mesa general, sabem que tenen 
una reunió programada per al divendres 20 de juliol, i les dues preguntes que ara li 
faré van amb relació als compromisos que es poden assolir en aquella reunió que 
venen al final determinats per una normativa bàsica com és la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat. El primer és si podran comptar amb l’increment salarial de l’1,75 
per cent per a aquest any i el segon és si pagaran als treballadors i treballadores el 
cent per cent del salari en cas de baixa per incapacitat temporal, siga quina siga la 
causa de la baixa. Això era un dret que tenien adquirit abans de 2012, amb les re-
tallades els el treuen, i ara la Llei de pressupostos sí que permet que les diferents 
administracions públiques de l’Estat puguen acordar-ho.
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Nosaltres creiem que el tema dels funcionaris i les funcionàries no ha de ser no-
més un assumpte del departament; és un tema de política de govern, és un tema de 
país, perquè, en definitiva, aquestes persones són les que estan tirant endavant amb 
els serveis públics bàsics amb els quals ens atenen a tota la ciutadania.

I sí que m’agradaria concretar cinc qüestions més. La primera és que des de 2005 
no s’han renovat les condicions de treball. M’agradaria saber si tenen alguna inten-
ció d’obrir negociacions en aquesta legislatura. Vostè ha parlat durant la seua inter-
venció de teletreball i de la possibilitat de flexibilitzar la jornada; no sé això com es 
concretaria o si hi ha alguna intenció d’obrir negociacions pel que fa a la renovació 
de les condicions de treball.

La segona qüestió que li volia plantejar és que la Generalitat és l’Administració 
pública de l’Estat amb pitjors resultats i valoració pel que fa a la prevenció de riscos 
laborals; les auditories ho diuen així, els índexs de sinistralitat també ho demostren. 
Per tant, m’agradaria saber si tenen un nou model de prevenció de riscos laborals, 
per exemple, per a tots els desplaçaments que fan els funcionaris i les funcionàries i 
que tenen un alt grau de sinistralitat.

La tercera qüestió, i és un tema que està damunt la taula des de fa quinze anys, 
semblava que fa un any anava a tirar endavant però encara el tenim a la nevera, i és 
la creació d’un òrgan extrajudicial de resolució de conflictes. Crec que seria posi-
tiu, perquè ajudaria a resoldre els conflictes amb més facilitat. I m’agradaria saber, 
per tant, si aquesta reducció, per tant, dels processos judicials i d’arreglar les coses 
d’una altra manera seria una de les prioritats que tindria vostè aquesta legislatura. 
No sé si això es pot fer de manera digital o no, però sí que seria interessant, perquè 
facilitaria i milloraria l’ambient a l’Administració.

També li volia preguntar sobre la Llei de funció pública. S’ha parlat molt, aques-
tos darrers anys, d’estructures d’estat. Gairebé tots els territoris de l’Estat tenen llei 
de funció pública pròpia, i Catalunya no en té. Per tant, jo crec que, si realment 
creiem en una administració pública, hem de pensar com la volem i com ha de ser 
aquest procés d’elaboració d’aquesta llei, que per nosaltres ha de ser amb diàleg i 
amb participació. El va posar damunt la taula la senyora Joana Ortega quan era 
consellera del Govern Mas i encara ara continuem sense una llei de funció pública 
pròpia.

I no puc acabar aquesta part de la intervenció sense parlar de l’Escola de l’Admi-
nistració Pública de Catalunya. L’anterior legislatura la seua antecessora en el càr-
rec, la senyora Meritxell Borràs, en la mateixa compareixença en comissió, el que 
està fent vostè avui però fa dos o tres anys, ara ja no ho sabria calcular, deia: «Im-
pulsarem una nova llei de l’Escola de l’Administració Pública per dur a terme les 
funcions i competències que haurem d’exercir com a nou estat.» Jo li pregunto tam-
bé si té previst tirar endavant aquesta llei i també li vull preguntar per la persona 
que estarà al càrrec de la direcció de l’escola.

També llegia l’altre dia al diari que el Govern estava pensant en restituir el se-
nyor Agustí Colomines com a director de l’escola, que havia estat cessat pel 155. 
Nosaltres creiem que el senyor Colomines no hauria d’estar cessat pel 155, però és 
que creiem que no hauria d’haver estat mai director de l’escola. Estem parlant de la 
persona que va ser directora de la fundació CatDem des de 2007 fins a 2013, entitat 
relacionada amb la investigació sobre les comissions del 3 per cent que rebia Con-
vergència. Per tant, la pregunta era doble: si té pensat tirar endavant aquesta llei i si 
creu que el perfil del senyor Colomines és el més adient com a director de l’escola 
de funció pública.

I ja entrant en la part de polítiques digitals, algunes consideracions. Vostè ha 
parlat de segle digital, de democratització de la innovació, de noves formes de go-
vernança, hi insisteixo, amb un discurs, amb una intervenció, de paraules molt sofis-
ticades. També ha parlat de posar la ciutadania al centre. I ha parlat sobretot de ren-
diment de comptes, de codis ètics i de transparència. Si volem posar la ciutadania al 
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centre i no volem repetir una administració del segle XIX en el segle XXI, a mi m’ha 
faltat aquesta bidireccionalitat que hi ha d’haver entre ciutadania i Administració, 
perquè els termes en els que vostè plantejava la intervenció i les accions..., era úni-
cament unidireccional i no parlava en cap cas de processos participatius.

Jo crec que, si volem apoderar la ciutadania, no podem parlar únicament de l’1 
d’octubre com a procés participatiu..., bé, d’això que vostè diria que és un referèn-
dum vinculant i que ens dona un mandat al Parlament. Però, bé, no podem parlar de 
processos..., o sia, d’apoderar la ciutadania si no parlem de processos participatius 
per exemple per decidir quin és el model sanitari que volem o quina és l’educació 
que volem per als nostres fills i filles i al llarg de la vida.

En aquesta línia de ciutadania digital i apoderada, de formada i protegida, ha 
parlat també de treballar amb col·lectius en risc d’exclusió social. Voldria pregun-
tar-li com queda el programa Òmnia que treballa des del Departament de Treball 
i Afers Socials amb col·lectius que sí que estan en risc d’exclusió social, que cada 
vegada han vist com el seu pressupost ha estat més minso i les accions cada vegada 
han sigut menors. Per tant, no sé si es manté aquest programa, no sé si tindrà dotació 
pressupostària, de quant estem parlant i si s’han anat assolint els objectius.

Ha parlat també de la consolidació de les TIC a l’ensenyament. L’altre dia, el di-
lluns, compareixia el conseller d’educació, el senyor Bargalló, i parlava que aques-
ta serà la legislatura de la lluita contra la segregació escolar. A mi m’agradaria sa-
ber..., està molt bé consolidar les TIC a l’escola, però m’agradaria saber amb quins 
objectius i si un dels objectius principals, que és el que té la conselleria d’educació, 
està compartit amb vostès i, per tant, aquesta entrada o aquesta consolidació de les 
tecnologies a l’escola va també orientada a la lluita contra la segregació i a favor de 
l’equitat, quan hi ha un pacte del departament, entre el Govern i entre la sindicatura 
de greuges, perquè aquest siga un element central durant tota la legislatura.

També hem escoltat la seua preocupació per la manca de dones al sector tec-
nològic. Potser aquesta implantació de les TIC a l’escola i aquesta lluita contra la 
segregació hi podria anar encaminada. Sap vostè que els principals problemes ja 
no són quan..., és que manquen dones ara mateix, sinó que quan es fa l’orientació 
acadèmica moltes vegades es fa amb aquest biaix sexista des de l’escola. Per tant, a 
mi també m’agradaria saber si treballaran en aquesta línia. I també si podrien utilit-
zar-se les tecnologies en la lluita i la denúncia del bullying, per exemple, en els casos 
d’assetjament escolar en l’escola o en la línia, com està fent l’Ajuntament de Barce-
lona, en la prova pilot de denúncia d’agressions masclistes a les zones d’oci nocturn. 
Això també és posar les tecnologies al servei de la ciutadania o posar les persones 
al centre, com vostè deia.

Quan ha parlat d’economia, nosaltres hem trobat a faltar referències a la lluita 
contra la precarietat, principalment centrada en el col·lectiu dels joves. Sap vostè que 
la joventut és el segment que té un índex d’atur més alt i també són les persones que 
estan més preparades. Per tant, no sé si té algun programa, que potser el té, però en-
tenc que en una hora d’explicació no dona temps a explicar-ho tot.

I també m’agradaria fer alguna referència al programari obert, que també ho 
hem trobat a faltar. És necessari que la Generalitat faça del programari obert el cor 
de la seva aposta per les tecnologies de la informació i la comunicació. Les admi-
nistracions catalanes nosaltres creiem que han de tindre una relació més democrà-
tica i més plural amb la tecnologia, i no podem dependre de proveïdors de sistemes 
i programes que són aliens a nosaltres, sinó que han de ser motor d’un programari 
lliure que les petites empreses, les fundacions, la ciutadania i les administracions 
puguem treballar lliurement a favor d’un país que volem més just i més democràtic.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. És el torn del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Té la paraula la senyora Natàlia Sànchez, per un 
temps de cinc minuts.

Natàlia Sànchez Dipp

President, abans de començar la meva intervenció, atès que el Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular, i com s’ha fet en altres comissions..., sol·licitem poder fer 
ús de tot el temps del Grup Mixt.

El president

En principi, la norma diu que els subgrups poden distribuir-se els minuts. En 
aquest cas, no tinc confirmació per part del Partit Popular. De totes maneres, en-
tengui que seré flexible, diguem-ne, en el temps que pugui utilitzar per aquesta in-
tervenció.

Natàlia Sànchez Dipp

Perquè consti, com s’ha fet a altres comissions, nosaltres ho sol·licitem formal-
ment al grup del Partit Popular, i ho hem fet informalment, i no han tingut cap pro-
blema; de fet, són ells que ens han informat que no hi serien.

I, per tant, tot i que avui no poden contestar que sí, per tant, m’agradaria que 
constés que sol·licitem l’ús complet, malgrat que agraeixo la flexibilitat, però m’agra-
daria disposar del temps sencer del Grup Mixt, atès que una part del Grup Mixt no 
és aquí.

El president

Senyora diputada, només dir que parlarem amb la Mesa de cara a properes ses-
sions de quina és la possibilitat de fer aquest acord. Però sense que el Grup Popular 
m’ho comuniqui..., entenc la seva situació i, per tant, intentaré, doncs, que tingui el 
temps necessari per poder fer la intervenció. D’acord? (Pausa.)

Gràcies.

Natàlia Sànchez Dipp

Entesos. Que consti que no estem d’acord amb el criteri i que no respon a una 
lògica de flexibilitat en tot cas.

Bé, sobre la qüestió que ens ocupa, més enllà dels «tempos», començarem la 
nostra intervenció fent una reflexió sobre la sobirania tecnològica i què entén aquest 
grup parlamentari sobre aquest concepte, i finalment també algunes qüestions sobre 
Administració pública.

Com molt bé ha reflectit en la seva intervenció, al segle XXI la tecnologia és un 
element cabdal per al desenvolupament de la societat..., i la influencia que a la vega-
da exerceix com a eina que permet superar els límits coneguts de tot allò que avui 
és possible.

La tecnologia és un altre factor estratègic per exercir la sobirania popular: ser 
sobirans tecnològicament comporta tenir els coneixements i la capacitat per deci-
dir sobre la tecnologia. Però l’actual evolució de les tecnologies informàtiques està 
acompanyada d’una constant pèrdua de sobirania. Ja s’hi ha fet referència, però el 
programari lliure no té una presència destacable en els sectors on a priori hauria de 
ser hegemònic, com el de l’educació o l’Administració pública.

La capacitat de la tecnologia de captar i analitzar les dades de forma massiva 
està sent utilitzada per mercantilitzar les nostres dades privades. Les millores tecno-
lògiques en sistemes d’informació, debat i presa de decisions no s’apliquen per am-
pliar les estructures democràtiques dels estats, sinó que s’estan fent amb una lògica 
d’economia extractiva sorgida gràcies a aquesta evolució tecnològica, que, per tant, 
se salta la legalitat, o l’alegalitat en els contextos de no existir una legalitat concreta 
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sobre la gestió, especialment de les dades, i s’intenta normalitzar l’ús d’aquestes per 
al benefici de les entitats privades.

En aquest sentit, nosaltres, com a Crida Constituent, ja ho hem dit, hem trobat 
a faltar en la seva intervenció alguna referència sobre programari públic a l’Admi-
nistració pública. I entenem que..., i nosaltres treballarem en aquest sentit durant 
aquesta legislatura per establir l’obligatorietat del programari lliure. Entenem que el 
programari privatiu només podrà ser emprat quan no sigui eficient en comparació 
al programari lliure. I entenem que des de les institucions públiques s’ha d’invertir 
en aquest sector, i cal que sigui un compromís d’impulsar la migració del sector pú-
blic cap al programari lliure.

Així mateix, cal que promoguem programari lliure, per tant, que potenciem la 
creació de nou programari lliure. I així estem d’acord en la qüestió de la identitat 
digital, però no sé exactament si pot aprofundir una mica en quina és la seva visió 
de la identitat digital, perquè nosaltres entenem que ha de ser una peça central de 
la interacció entre l’Administració pública i el ciutadà per assolir una administració 
electrònica transparent, inclusiva i accessible per a tota la ciutadania.

Cal impulsar un canvi de model en l’Administració respecte al tractament de les 
dades i el coneixement que generen; facilitar l’accés i el reaprofitament sota llicèn-
cies lliures i estàndards oberts, així com subministrar serveis de consulta per a tota 
la societat.

Nosaltres entenem que cal estendre l’ús de les tecnologies que garanteixi la in-
tegritat dels registres electrònics a totes les institucions i organitzacions públiques, 
des de, com ja s’ha parlat, la sanitat fins a justícia.

Avui dia, i ho diem moltes vegades des de la CUP, el sector públic està tocat, en 
bona mesura desmantellat, per les polítiques que han dut a terme en bona mesura 
els governs anteriors, els seus governs, amb uns interessos econòmics que segueixen 
pressionant per fer-ne..., bé, per apoderar-se de tots els sectors essencials i els sectors 
públics. Això suposa una pèrdua de sobirania. L’hi hem dit a vostè i l’hi hem dit a 
la resta de consellers que aquests dies estan compareixent, i els insistim: esdevé una 
fal·làcia parlar de sobirania o parlar de república en un país amb la gestió de tots 
sectors estratègics privatitzats, també les comunicacions digitals i les analògiques.

Nosaltres entenem que l’actual Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya ha d’esdevenir una empresa pública, que 
ha de ser capaç de crear uns sistemes de xarxes de comunicacions per avançar cap 
a la creació d’una xarxa pública neutra de fibra òptica i telefonia que permeti acabar 
amb la dependència de les xarxes privades i que s’aprofiti per a crear un operador 
públic d’internet i telefonia fixa, públic!, i que no hi hagi empreses enriquint-se de 
totes aquestes infraestructures.

Creiem que cal recuperar la gestió pública de tota la xarxa del TDT, fomentar 
la creació de xarxes comunitàries i locals de telecomunicacions i interconnectades 
amb la xarxa de fibra òptica nacional. I, finalment, també, garantir la neutralitat com 
a principi fonamental d’internet; s’ha d’assegurar que totes les dades que circulen a 
través de la xarxa es tracten per igual i de forma no discriminatòria.

En aquest sentit, entrarem a valorar sobre l’Agència de Ciberseguretat de Catalu-
nya, que vostè també avui ha recordat que just avui fa un any s’aprovava en aquest 
Parlament la seva creació. En aquell moment ja vam donar..., la CUP vam donar un 
suport crític –bé, ens vam abstenir, de fet– a aquest agència. D’una banda, creiem 
que hi havia tres qüestions concretes que trobem prioritàries i que entenem que el 
seu departament ha de tenir en compte en el desplegament d’aquesta agència, per-
què entenem que no l’ha pogut desplegar pel context polític en el que hem viscut, a 
banda del 155.

Entenem que l’agència ha de respondre..., és a dir, a tres qüestions bàsiques. La 
creació de l’agència ha de tenir una forma jurídica i una naturalesa jurídica que pro-

Fascicle segon
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tegeixi les dades i els seus objectius. Ens fixarem en la composició de l’agència i 
també en les seves funcions.

No hi entraré amb molta profunditat perquè també vull parlar sobre l’agència 
pública, però sí que ens agradaria que ens respongués quina és la previsió per «fini-
quitar» el Cesicat. Nosaltres entenem que bàsicament la prioritat per crear l’Agència 
de Ciberseguretat era tancar l’etapa prèvia d’aquesta fundació publicoprivada, que, 
a més a més, volem recordar, i esperem que no es repeteixi, el que va passar amb el 
Cesicat, que es van fer públiques algunes actuacions de dubtosa qualitat democrà-
tica pel monitoratge que tots recordem d’activistes de moviments socials, de la mà 
i cortesia del senyor Felip Puig. Això va justament de que no es legisli consolidant 
discriminacions, que no s’amagui darrere de determinats arguments la persecució a 
la dissidència o a l’activitat política.

Així mateix, nosaltres també parem especial atenció a la feminització i a políti-
ques feministes en aquest sector. Haguéssim pogut començar triant un conseller o 
bàsicament una consellera dona. Aquest seria un pas exemplar en el cas, i, bé, si el 
conseller no pot ser, bé, suposo que hauran triat una secretària general. Bé, no és 
el cas. En tot cas, tinguin en compte que començar per l’exemplaritat des dels càr-
recs de govern és la millor forma d’avançar en aquesta qüestió en els àmbits i en 
aquells sectors que són pel context de l’estructura patriarcal menys habituals o que 
hi ha menys presència de dones.

Algunes preguntes concretes, i iré acabant. Quins creu el conseller que són els 
límits ètics de l’ús de les tecnologies? Quines limitacions tenim en l’accés a les no-
ves tecnologies? I, per tant, quines noves formes de discriminació, d’analfabetisme 
existeixen en la població? En un país on determinades piulades són delicte, un país 
on es tanquen determinats portals socials per determinades afirmacions en matèria 
política, per exemple, o feminista, en un país on fa molta por agafar i fer una piula-
da, vostè, quina és la política que aplicaria en la seva conselleria?

Pel que fa a l’Administració pública ens fixarem només en la qüestió, que ja s’ha 
mencionat també, sobre la recuperació de les pagues extraordinàries o addicionals 
del personal del sector públic, que no n’ha parlat: quina és la seva planificació? No-
saltres volem recordar que s’hauria de fer compliment de la resolució setena del 
Parlament de Catalunya, que, a banda de reintegrar la paga del 2012, que això ja ho 
hem fet fer, ja ho vam aprovar fa no gaire, cal recuperar les pagues eliminades del 
2013 així com convocar, el Govern, la Mesa de la Funció Pública, on es podrien fi-
xar el que creiem que és prioritari: quin és el calendari per recuperar les pagues de 
2013 i 14, amb una clàusula condicional que establís el seu avançament en el temps 
sempre que es donessin determinades circumstàncies. Ens agradaria que ens donés 
detalls sobre aquesta qüestió.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ha fet vostè ús de nou minuts trenta segons, eh?

Natàlia Sànchez Dipp

Entesos, moltes gràcies. Suposo que també dirà el temps que fan servir la resta 
de companys...

El president

No; ho dic, després, perquè també tingui en compte aquesta capacitat, diguem-ne, 
de la Mesa de poder donar-li peu a que vostè pronunciï el discurs i les preguntes que 
consideri oportunes al senyor conseller.

És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula l’il·lustre diputat Jordi 
Albert, per un temps màxim de deu minuts.
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Jordi Albert i Caballero

Bé; moltes gràcies, president. Moltes gràcies, conseller, per haver vingut avui al 
Parlament, a aquesta comissió a explicar-nos el seu pla de govern; moltes gràcies 
al secretari general; moltes gràcies, també, a les entitats i als sindicats que avui ens 
acompanyen en aquesta comissió. 

Diputats i diputades, jo també començaré parlant de funció pública, començaré 
parlant de funció pública agafant segurament bona part del relleu de les diputades 
que m’han precedit en la paraula. I hem de començar fent un reconeixement, un re-
coneixement pels treballadors i les treballadores públiques que han fet davant del 
155 un nou impuls de coratge i de força en la seva feina, perquè, si les conseqüències 
del 155 s’han pogut minimitzar, molt en part ha estat gràcies sobretot a ells i a elles.

Els treballadors i les treballadores públiques del nostre país són els qui realment 
fan funcionar aquest país, els qui realment estan sempre al peu del canó, i, al final, 
des d’aquesta cambra podem legislar, al final des d’un govern es pot..., com a bon 
executiu es poden marcar les pautes, però res no funciona si aquestes pautes no es 
traslladen a peu de carrer, I aquí és on tenim els treballadors i les treballadores pú-
bliques del nostre país. I, en efecte, sempre són –sempre són– els que reben els cops, 
sempre són els que reben els pals. Ho han fet amb les retallades, ho han fet amb el 
155, i constantment estem vivint el mateix.

Per tant, un reconeixement des d’aquest grup parlamentari cap a la feina i la 
tasca dels nostres treballadors i treballadores públiques. Cal, sobretot, que tinguem 
molt clar que les seves reivindicacions, al final, doncs, s’acaben en un espai que vos-
tè avui ha anunciat i que em sembla que és de profunda rellevància. Cal que concer-
tem amb ells, cal que concertem amb els treballadors i les treballadores públiques 
quin és el model de funcionariat, quin és aquest model de funcionariat que volem 
per al nostre país. 

Sense cap mena de dubte cal que ho fem en aquest mandat, i cal que ho fem per-
què ja venim de força anys sense resoldre aquest problema, sense resoldre aquesta 
qüestió. Cal que la mesa general sigui de veritat un espai de negociació on es pugui 
arribar a acords. Fem-ho possible des d’aquest primer dia. Cal continuar rescabalant 
les retallades dels treballadors i les treballadores públiques, i ho hem de fer en línia 
amb les resolucions que ja s’han aprovat per unanimitat durant la darrera legislatura 
en aquest mateix Parlament.

Cal posar fil a l’agulla a la transposició de l’acord que abans s’ha anunciat, tam-
bé, per part d’altres grups en els pressupostos generals de l’Estat, de l’increment de 
l’1,75 per cent per l’any 2018, que això implicaria uns 268 milions d’euros, però tam-
bé dels futurs increments que ja s’han anunciat per al 2019, un 2,25 per cent, i per 
al 2020, un 2 per cent. Això significa 387 milions d’euros de cara al 2019 i significa 
479 milions d’euros de cara al 2020. Nosaltres hi som, hi serem per poder fer això 
realitat. I, per tant, compti amb el Grup Republicà perquè al final els treballadors i 
les treballadores públiques del nostre país no siguin els qui reben els cops sinó que 
també puguin ser els que reben els reconeixements en tots els sentits.

I també hem de continuar reduint els percentatges d’interinatge, i en això vostè 
ja ha fet avui un anunci de trenta mil places d’oferta d’ocupació pública. A més, ha 
analitzat sobradament, també, quina és la perspectiva de futur que tenim en l’àmbit 
públic en el nostre país, i també hem de preveure, hem d’agafar aquestes dades, po-
sar-les al capdavant, al capdamunt de la llista, i començar a planificar –a planificar– 
per modular aquesta oferta d’ocupació perquè no ens trobem amb tensions en un 
futur proper, quan hi hagi aquest percentatge tan elevat de jubilacions, i com estem 
veient quina és la mitjana d’edat dels nostres treballadors i treballadores públiques. 
Per tant, hem d’incidir per aquí i hem de continuar-hi, però també hem de recuperar 
aquell estatus que es tenia abans de la crisi, i, per tant, no hem de parar ni hem de 
frenar-nos en aquest objectiu.
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I també són treballadors i treballadores públiques la gent que tenim al CTiTI, un 
CTiTI que cada dos per tres veiem com els homes de verd hi arriben a fer-li visites. 
Es veu que els agrada molt; hi deuen tenir alguna oficina. En qualsevol cas, a nosal-
tres cada cop que veiem aquestes imatges ens entristeix, i ens entristeix moltíssim, 
per què?, perquè també acaben enfocant cap a un sector de la nostra població, cap a 
un sector de la nostra ciutadania que està treballant allà i que hi va cada matí, i que 
hi va cada matí com a qualsevol altre lloc. Això també és un atac en el seu lloc de 
treball. Un llaç groc segur que és menys ofensiu que no trobar-se un home de verd 
demanant-te informació constantment. Seguríssim, que això és així.

Per tant, a mi em sembla que vostè que a més coneix molt bé aquella casa, vostè 
la coneix molt bé..., als treballadors del CTiTI també els volem traslladar un reco-
neixement públic, però, a més, també li volem demanar que avui també pugui expo-
sar les gestions, el suport que vostè activament ha fet envers tots ells, perquè, sense 
cap mena de dubte, en aquella casa cal, i molt, i veuen amb molta esperança que un 
conseller que precisament la coneix molt i molt bé ara estigui ocupant aquest lloc i 
pugui liderar les polítiques digitals del nostre país. Per tant, també necessiten refe-
rència per part seva i necessiten veure’s amb tot el seu ple suport.

Miri, el seu és un departament ple de reptes. És un departament ple d’opor-
tunitats, que, si sabem gestionar-ho adequadament, segurament obtindrem grans 
beneficis socials i ciutadans. I, per tant, nosaltres, els republicans, on volem posar 
sempre l’accent, on volem posar sempre l’objectiu de les nostres polítiques és en les 
persones. Si estem aquí és per elles; si estem aquí, les volem representar de la mi-
llor manera possible, i ho fem perquè les volem defensar. I, per tant, tot allò que fem 
des d’aquest Parlament i tot allò que demanem al Govern que faci va en la línia de 
que la persona està en el centre i va en la línia de que la ciutadania del nostre país 
serà lliure si realment en el seu dia a dia se sent lliure. I, per tant, hem d’avançar i 
continuar treballant.

I la seva àrea és important, perquè, quan parlem de polítiques digitals, en ple 
segle XXI, no només ho fem per referenciar el wifi o referenciar les connexions o el 
mòbil, perquè, fixi’s, ara mateix jo en aquesta taula tinc el meu mòbil, tinc el meu 
portàtil, estem..., pantalles per arreu. En efecte, això és el segle XXI, però sobretot 
hem d’aconseguir que totes aquestes connectivitats que tenim, i que el final les nos-
tres relacions socials també es traslladen amb aquests aparells, tinguin una relació 
molt més diria que sana i lògica de la que segurament estem tenint últimament, per-
què a vegades també ens sentim esclaus de tots aquests aparells, no? Doncs bé, des 
de Polítiques Digitals segurament també podem activar mecanismes i fer polítiques 
per evitar que al final la nostra vida no es vegi abduïda per una pantalla, per una 
pantalla com la que tenim al nostre costat.

Han parlat de les dones. És..., per nosaltres és prioritari. És prioritari. És un sec-
tor masculinitzat a més no poder. I, en efecte, estic molt d’acord amb algunes de 
les intervencions prèvies, perquè també els currículums educatius també acaben 
marcant i definint quines són les professions de futur. I aquí, per tant, hi ha d’haver 
una gran transversalitat, tant amb Ensenyament, com amb Salut, com amb Treball, 
perquè tinguem tots la capacitat i totes la capacitat de demostrar que qualsevol feina 
és possible sigui quina sigui la teva condició sexual, sigui quin sigui el teu trajecte. 
Per tant, hem d’incidir-hi, hem d’«apretar» i hem de focalitzar molt en que un sector 
com el sector de les TIC sigui un sector també que se’l facin les dones com a propi, 
se’l facin les dones com a seu, perquè la seva mentalitat és molt necessària tant so-
cialment com també en l’àmbit del treball, perquè la seva mentalitat, la mentalitat 
de les dones, és una mentalitat que necessitem, necessitem i molt, com a societat.

Hem de potenciar, també, la cobertura de l’ample de banda; hem de fer-ho per 
tot el territori. Escolti’m, conseller, i això no va amb ànim de crítica, vull que m’in-
terpreti adequadament, però jo me’l conec bé, perquè jo també soc dels que va a 
l’Smart City Congress i dels que va a aquests esdeveniments, i, de fet, hi gaudeixo 
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molt, perquè allà hi trobem moltes solucions que faciliten, i molt, la vida de les per-
sones. Però al final sempre acabem a petar a la mateixa paraula, que és «ciutats» 
–és «ciutats». I resulta que en el nostre país tenim més de sis-cents pobles que tenen 
menys de dos mil habitants. I aquests pobles necessiten també que quan es faci re-
ferència al conjunt del territori se’ls referenciï també interpel·lant-los. I des de Polí-
tiques Digitals ja entenem on està el gran volum de població, perquè és cert també 
que només el 5 per cent de la població del país hi viu, però els nostres ajuntaments..., 
i vostè que també, doncs, en forma part ha de saber que els nostres ajuntaments, 
quan fan un tràmit administratiu en un micropoble o en un poble petit, poden es-
tar-se tres hores davant d’un ordinador per aconseguir que aquest tràmit sigui una 
realitat. I això alenteix molt la relació amb la ciutadania, això alenteix molt la seva 
relació amb els seus veïns i les seves veïnes.

Però no només això, també de cara al turisme, també de cara a la generació 
de recursos econòmics, també de cara a facilitar que la gent pugui anar a viure en 
aquests micropobles i pobles del nostre país, que, com dic, i hi insisteixo, i en això 
segurament serem molt tossuts, doncs, necessiten que la fibra òptica hi arribi, que la 
seva connexió a la xarxa sigui al més aviat possible i sigui d’alta qualitat, i això se-
gurament els permetrà sortir endavant i tirar endavant, i també aquesta és la nostra 
Catalunya, també és la Catalunya que nosaltres defensem.

Al final també hem d’optimitzar l’organització i el funcionament de la Genera-
litat. I aquí vostè ja hi ha fet diverses referències. I, per tant, aquí hem de recordar 
també les lleis en l’àmbit de l’Administració pública, com la 39 o la 40, que segur 
que tenen referenciades i que segur que podrem implementar durant aquesta legisla-
tura, i també promoure els serveis públics digitals innovadors, que, com molt bé ha 
dit vostè, conseller, doncs també els té al capdamunt de la seva llista de prioritats.

La creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’aprovació del Pla na-
cional per a la ciberseguretat l’hem d’impulsar, hem d’estar-hi, aquí. I ho hem de 
fer des de la concertació. Vostè ha interpel·lat i ha apel·lat a la cambra; ha dit: «Ne-
cessitem generar consensos –necessitem generar consensos.» Generem-los. Aquesta 
cambra vol que els consensos s’acabin generant i aquesta cambra vol que aquestes 
lleis i aquesta agència siguin una realitat molt aviat.

Tinc altres qüestions que segurament aprofitaré per acabar de desenvolupar en 
els propers cinc minuts, però n’hi ha moltes enfocades també a quina és la línia que, 
des d’aquest Grup Republicà, des dels republicans i les republicanes que estem en 
aquest Parlament, volem demanar al Govern de la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. És el torn, ara, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Té la paraula la il·lustre diputada senyora Gemma Geis, per un temps màxim 
de deu minuts.

Gemma Geis i Carreras

Bona tarda a tothom. Bona tarda, president, i als membres de la comissió, al con-
seller, als membres també de la conselleria, els representants sindicals... Bé, doncs, 
per Junts per Catalunya, estem molt contents de formar part d’aquesta comissió. Ens 
falta l’Anna Erra, però és veritat que també som la comissió que hi ha més dones de 
Junts per Catalunya, la de Polítiques Digitals; per tant, va ser un interès, diguem-ne, 
que es va suscitar per part de més dones, a la comissió.

I, bé, jo el primer que els diria és..., jo, la intervenció de Ciudadanos, perquè 
escolto atentament els companys diputats, no?, bé, jo crec que en aquesta voluntat 
sempre d’aquest relat que segueixen dient, doncs jo crec que avui estan una mica 
noquejats perquè aquest relat els cau, no? Per tant, vostè deia que volia fer una pre-
sentació amb PowerPoint, però jo no he vist propostes ni constructives ni crítiques 
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a l’exposició que ha realitzat el conseller Puigneró. Per tant, no sé quin powerpoint 
hagués pogut construir amb aquesta presentació.

Llavors s’ha fet referència a les empreses que marxen. I, precisament, no sé quins 
mitjans de comunicació, però empreses tecnològiques que en els darrers mesos han 
arribat a Barcelona amb projectes: doncs, Chartboost, Facebook, Lidl, Microsoft, 
Nestlé o, més en l’àmbit tecnològic, Satellogic, Energisme, Moodle o Zeptolab. Per 
tant, quan parlen de fugida d’empreses, doncs, hi ha moltes empreses en els darrers 
mesos que estan arribant amb projectes tecnològics digitals aquí a Catalunya, no?

També, perquè crec que ho hem de dir, la república digital nosaltres ens la cre-
iem. Crec que el conseller se la creu. Crec que la república digital és una república 
per tothom que beneficia tothom. Res del que ha proposat el conseller va en contra 
de cap ciutadà. I també ha fet..., sobretot, no?, recordar la intervenció del diputat Gi-
bert, quan parlava de les retallades en matèria de funció pública; jo crec recordar, i 
les vam patir, que el primer que va fer retallades en matèria de funció pública va ser 
el ministre Zapatero, no? Per tant, bé, recordar això.

I també recordar, doncs, que quan vostè parla del deure d’imparcialitat dels fun-
cionaris públics..., que jo a més a més també diria que no parlem només de funciona-
ris públics, perquè ens descuidem i ens oblidem de tot el personal laboral que hi ha a 
les administracions públiques, dels càrrecs eventuals, i, per tant, el concepte de tre-
ballador públic..., no només són funcionaris, que són més enllà, i no ens oblidem del 
personal laboral. Doncs, bé, els treballadors públics també tenen el dret a la llibertat 
d’expressió, que està reconegut, per exemple, en una sentència del 2015, recent. Per 
tant, sí que hi ha un deure d’imparcialitat, però naturalment..., i almenys m’estranya-
ria del Partit Socialista que no recordés que els treballadors públics també tenen el 
dret a la llibertat d’expressió i, per tant, poden exercir el seu dret portant un llaç groc. 

En relació amb la intervenció que ha fet el conseller Puigneró, doncs, bé, dir-li 
que vostè parlava d’una palanca, no?, de la palanca de la tecnologia, la palanca eco-
nòmica a la qual ha fet referència el company d’Esquerra Republicana, i, per tant, 
aquest compromís de finançament per dur a terme aquestes polítiques, però jo tam-
bé li diria que recordi la palanca del Parlament, que som aquí per fer aquelles re-
formes legislatives per fer avançar aquesta república digital, aquesta república per 
tothom, que des del Parlament puguem endegar, puguem buscar consensos amb els 
altres grups parlamentaris.

En aquest sentit, també crec que és important destacar, perquè no ho ha fet nin-
gú, i crec que nosaltres tenim la mirada en el món, la importància d’aquesta conse-
lleria. És a dir, és una conselleria estratègica en el marc d’una estructura de govern 
que hi ha en altres països avançats en el món com Estònia, la República Txeca, Suè-
cia, França també, o fins i tot l’impuls que hi va fer el president Obama, en els quals 
crec que el Govern de la Generalitat s’estructura, i mira el món i estructura la seva 
acció de govern com ja han fet altres governs al món.

També, arran de l’1 d’octubre, jo crec que va ser molt clau la vulneració de drets 
polítics i civils amb el tancament de webs, de servidors. La meva companya diputa-
da Sànchez, no?, feia referència a la neutralitat d’internet. Doncs, bé, hi han sentèn-
cies del Tribunal de Justícia de la Unió Europa –del 2010, del 2012–; que el que va 
passar l’1 d’octubre va ser una vulneració del dret a la neutralitat d’internet. 

Li demano al conseller que sigui molt vigilant perquè la neutralitat tecnològi-
ca és una qüestió important; no es pot coartar la llibertat d’expressió en el marc de 
l’ús de la xarxa. La neutralitat tecnològica suposa la llibertat de tots els ciutadans 
de poder expressar tot allò que vulguin, de poder ser crítics amb el Govern. I, per 
tant, jo crec que en una democràcia de qualitat un dels objectius principals que ha 
de tenir un govern és garantir aquesta neutralitat tecnològica, que vam veure com 
l’1 d’octubre i els dies abans es va trasbalsar, i ho vam veure també –i el recomano 
a qui no l’hagi vist– al reportatge de 30 minuts sobre hackers de l’1 d’octubre. I, en 
aquest sentit, també citar Martin Hilbert, un dels pares del big data, que deia en una 
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recent..., bé, «recent» no, perquè és de fa dos anys..., que deia que la democràcia no 
està preparada per l’era digital. Per tant, jo crec que hem vist en aquest país com 
aquesta és una realitat. 

Per tant, jo li preguntaria per aquests reptes de la neutralitat tecnològica per ga-
rantir aquests drets i deures digitals dels ciutadans, en el marc del 2018, que hem 
vist com s’han vulnerat.

En relació amb l’Administració pública, doncs, bé, és veritat, l’Administració pú-
blica ha patit unes retallades; hem vist com hi ha una manca de relleu generacional 
–també es produeix a les universitats. Ens ha agradat que parlés del pla d’estabili-
tat, de com intentar garantir la promoció, el tema de l’assetjament, aquestes políti-
ques de coworking, de teletreball, modernes, no?, d’una concepció diferent del tre-
ball, i també com modificar aquestes lleis en matèria de funció pública.

Crec que les administracions públiques podem parlar molt de digitalització i 
d’una república digital, però el que és més important és el factor humà, i el factor 
humà són les persones. I, per tant, garantir les condicions de treball és important. 
I, per tant, recordar aquest compromís, no?, de finançament per dur a terme tots 
aquests pactes que s’han dut a terme amb els sindicats i que s’han d’executar.

En el marc dels reptes de l’Estat, vostè ha parlat de telecomunicacions, de políti-
ques de ciberseguretat... Aquí li recomanaria..., bé, li recordaria, doncs, l’acord que 
vam fer, la proposta de resolució que vam acordar la setmana passada amb la CUP 
i partit republicà en relació amb recuperar aquelles lleis que han estat suspeses pel 
Tribunal Constitucional, també..., i com que tinc el diputat Pol Gibert, no?, doncs 
a veure si el Govern espanyol treu aquesta impugnació a la Llei de ciberseguretat, 
que, com vostè ha exposat, comptava amb un consens i amb una concertació, i ens 
posem a la seva disposició per complir allò que vam pactar al Parlament la setmana 
passada perquè la Llei de ciberseguretat hi era expressament inclosa.

En aquest sentit, quant a polítiques digitals, jo el que li diria és que nosaltres 
quan parlem de república digital..., no és una finalitat, la digitalització, l’ús de les no-
ves tecnologies. És un instrument, per a què? Un instrument per garantir, doncs, uns 
millors serveis públics, garantir millors condicions de vida dels nostres ciutadans. 

En aquest sentit, jo crec que la república digital és un instrument per aconseguir 
millor cohesió social. No hi poden haver municipis de primera categoria i municipis 
de segona. No hi pot haver desigualtat d’oportunitats amb aquell comerciant que té 
una empresa a Borrassà i que comença un petit negoci amb aquell senyor que està 
situat al 22@ de Barcelona. Per què? Perquè les oportunitats en un país com el nos-
tre, que hem de basar-nos en el principi d’equilibri territorial i cohesió social, crec 
que és molt important, i que a la república sí que és veritat, com deia el diputat Gi-
bert, no?, que hi han necessitats bàsiques, però en aquesta comissió parlem del tema 
digital, però sobretot que no es pugui produir una escletxa, una escletxa molt més 
gran a la societat per no poder disposar d’aquest accés a les xarxes, per no poder 
disposar d’aquesta formació.

En aquest sentit, també, conseller, important –i també l’hi pregunto– el tema de 
la formació, no? La meva companya, la Jéssica Albiach, parlava de la formació. Crec 
que és molt important, en el jovent d’avui en dia, que tinguin formació especialit-
zada en matèria digital, protecció de dades, reputació online... Jo crec que aquest és 
important perquè aquesta ciutadania es pugui apoderar. Però, a més a més, també 
formació a les persones que poder ja, per la seva edat, doncs, tinguin dificultats o 
no tinguin formació. Crec també que en aquesta escletxa digital hem de vetllar-hi i 
hem de dur a terme actuacions concretes perquè es pugui superar.

Per tant, crec que el projecte que ens ha presentat té una visió global, una visió 
de conjunt, en què es veu molt clar quines són les finalitats. Crec que, en matèria de 
funció pública, totes les propostes que ha fet són molt encertades. I ens trobarà al 
seu costat fent palanca, doncs, per poder-les tirar endavant.

Moltes gràcies.



DSPC-C 47
12 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CPDAP  36

El president

Molt bé. Doncs, després d’escoltar totes les intervencions dels grups parlamenta-
ris, seria el torn de resposta per part de l’honorable conseller. (Veus de fons.) Trenta 
minuts; té un temps màxim de trenta minuts.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Molt bé. Moltes gràcies, diputats i diputades. He intentat fer una cosa, que és, 
aquells temes que més d’un grup ha proposat com a pregunta..., doncs, intentar res-
pondre primer aquelles temàtiques que són més compartides, eh?, perquè és la for-
ma, diguéssim, de poder donar millor resposta als àmbits que m’han preguntat.

Això voldrà dir, potser, que Ciutadans es quedarà sense gaires respostes, perquè 
no m’ha preguntat ni m’ha formulat cap pregunta, ni sobre polítiques digitals, ni 
sobre temes de l’Administració pública, i l’ha encaminat més cap al procés, eh? Al 
final, sembla que siguin, que són els més interessats en això del procés. Però, bé, sí 
que miraré de respondre’ls alguna qüestió en què han coincidit amb el Partit Socia-
lista; sorprenentment, amb la crítica dels llaços grocs, cosa que em pensava que era 
una cosa exclusiva de Ciutadans, però veig que s’hi sumen altres grups.

En tot cas, un dels temes que sí que ha generat molt consens és el tema de la 
necessitat de l’educació, de la capacitació digital, de com ens preparem i com pre-
parem la societat per aquest segle on la revolució digital tindrà un impacte molt 
important. I que, per tant, tinguem una mirada, una mirada no curta sobre aquest 
tema, sinó una mirada de posem-hi, diguéssim, les llums llargues i mirem cap a on 
volem anar.

Aquí, evidentment, si han estat atents a la meva intervenció, deuen haver vist que 
hi ha un capítol especial sobre aquest tema. O sigui, és una de les preocupacions 
principals que té aquest departament, eh? Quan parlem d’una ciutadania digital, un 
dels principals elements és com la capacitem. Aquí ja estem impulsant diferents 
programes, i més que n’impulsarem; entre ells, la passada legislatura, i tindrà con-
tinuïtat en aquesta, el programa mSchools –que va començar precisament quan jo 
estava, quan vaig entrar al Govern–, que és un programa de secundària dedicat a 
promoure la programació, la robòtica, doncs, en un curs de secundària. Va iniciar-se 
com una prova pilot i avui en dia ja hi ha més de 120.000 alumnes que la cursen, 
eh?, 120.000 alumnes.

Tenim també, en l’àmbit de l’extraescolar, un programa impulsat, referent, com 
és el Bitbot.cat, dedicat precisament a impulsar en l’àmbit del lleure, que també és 
molt important perquè, de vegades, en la problemàtica d’una temàtica com aquesta 
–les matemàtiques, la tecnologia–, diguéssim, si no la fomentes també des d’àmbits 
més juganers, doncs també costa més d’entrar-hi, i, per tant, també vam creure im-
prescindible que des de l’àmbit del lleure..., i per això tenim un programa en marxa 
que volem impulsar en aquesta nova legislatura. 

Evidentment dins d’aquest àmbit de la capacitació i l’educació entraria també tot 
el que fa referència a la inclusió, eh? Perquè, igual que hem de capacitar i formar, 
diguéssim, en les primeres etapes primerenques, també, no podem permetre que en 
aquesta revolució digital, que anirà més ràpida que les anteriors revolucions, ningú 
es quedi enrere. I, per tant, aquí hi han diferents programes precisament, conjunta-
ment també, doncs, amb la indústria i amb les empreses, per fomentar, diguéssim, 
que totes aquelles persones que no poden trobar una feina en sectors..., però que es-
tan preparats professionalment per transformar, diguéssim, la seva carrera profes-
sional, ho puguin fer. 

Aquí hi han diferents iniciatives, i, per tant, no podem oblidar també el que és la 
reinserció en un sector digital que també serà fonamental i que també genera molts 
llocs de treball. Perquè al final la millor política social que podem fer per als nostres 
ciutadans és que tinguin feina. I, per tant, hem d’afavorir i ajudar que, en un sector 
on hi ha molta feina, on el nivell de l’atur està..., no arriba al 5 per cent, quan tenim 
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altres sectors del nostre país amb un 17 o un 20 o més percentatge d’atur..., doncs 
com ens ho fem per fer que més gent s’interessi per aquest sector on hi ha molta, 
molta demanda, i així ens ho diu la indústria, però així ho diuen tots els informes.

I especialment dins d’aquest àmbit hi afegiria la temàtica específica de com fe-
minitzem i com sobretot fem que més dones s’interessin per aquest sector. Aquí no-
més donaré unes xifres. Vam impulsar ja un programa especial en aquest cas des de 
la secretaria, el programa DonaTIC, que busca diferents objectius. Un d’ells clara-
ment és la cerca de referents, perquè al final el que acaba passant aquí és que només 
tenim referents homes, no? I, per tant, hem impulsat un pla de dir: «Escolta, hi han 
moltes dones que estan excel·lint en el camp de les TIC avui a Catalunya, posem-les 
a la palestra, fem que siguin referents per d’altres persones, per les nenes, i, per tant, 
ajudem en aquest àmbit.» Hem creat també un premi, que impulsarem encara de 
forma més decisiva, que és precisament d’afavorir aquests referents femenins. 

Després també, i ja més en concret, i abans se m’ha comentat, no?, de que el 
conseller és home, que el secretari general és home, d’aquest departament. Vull dir 
que –i m’he agafat les xifres que, diguéssim, doncs, disposo ja del nombre d’alts 
càrrecs nomenats; els podria dir de memòria, però, bé, no vull equivocar-me allò..., 
exactament–, doncs, actualment, pel que fa a alts càrrecs d’aquest departament, d’a-
quest departament, eh?, tenim un 63 per cent de dones i un 38 per cent d’homes, eh? 
Per tant, això..., estem parlant de secretaris, directors generals, directors d’entitats, 
d’agències. I pel que fa al conjunt, al conjunt del departament –i, per tant, ja aquí 
inclouríem tota la massa salarial del departament–, el percentatge és de 57 per cent 
dones, 43 per cent homes. 

Per tant, aquest departament, en tots els seus sentits, tant a nivell global com a 
nivell específic del que és l’equip directiu..., a més a més les formes que tenim de 
treballar l’equip directiu –i aquí tinc alguns dels col·laboradors– no és vertical, és 
absolutament plana –les formes com es treballa en el món de les TIC..., és així. Per 
tant, directors generals i secretaris treballem conjuntament. Ja em vaig..., evident-
ment vaig fer una..., vaig intentar, doncs, que evidentment el percentatge en aquest 
àmbit, per començar a donar exemple en aquest sentit, fos així, i, per tant, com-
plim..., no només complim la llei, que potser en aquest cas, 63 per cent i 38 per cent 
de dones i homes, doncs, clarament es compleix amb la Llei d’igualtat. Evidentment, 
eh?, ja arribarà un dia que hi haurà una dona que també podrà exercir aquesta..., i 
penso que això serà un bon senyal.

Un altre element en el qual heu coincidit molts dels grups ha estat en el tema de 
la connectivitat. Perquè no avançarem amb la societat digital sense que no tinguem 
ni ciutats, ni ciutadans, ni territoris de primera i segona classe. I amb aquest propò-
sit es va impulsar un projecte molt ambiciós ara ja fa uns anys que és el projecte de 
Xarxa Oberta de Catalunya. Aquest és un projecte..., ho dic per la representant de la 
CUP, és un projecte públic –és un projecte públic–; és un projecte precisament per-
què allà on el mercat no dona resposta, nosaltres des del Govern podem incidir-hi 
de tal manera..., de corregir aquestes desigualtats. 

És evident que de moment no arribem a tot arreu però l’esforç que s’ha fet aquests 
darrers anys ha estat molt gran. I el volem continuar fent. I per això demano, eh?, 
en aquest Parlament –abans s’ha demanat la palanca del Parlament–, doncs, que ens 
ajudin en aquest propòsit perquè és evident que al final això són quartos. Nosaltres 
anem desplegant xarxa; per posar un exemple, en els darrers dos anys cinc-cents 
quilòmetres de xarxa, eh? 

Evidentment, el Govern de la Generalitat..., quin és el seu propòsit amb el pro-
grama de Xarxa Oberta? És desplegar troncals, inicialment, perquè hem d’arribar 
a tots els extrems del país. Les comarques que ens falten són de moment les que 
són més perifèriques, perquè són les darreres a les que podem arribar. Per tant, en 
aquest sentit nosaltres... I la voluntat d’aquest conseller és continuar impulsant enca-
ra amb més força aquest desplegament, perquè és que és vital. I això, per als propers 
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dos anys, vol dir 40 milions d’euros; connectar totes les capitals de comarca són 
40 milions d’euros, les que ens falten. El Govern hi posarà el tall. Esperem també, 
doncs, que des del Parlament ens hi pugueu ajudar, i no només, evidentment, des 
dels grups que donen suport el Govern sinó també des de tots aquells grups que us 
preocupa que els petits municipis, doncs, no disposin de fibra òptica.

De fet, aquest és un dels eixos més importants que hi ha definits en el Pacte na-
cional per a la societat digital que vam aprovar totes les administracions. I, per tant, 
l’objectiu de connectar totes les capitals de comarca l’any 2020 ha de ser, digués-
sim, un repte que l’hem de fer entre tots. Ja hi som les administracions, que hi som 
totes; esperem, també, i ens agradaria que aquest Parlament, doncs, també es sumés 
a aquest objectiu.

L’altra qüestió que ha suscitat també, doncs, evidentment, un cert consens en la 
pregunta ha estat els temes relatius a les pagues, eh? Aquest Govern complirà, eh?, 
l’objectiu de l’increment retributiu. Evidentment, hi han petits marges de maniobra 
perquè el percentatge que hem d’aplicar, doncs, l’hem d’acabar de parlar en el si de 
la mesa que està convocada per al dia 20 de juliol. Evidentment, com tota negocia-
ció, doncs, permeteu-me que avui no desvetlli, diguéssim, doncs, o no ensenyi les 
cartes, però en tot cas la voluntat que tenim evidentment és que aquest increment 
retributiu, aquest any, doncs, es produeixi, eh?, i tant la seva calendarització com 
també, diguéssim, el percentatge final que acabem fent i que es mou evidentment 
entre aquest 1,5 i aquest 1,95, eh? I hi han diferents elements els quals hem de consi-
derar. I, per tant, aquest és un compromís, un compromís que tenim com a govern i 
que farem efectiu. Evidentment, ho farem efectiu en el marc d’allà on toca negociar 
aquestes condicions, que és en el marc de la mesa que per això està convocada el 
dia 20 de juliol. I evidentment amb tota la voluntat que, un cop haguem fet aquesta 
negociació, doncs, puguem explicar-la amb tota transparència a la ciutadania i en 
aquest Parlament.

L’altre gran tema que també ha sortit ha estat, evidentment, el de la cibersegu-
retat. Ho dic perquè és un tema important, eh? Sé que alguns grups potser no l’han 
tocat, però jo m’he apuntat aquí Junts per Catalunya, Esquerra, CUP. El repte de la 
ciberseguretat no és un repte només de Catalunya; és un repte que està afectant... 
He posat l’exemple abans en la meva exposició del problema que va tenir el Govern 
britànic amb els seus serveis bàsics de salut durant una setmana parats. Això no ens 
ho podem permetre. Aquí n’hem tingut també exemples, eh?; aquí el 9 de novembre 
–que ens queda molt lluny ja, eh?– del 2014, doncs, algú va intentar parar els ser-
veis bàsics, els serveis bàsics del Govern de Catalunya, entre ells també serveis de 
salut, serveis de Mossos. Vull dir que, home, ens hem de prendre «en sèrio» aquest 
problema, eh?

És evident que cada dia estem més connectats, i, per tant, cal disposar dels ins-
truments, perquè suposo que convindreu amb mi que l’opció no és desconnectar-se. 
I amb aquest propòsit, i a més a més amb les resolucions aprovades per aquest Par-
lament, fruit d’aquells incidents, es va decidir acordar impulsar una agència de ci-
berseguretat, que evidentment la va aprovar el Govern, però que la va consensuar. 

I vull fer esment específicament dels grups amb els quals jo personalment..., i 
puc dir els noms dels diputats amb els quals vaig estar negociant-la, del Partit Socia-
lista, del comuns, evidentment d’Esquerra i de Junts per Catalunya. Crec que tenim 
un bona oportunitat. Vull dir també que amb la CUP vam negociar una abstenció, 
perquè teníem un model diferent però vam estar d’acord amb la finalitat. Fins i tot el 
Partit Popular, que estava d’acord amb la llei però fruit del moment, dels moments 
que vivíem no es va atrevir a votar-la a favor..., però es va abstenir. 

Ostres, és un gran consens de país, aquest, el de la ciberseguretat. Hauríem de 
ser capaços de que aquesta llei..., que està avui suspesa i que la va recórrer al Tribu-
nal Constitucional el Partit Popular del Govern espanyol, ho vull recordar, el mateix 
dia que s’aplicava el 155, eh?, que era el darrer dia que ho podia fer, i que actual-
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ment, doncs, està suspesa amb uns informes on es diu entre altres coses que, bé, es 
creu que és una llei constitucional, potser hi ha alguna coseta que no, però que en 
tot cas és una llei que s’ha de... Penso que tenim una gran oportunitat, amb el Partit 
Socialista, ara que governa el Govern espanyol, per, a aquesta llei, aixecar o retirar 
el recurs. És que penso que això... Els emplaço a ajudar-nos en aquest propòsit, eh?; 
penso que farien un bon favor al país.

Un altre tema que ha concitat, diguéssim, també un cert debat ha estat el tema 
de com volem que siguin les xarxes, internet, el tema de la privacitat, el tema de les 
dades... Aquest Govern, evidentment, eh?, el tema de la sobirania tecnològica se la 
creu. Nosaltres defensem una internet lliure, lliure i neutra. És la nostra principal 
garantia de subsistència, supervivència en aquest món digital. 

Precisament per això i perquè evidentment això és el que defensen els grans 
gurus d’internet al món, eh?; és així. Els pares d’internet defensen aquest model 
d’internet. N’hi ha d’altres que voldrien una internet intervinguda, eh?, com el 155. 
Nosaltres volem una internet lliure. I per això treballarem en aquest propòsit. I per 
això impulsarem una llei de drets i deures digitals. Amb quins propòsits, que abans 
m’han preguntat vostès? Doncs, evidentment, protegir els nostres ciutadans i les em-
preses. No es poden tancar webs amb aquesta alegria i com s’han tancat durant uns 
mesos on se saltaven tots els protocols, fins i tot amb més rapidesa que com es tan-
quen webs gihadistes o webs de pornografia infantil. Però això què és?

Evidentment que es pot tancar una web, evidentment, però hi han uns proto-
cols. I es van saltar inclús normatives europees per fer-ho. Això està en aquests 
moments..., el mateix senyor Andrus Ansip, que és el comissari europeu d’aquest 
àmbit, es va veure obligat a respondre una pregunta en seu parlamentària del Parla-
ment Europeu..., perdó, en roda de premsa, on evidentment analitzaria aquests fets. 
Van ser uns fets molt greus en l’Europa del segle XXI: tancaments de webs, infor-
màtics empresonats, informàtics portats a declarar per fer miralls... Evidentment. 
I, per tant, això no pot tornar a passar. Hem de protegir els nostres ciutadans contra 
aquestes pràctiques. I per això impulsarem una llei de drets i deures digitals on en-
tre altres coses es tocarà aquesta temàtica; també, evidentment, el de la privacitat i 
el de la protecció de dades. De fet, recentment s’ha aprovat una nova normativa en 
aquest àmbit. Absolutament d’acord amb això. Aquest Govern no en té cap mena de 
dubte. No sé quant temps em queda... (Veus de fons.) D’acord.

Altres temes que s’han tocat –ho dic perquè són temes que s’han repetit. El 
tema dels llaços, no? El tema dels llaços. I el tema de la neutralitat de l’espai. Vos-
tès parlen dels funcionaris... Primer, tornaré a dir el que els vaig dir en seu parla-
mentària: zero queixes, hem tingut; no hi ha hagut ni cap funcionari ni cap ciuta-
dà que ens hagi fet arribar (veus de fons) –no, no–..., ni cap funcionari ni cap ciutadà 
que se’ns hagi, diguéssim, queixat perquè en determinats espais hi hagi llaços grocs. 

És que el llaç groc vostès el volen vincular (veus de fons) –no, no–..., el volen 
vincular a una ideologia política. És un símbol d’humanitat, perdoni. És un símbol 
d’humanitat i de llibertat, reconegut pels drets humans. És que és així. Hem d’anar 
contra això? Quan a vostès, que es preocupen i els molesten tant aquests llaços 
grocs, després no els preocupa gens que quan una persona va a declarar en un espai 
públic, com és un jutjat, amb un llaç groc, no pot declarar perquè porta un llaç groc. 
Però què ens estan explicant? Com ens poden demanar vostès a nosaltres això, quan 
vostès són els primers que són incapaços de que en els espais on vostès gestionen..., 
o on gestiona en aquest cas el Govern de l’Estat, doncs, no es respecta aquesta lli-
bertat individual per símbols que no són polítics, eh? Per tant, escolti, no tenim cap 
regulació que reguli l’espai públic en el si dels edificis, no està regulat. (Veus de 
fons.) No, no, no; no està regulat. En tot cas, si la troben me l’ensenyen.

Més temes. Abans també m’han fet..., i ara entraré en temes que m’han comentat 
més del Grup de Ciutadans, perquè potser no els he pogut..., com que no han pre-
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guntat sobre els altres temes, doncs entraré sobre les temàtiques que m’han pregun-
tat vostès.

Escolti, m’han preguntat –ah, no!, i també ha sigut el Partit Socialista, en aquest 
sentit, que també m’ha sorprès, no?– que no vaig contestar en seu parlamentària. 
Jo vaig contestar la pregunta que em va fer, en aquest cas, el senyor Carrizosa. Li 
vaig fer una resposta. El que no vaig fer és replicar després, perquè no m’havia fet 
cap pregunta. Va fúmer una astracanada, d’insults, i jo entenc que la cortesia parla-
mentària..., es respon millor amb una no resposta, quan hi han insults, que no pas, 
diguéssim, doncs, entrant al que potser voldrien, que és la política espectacle. Com 
que no va fer cap pregunta, doncs, entenguin-me a mi que no vaig replicar. Però jo 
vaig contestar la pregunta que va fer-me. Per tant, no em torni a dir que no vaig con-
testar-lo. Sempre responc quan se’m fa una pregunta. Aquest conseller no s’amagarà 
en aquest sentit.

Altres temàtiques que els han preocupat o interessat. A veure... (Pausa.) El tema 
de la identitat, eh? També ha sortit el tema de la identitat, que és un tema important. 
És evident que, si cada dia, doncs, fem més coses a la xarxa, perquè hi comprem, 
perquè ens hi relacionem, perquè, d’una manera o altra, és un espai nou de relació 
social, doncs, és imprescindible que a aquest espai hi puguem anar identificats; si 
no, és impossible poder, diguéssim, construir sobre aquesta identificació digital una 
cartera de serveis. 

Però la nostra voluntat, d’aquesta identitat, no és el model clàssic d’identitat que 
pot tenir l’Estat espanyol amb un DNI que depèn del Ministeri de l’Interior; la nos-
tra voluntat precisament és promoure una identitat digital ciutadana –aquesta és la 
nostra voluntat–, que pugui servir no només per relacionar-se amb l’Administra-
ció, per consumir serveis digitals de l’Administració, sinó també perquè pugui ser-
vir per als mateixos privats entre ells, o sigui, les persones, i amb les empreses. Si 
volem avançar en aquest àmbit, ens cal, per dir-ho així, unificar el que és el concep-
te d’identitat digital a Catalunya. No pot ser que aquí cadascú dispari, diguéssim, 
amb identitats digitals diverses que després no generen massa crítica i no permeten 
realment construir a sobre d’aquí una cartera de serveis i desenvolupar un mercat 
en l’àmbit digital.

Per tant, nosaltres treballarem per aquesta identitat digital ciutadana amb aques-
ta voluntat. I per això la promourem des de l’àmbit públic, però amb una clara vo-
luntat de que sigui el més autogestionada possible i que garanteixi, evidentment, la 
privacitat i la protecció de les dades d’aquests ciutadans.

En tenim diferents models al món. No estem fent cap cosa que no s’estigui fent 
en d’altres llocs. No hi vegin aquí un DNI catalán. No és aquest l’objectiu que per-
segueix aquest Govern. De fet, l’impulsem des de Polítiques Digitals; no s’impulsa 
des del Departament d’Interior, com fa el Govern de l’Estat. Aquesta és la voluntat. 
És precisament un instrument imprescindible per avançar en aquesta societat digital 
i en aquesta economia digital.

L’altre element a què m’agradaria fer referència, també en aquest àmbit, és el 
tema del pacte nacional, que m’han fet aquí una demanda, eh? Voldria, primer, ex-
plicar d’on ha sortit el pacte nacional, eh? El Pacte nacional per a la societat digital 
sorgeix en la passada legislatura, amb un impuls de totes les administracions que te-
nen alguna cosa a dir en l’àmbit de la digitalització. I és un gran pacte de país. Aquí, 
a més a més, no només hi han diferents institucions, sinó institucions governades per 
diferents grups polítics. Per tant, no tenia cap voluntat, no té cap voluntat, per dir-ho 
així, política; té una voluntat de país.

L’únic àmbit que ens falta, diguéssim, és el Parlament. És l’únic àmbit que no va 
donar temps, per dir-ho així, de posicionar-se sobre aquest pacte. És un pacte que 
s’ha treballat molt. Va ser un any intens de feina, amb els tècnics de totes les admi-
nistracions intentant construir una base de consens, eh?, i de quins eren els princi-
pals eixos de treball. Hi havia clarament un eix del concepte de ciutadania i terri-
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tori digital; un eix d’infraestructures. Hi havia també un eix relatiu, evidentment, 
al govern digital. Hi havia també un eix relatiu al tema de la ciberseguretat; també 
sobre el tema de l’economia digital. En definitiva, ho he explicat abans, el pla de go-
vern d’aquesta conselleria beu d’aquest document també. Evidentment, beu del do-
cument..., dels dos documents dels grups que donen suport al Govern, a través dels 
seus programes electorals, però beu també molt d’aquest document. I, per tant, hem 
intentat incloure aquest consens en aquesta proposta.

És veritat que hi ha una part del pla de govern que alguns grups no compartireu, 
que és el concepte d’avançar cap a aquesta república digital –és normal, eh?, tenim 
diferents projectes polítics–, però nosaltres amb això no hem enganyat ningú, ho 
portàvem en el programa electoral. Ens sembla que els estats i els governs del futur 
seran governats de forma diferent que com ho hem entès fins ara, comptant molt 
més amb el ciutadà, i, per tant, apoderant molt més els ciutadans en les decisions 
del dia a dia d’un país, d’un territori, d’una ciutat. Això ho fan també les ciutats. Els 
projectes de smart city inclouen projectes de participació ciutadana per decidir co-
ses de la ciutat. I s’utilitza en els processos digitals, en aquests sentit. Doncs per què 
no ho hem de poder fer a nivell de país? Penso que és una nova forma de governar, 
molt més comptant amb el ciutadà, no només anant a votar un cop cada quatre anys. 
Aquest és el nostre propòsit.

És evident també, i no aniré a l’altre extrem: no tot es pot decidir així. Però sí que 
hi han moltes qüestions que les podem..., i, a més a més, d’una forma no només ac-
tiva sinó també passiva. Perquè tampoc no ens podem trobar, a vegades, i això pas-
sa molt en els àmbits locals, de que sempre participen els mateixos, eh? I, per tant, 
hem de també donar l’oportunitat a aquella gent que no participa tant, eh? I hi han 
formes actives i passives de participar: aportant dades, de forma evidentment volun-
tària, i fent, ajudant a projectes concrets pots induir a millores socials i ambientals 
i de moltes índoles en un país. 

En posaré dos exemples. Us en posaré un molt propi, que és el de la cobertu-
ra de telefonia mòbil. Quan jo arribo a la conselleria, em trobo que per saber quin 
és el mapa de cobertura... –perdó–, en aquest cas, quan arribo a la Generalitat, el 
mapa de cobertura de telefonia mòbil, per saber exactament com estem, eh?, doncs 
hi havia poques dades, perquè les dades les tenen els operadors, i no som un estat 
per poder-los exigir que ens les donin, encara. Per tant, hem de ser innovadors. Què 
vam fer? Doncs vam dissenyar una petita aplicació que vam demanar als ciutadans 
que participessin a portar-la al seu mòbil. I aquesta aplicació l’únic que fa és que, a 
mesura que et mous, tu no has de fer res més, allà on estàs, guarda el nivell de co-
bertura. Vam aconseguir deu mil voluntaris, deu mil voluntaris que ens ajuden a fer 
aquest mapa de cobertura en temps real i online. 

Què ens permet això? Ens permet tenir un mapa de cobertura del país. Això ens 
permet ser transparents amb el ciutadà. Podem veure on hi ha problemes. No tenim 
cap problema en saber on hi ha problemes de cobertura. És que els volem solucio-
nar. Per això volem saber on estan. I permet també al ciutadà tenir més informació 
i millor informació, i, per tant, a l’hora de contractar un operador, pot tenir més in-
formació per decidir; li pot convenir més contractar l’operador A o l’operador B. I és 
també molt positiu per al Govern quan ens asseiem a negociar amb els operadors, 
amb quines inversions futures s’han de fer. És també bo, penso, per als operadors, 
perquè veuen oportunitats de negoci allà on no estan donant un bon servei.

Per tant, fixeu-vos, és el ciutadà el que està fent la política; és el que aporta les 
dades que et permeten que això acabi amb una millora social perquè això acaba in-
duint a una millora de la cobertura.

Això es pot aplicar en el camp de la cobertura, es pot aplicar en el camp de l’estat 
de les carreteres, de si una carretera està ben asfaltada o no. Els mòbils avui en dia 
detecten vibracions. Tu pots..., quan vas conduint amb el cotxe, el mòbil pot saber 
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si aquella carretera té forats, no té forats, si hi ha molt trànsit o no hi ha molt tràn-
sit. Són noves formes de governar. Qui ens ajuda a governar? Ens ajuda el ciutadà.

Es pot aplicar en l’àmbit de la biodiversitat. De fet, hem fet un projecte de bio-
diversitat en aquest àmbit, que és en el tema dels ocells, per saber on hi ha ocells 
en el nostre país. És que és una espècie fonamental per a l’equilibri ambiental d’un 
país. I com es mouen.

Què vull dir amb això? Hem de canviar, hem de pensar diferent de com hem go-
vernat fins ara. Fins ara s’ha governat molt des de l’Administració amb una visió cap 
a l’Administració. Hem de governar... I per això quan dèiem «hem de plantejar una 
nova administració», és una administració que miri cap al ciutadà i que aprofiti el 
ciutadà. Hi ha molt ciutadà que té moltes ganes de poder participar. No ho podrà fer 
activament, ho podrà fer passivament. Però podem ajudar a una millor governança 
d’aquest país. D’això va també la república digital, de noves formes de governança 
i d’apoderament.

Aquest és un tema que, evidentment, jo entenc que alguns hi veuran un sentit po-
lític, però té també un sentit de modernitat. Nosaltres no volem ser un estat analògic. 
Abans m’han fet la pregunta. Potser el problema, i ho vaig dir públicament, és que 
volíem construir un estat del segle passat. El que hem de fer és construir un estat del 
segle XXI; això és el que hem de fer.

(Veus de fons.) Segurament m’he deixat alguna qüestió, i, en tot cas, a la segona 
rèplica hi tornaré... (Veus de fons.) Llei de la funció pública. És veritat, també m’ho 
han preguntat, tot i que només m’ho ha preguntat, em sembla, un grup. 

Sí; el nostre objectiu és en primer lloc reformar-la, eh? Però, evidentment, si es 
donen els consensos necessaris en aquest Parlament, podem parlar de fer una llei de 
la funció pública. Per tant, aquí també els traspasso una certa responsabilitat, eh?, 
igual que amb la llei de l’escola de la funció pública. L’objectiu, també, d’aquest Go-
vern és aprovar aquesta llei, eh? És una llei que es va treballar a la passada legisla-
tura, i, per tant, també tenim aquest objectiu d’aprovar-la en aquest nou curs.

I respecte al seu director –que també m’ho han preguntat–, nosaltres, evident-
ment, aquest Govern..., el 155 va fer, diguéssim, va actuar de forma desproporcio-
nada pel que fa a l’hora de acomiadar gent de forma injusta, i, per tant, la nostra vo-
luntat és que tota aquella persona que vulgui ser restituïda serà restituïda. Una altra 
cosa és que no ho vulgui. I, per tant, en aquesta línia estem treballant pel que fa a 
l’àmbit de l’Escola d’Administració Pública.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, conseller. És el torn de rèplica dels grups parlamentaris. Iniciem la in-
tervenció del Grup Parlamentari de Ciutadans, amb l’il·lustre diputat Dimas Grage-
ra, per un temps màxim de cinc minuts.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidente. Señor Puigneró, una primicia que quizá usted no conoce: 
muchos ciudadanos de Cataluña ya tienen un estado del siglo XXI que se llama Es-
paña. Esto, simplemente se lo quería aclarar.

Me ha dicho usted... (remor de veus), me ha dicho usted..., me ha dicho usted que 
no le hemos hecho preguntas, al principio, y luego nos ha contestado algunas. Yo, 
si quiere, mire, he concretado las que le he hecho durante la intervención. Quizás 
porque estaban intercaladas, no sé, le ha costado a usted seguirlo, pero se lo digo. 

Mire, una rápida: ¿tiene usted constancia de que desde el Cesicat se produjesen 
espionajes a políticos o a empresarios? Simplemente, con que me diga sí o no, yo me 
doy por satisfecho. ¿Cedieron ustedes datos o pusieron en peligro, como dicen estas 
noticias de diversos medios de comunicación, los datos de los catalanes para la con-
sulta del 1 de octubre? ¿Todas las licitaciones que se han hecho desde el CTiTI son 
transparentes, no se han utilizado fondos para pagar estructuras de estado? Y le he-
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mos preguntado también y no nos ha dicho una fecha concreta para la devolución de 
las pagas de los años 13 y 14 a los funcionarios, que creo que también hemos coin-
cidido con más de un grupo en esta pregunta.

Bien, nos ha dicho la portavoz de Junts per Catalunya que hombre, que espe-
raban que hablásemos más de propuestas y que hablásemos... Pues, hombre, a no-
sotros también nos gustaría hablar más de propuestas en este Parlamento, pero en 
todas las comisiones. Ustedes han cerrado el Parlamento casi un año, ustedes, la 
Comisión de Salud, llevaban desde julio del año pasado sin convocarla, y de verdad 
que a nosotros nos gustaría hablar más de políticas digitales, más sobre los trabaja-
dores públicos, pero realmente son ustedes los que nos cortan. Es que ustedes están 
viniendo aquí diciendo abiertamente –no se esconden, lo llevan en su programa– 
que van a crear la república digital. Hombre, pues, Ciudadanos, con todos los respe-
tos, hay mil temas, mil ámbitos que también son importantes, pero entienda que hay 
mucha gente que espera que reaccionemos, que reaccionemos ante esto.

Y, por otro lado, volviendo al tema de los lazos, yo es que no lo veo tan compli-
cado. Mire, yo siempre defenderé su libertad de que usted lleve un lazo donde usted 
quiera. Y esto yo creo que no entra en discusión. Pero ¿qué pensaría si nosotros, 
cuando gobernemos, llenásemos las conselleries de corazones tribandera? Porque 
no hay un símbolo que represente más la libertad en Cataluña ahora mismo, señor 
Puigneró, que el corazón tribandera de Ciudadanos. ¿Qué pensaría usted? Dice us-
ted que no tiene ninguna queja –pues quizá no se atreven a decírsela–, pero yo sí 
que tengo quejas de trabajadores públicos. Si le traigo una sola queja, ¿usted retirará 
los lazos amarillos de las conselleries? Contésteme sí o no; es otra también pregunta 
binaria, es muy sencilla, puede contestar también con ceros y unos. Y, bien, yo creo 
que en este tema no nos pondremos de acuerdo, pero creo que nuestro razonamiento 
es el correcto, es decir..., y sí que hay legislación que prohíbe: que se quiten también 
de los ayuntamientos donde ustedes gobiernan.

No tengo más que añadir. Le pediría que me contestase, por favor, a estas pre-
guntas, y de forma clara.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Té la paraula l’il·lustre diputat Pol Gibert, per un temps màxim de cinc minuts.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Jo voldria començar fent un apunt, perquè comença a ser un 
costum en aquest Parlament, ja, que el grup que dona suport al Govern fa fiscalitza-
ció de l’oposició, cosa que ja és estrany en un parlament que passi això, diguem-ne. 
Avui venim, en teoria, no a fiscalitzar tant sinó a acompanyar la seva compareixen-
ça i comentar-la, no?, i ens trobem respostes a aquesta banda de l’hemicicle. Llavors 
demanaria també el torn per al·lusions, per poder incrementar el meu ús de paraula.

I fer dos apunts només. El portaveu del Grup Republicà considerava que la justí-
cia molesta els treballadors que estan al CTiTI en aquest cas, que els molesta quan 
van allà a investigar alguna cosa. Nosaltres preguntem per què hi van, que potser no 
hi haurien d’anar si no hi hagués motius per anar-hi, no?

I a la portaveu Geis també li volia dir... (Remor de veus.) Pot respectar el meu 
torn, si us plau? 

El president

Si us plau...

Pol Gibert Horcas

És una cosa bàsica en un parlament, eh?

El president

...respectin el torn de cadascú dels diputats.
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Pol Gibert Horcas

Li deia, li volia puntualitzar, potser no m’he expressat adequadament: llibertat 
d’expressió sempre, evidentment; però, en un lloc de treball, utilitzar un símbol par-
tidista, no, ja que aquí és on està la discrepància entre nosaltres. Evidentment que 
vostè pot portar, o el conseller, un llaç groc i ningú li dirà res. Utilitzar en un edifici 
públic un llaç groc, on hi va, en aquest cas, gent que no comparteix aquesta ideolo-
gia, o ciutadans..., doncs aquí és on està el punt de discrepància.

I m’agrada que passin de la desobediència de fa pocs mesos, inclús en algun mo-
ment el conseller, doncs, feia algun gest de desobediència, a dir-nos que, si us plau, 
el recurs que hi ha de la Llei de ciberseguretat, si us plau, el retirem. Em sembla un 
bon pas endavant. I, en aquest sentit, segur que hi podem treballar.

També dir-li que, si vostè s’adona ara que el grup socialista no està d’acord en 
que hi hagin llaços grocs i pancartes a edificis públics d’aquest país, potser és que 
vivim ja en una república diferent, vostè digital, del seu país, i jo en un altre, per-
què això fa temps que ho diem nosaltres. La nostra portaveu ho va dir públicament 
fa poc temps, amb la qual cosa, si no ho sap, jo ho lamento, però no és una posició 
nova ni l’he fet jo com a referent en aquest cas. No soc innovador, ho sento.

I dir-li també que vostè feia menció de la intervenció de l’Estat o d’«algú». Ens 
ha quedat aquesta incògnita de qui és «algú» que va intervenir el 9 de novembre. 
Ens agradaria saber-ho. Si ho sap, doncs, que ens ho digui, perquè també és d’in-
terès d’aquest grup parlamentari. Però també li volia dir a vostè com anomenaria 
l’espionatge de correus electrònics que, segons la fiscalia, va passar amb el Govern 
anterior. Jo crec que és un tema, també, que potser ens interessa a tots plegats, no?, 
o, com s’ha dit també, dades de gent que han anat rodant pel món en servidors que 
no sabem ni on han anat a parar.

També li volia fer una observació que m’ha semblat greu, que vostè diu que, si el 
senyor Agustí Colomines està disposat a tornar al càrrec de director de l’escola, vos-
tè, sense cap mena de dubte, ho acceptarà. Doncs vagi per endavant el nostre rebuig 
absolut a una persona que es dedica a insultar líders polítics d’altres partits. Això és 
innegable, conseller, és innegable. Ho va fer, és públic, ho va fer; no se’n va penedir 
ni va demanar perdó, per la qual cosa que vostè defensi una persona com aquesta 
ens diu molt també del seu caràcter.

I entrant al tema de gestió, tres temes bàsics, però també el que és la cara B del 
procés digital, que crec que també se n’ha de parlar. Es tracta de la desconnexió, un 
tema important, que hi ha un debat europeu sobre aquest tema: com podem descon-
nectar també de la tecnologia que ens arriba a través del telèfon, a través del mail, 
sobretot en l’àmbit laboral. Aquest tema també és important. Segon tema: ciberas-
setjament, un tema també que afecta sobretot el públic més jove i que també veiem 
molta indefensió davant d’aquest tema. Tercer tema: l’accés a tot aquest procés di-
gital de persones amb discapacitat. Com farem que sigui accessible per a aquesta 
gent també?

I un quart tema que crec que és important i que vostè segueix sense fer-hi prou 
èmfasi des del meu punt de vista, que és el tema dels treballadors públics. La seva 
conselleria té dos noms clau, diguem-ne, «política digital», que vostè n’ha fet un 
gran repertori, i la segona part, que és l’Administració i la funció pública. Jo en 
aquest tema li vull demanar un calendari clar de recuperació de drets –drets la-
borals, salarials, consolidació d’interins..., molts temes que s’han de recuperar en 
aquest sentit. Jo li vull dir què es recuperarà i quan es recuperarà. M’interessa sa-
ber-ho. I també perquè crec que, a part de fer aquest gest o aquesta recuperació de 
drets, també cal, com vostè deia, il·lusionar i motivar els treballadors públics, de tot 
tipus, laboral, funcionaris, de tot tipus, sense cap distinció, perquè crec que l’Admi-
nistració s’ho mereix, són gent que han patit durant molt temps, i també, si volem 
fer aquells canvis que vostè proposa, que són molt potents, doncs, caldrà un perso-
nal molt motivat.
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El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Té la paraula la il·lustre diputada Jéssica Albiach. Cinc minuts.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Conseller, m’han quedat moltes preguntes per contestar; per 
tant, hi tornaré a insistir.

No m’ha quedat clar finalment..., perquè sí que ha parlat que a la reunió del dia 
20 de juliol, el divendres, sí que parlaran de l’increment salarial i que això formava 
part de les negociacions amb els sindicats, però no m’ha quedat clar si ahí també 
parlaran del retornament de les pagues extres del 13 i del 14 i de quan se’ls abonaria. 
No m’ha dit res del pla de riscos laborals, tenint present que els resultats en preven-
ció de riscos i en sinistralitat són els pitjors de tot l’Estat.

Sobre el director de l’Escola d’Administració Pública. Nosaltres creiem que 
l’aplicació del 155 va ser una barbaritat –i, de fet, el meu grup en el Congrés va pre-
sentar un recurs en contra del 155 davant del Tribunal Constitucional–, això no ho 
neguem; ara bé, una errada de l’anterior legislatura no vol dir que aquesta legislatura 
ho hem de fer igual de malament. Per tant, jo li continue preguntant si vostè consi-
dera que el perfil del senyor Agustí Colomines és el més adient per a ser el director 
de l’escola, no perquè estiguera allà, abans, de director, sinó si creu que ara mateix 
és el millor perfil.

Una altra cosa que tampoc m’ha quedat clara és si finalment se pagarà el cent per 
cent del salari de la baixa per incapacitat temporal, que va ser el dret retallat el 2012. 

No m’ha dit res de l’òrgan extrajudicial de resolució de conflictes.
I sobre la Llei de funció pública, a mi sí que m’agradaria fer un matís. Vostè ha 

dit que renovar..., fer una nova llei, no, però reformar-la, sí. Per a mi això és gairebé 
com el més contradictori amb tot el relat que ha fet de la nova república que hem 
de construir per a Catalunya. I ho dic perquè la llei que tenim ara mateix de funció 
pública a Catalunya és pràcticament l’espanyola traduïda. Per tant, no sé si tindria 
sentit parlar de fer efectiva la república sense una llei pròpia on puguem pensar entre 
totes quin és el model d’administració pública que volem.

No m’ha dit res sobre el futur del programa Òmnia, que és el que va directa-
ment..., bé, des del Departament de Treball i Afers Socials, és el que està destinat 
exclusivament i que va destinat a aquells col·lectius que estan en una pitjor situació 
de vulnerabilitat, que estan en risc d’exclusió social.

Tampoc m’ha dit res dels programes específics de joventut i tecnologia, amb el 
que li comentava de que la joventut té les pitjors taxes d’atur.

I sí que m’agradaria acabar fent un parell de reflexions. Les polítiques digitals 
per se no fan elles només soles un món millor, poden ser utilitzades, com hem vist 
en nombroses ocasions, com una capa de pintura per a amagar precarietat laboral, 
una manca del model productiu estable, retallades, ineficiència, opacitat de les ad-
ministracions... Per tant, nosaltres creiem que les polítiques digitals han d’estar al 
servei de la correcció de les desigualtats, en l’eficiència de l’Administració i en ser 
capaços de construir un nou model de país sostenible, just, democràtic i feminista.

Vostè ha parlat en la seva intervenció..., moltes vegades ha sortit la paraula 
«smart», la paraula «intel·ligent». Jo crec que no podem córrer el risc de buidar-la 
de contingut i hem de defugir-ho com una categoria buida i construir plegades un 
model de país de futur democràtic i igualitari.

Gràcies.

El president.

Gràcies, diputada. És el torn del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, de la senyora Natàlia Sànchez, per un temps de dos 
minuts i mig.
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Natàlia Sànchez Dipp

Bé, molt breu. També insistir en algunes preguntes que no ens ha contestat amb 
relació al programari lliure, que hi hem dedicat força temps, que, si no m’equivo-
co, no n’ha dit absolutament res. Nosaltres creiem que és imprescindible, lligat amb 
aquest estat del segle XXI, ja que preferim un estat del segle XXI que no estigui en 
mans exclusivament de Microsoft, amb les conseqüències amb relació a la sobirania 
que això té.

Insistirem, que abans no hi hem entrat molt, en relació a l’Agència de Cibersegu-
retat de Catalunya. Ja ho hem dit, que vam ser crítics, perquè principalment nosal-
tres creiem que la fórmula que van consensuar conté un discurs, darrere la concer-
tació pública, com fent veure que l’agilitat i l’eficiència són com uns grans objectius 
i que només es pot ser eficaç i eficient si hi entra el sector privat. Nosaltres sabem 
que, darrere d’aquestes concertacions publicoprivades, sovint hi perd la gent i poc 
hi guanyen..., i uns altres que guanyen molt.

Dues qüestions més; en relació amb la llengua. També..., abans no l’hi hem co-
mentat. També creiem que des del seu departament (remor de veus) és imprescindi-
ble que parin atenció a l’ús... –d’acord; disculpin, és que em desconcentro, d’acord–, 
a l’ús de la llengua catalana com a sistema de cohesió i de l’ús en l’Administració.

I finalment també recordar, lligat amb l’1 d’octubre, la importància del contrapo-
der que van esdevenir tot el col·lectiu d’activistes, hackers, per fer possible un contra-
poder i fer possible l’1 d’octubre. Per tant, que també se’ls tingui en compte a l’hora 
de participar en aquesta república digital que volen construir; per recordar-li el que 
diuen els companys d’Anonymous, que la gent no hauria de témer els governants, 
sinó que els governants haurien de témer la gent. I, per tant, en la lluita que tenim al 
davant de la construcció de la república i en aquesta república digital, és imprescin-
dible que tinguin en compte també tot el col·lectiu d’activistes que poden generar un 
contrapoder en favor de les classes populars.

Insistir també en quina és la seva opinió sobre i quin pla té per al Cesicat, i qui-
na és la seva opinió –Ciutadans també l’hi preguntava; nosaltres insistim en la pre-
gunta– sobre la persecució i col·laboració amb Mossos en investigar activistes dels 
moviments socials.

«Merci».

El president

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula l’il-
lustre diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Moltes gràcies, president. Bé, jo, tres conceptes que, en la intervenció anterior, 
doncs, no he tingut prou temps de desenvolupar i que en canvi ara m’agradaria inci-
dir-hi, però vostè ja hi ha fet referència.

Un d’ells era precisament el de Xarxa Oberta; Xarxa Oberta que, certament, 
quan Esquerra Republicana va passar per la gestió tecnològica des del Govern, va 
ser un dels grans projectes que va impulsar, un projecte de país i que és transfor-
mador i que hi hem d’apostar. I m’ha alegrat molt sentir que vostè ho tingui molt 
referenciat, perquè hi hem d’avançar i hi hem d’avançar moltíssim des de l’àmbit 
públic –des de l’àmbit públic; aquesta xarxa oberta que ha de facilitar que al final 
puguem acabar amb el desplegament d’una xarxa pública de molt alta capacitat que 
arribi a tots els municipis de Catalunya i que, per tant, doncs, ho puguem focalitzar 
moltíssim.

Després, un altre dels grans conceptes: big data; el big data que vostè també ha 
referenciat molt i molt bé, i que em sembla que és una de les grans oportunitats que 
tenim en el nostre país. Sabem que la gestió dels big data..., i en això estic d’acord 
amb la intervenció de la companya, de la companya diputada de la CUP, la Natàlia 
Sànchez, que ha afirmat que bona part del gran negoci de les grans multinacionals 
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tecnològiques rau en la cessió gratuïta de les nostres dades quan utilitzem les seves 
aplicacions. Per tant, nosaltres com a país, nosaltres, des del nostre propi govern, 
hauríem d’aconseguir que aquestes grans dades siguin de benefici col·lectiu i siguin 
d’utilització col·lectiva.

I això va molt lligat també a tota la gestió del programari lliure. Nosaltres defen-
sem que, abans de que l’Administració es plantegi l’adquisició o la utilització d’un 
programari privatiu, primer validi que hi hagi l’opció en programari lliure. Hem de 
continuar aprofundint en aquesta qüestió i hem de continuar aprofundint en la utilit-
zació, en els centres públics, en l’Administració pública, de programaris lliures que 
facilitin també que aquest big data el puguem fer créixer entre totes i tots.

També, com a..., i aquest tercer i darrer concepte, i a mi em sap greu, per què?, 
perquè tindrem poc temps, però és un concepte que a mi m’agradaria teoritzar i 
molt, que és el de la democràcia digital. En efecte, podem facilitar molt i molt les 
interrelacions personals a través de les diferents aplicacions, a través del desenvo-
lupament tecnològic. I, en efecte, pot ser una gran eina i una gran oportunitat per 
fer que la ciutadania participi i construeixi de baix cap a dalt i no pas de dalt cap a 
baix. Vostè abans ha explicat una manera de treballar; vostè ha dit que en l’àmbit 
tecnològic no es treballa a partir d’una piràmide on la part de dalt és qui té la força i 
el poder i mandata cap a baix, sinó que treballen en horitzontal, que treballen en pla.

En efecte, és això el que hem de desenvolupar també a nivell social. Hem d’acon-
seguir que la ciutadania se senti al mateix nivell que les administracions en les quals 
s’ha de sentir representada, s’hi ha de sentir al mateix nivell que en el nostre Parla-
ment, s’hi ha de sentir en el mateix nivell que en el nostre Govern. Per què? Perquè 
tinguin l’accés, perquè tinguin la capacitat, perquè tinguin l’accés transparent a totes 
les dades i tinguin l’accés directe cap a totes aquestes dades que li permetin també 
prendre decisions amb el millor dels coneixements.

Si compartim les dades tindrem ciutadans i ciutadanes que tindran capacitat de 
decisió. I si tenen capacitat de decisió, nosaltres, com a parlament i com a govern, 
haurem aconseguit una de les grans fites de qualsevol democràcia europea, de qual-
sevol democràcia mundial, que s’haurien de plantejar, que és tenir ciutadans i ciu-
tadanes lliures, amb decisions que siguin lliures, i que, per tant, el poder, que en 
efecte, és del poble –i aquí estem, en el Parlament de Catalunya, que és la màxima 
expressió de la veu del poble–, doncs es manifesti en el seu dia a dia en la presa 
de decisions de baix cap a dalt. I, per tant, és un concepte que jo m’hi sento molt 
a gust, i que el nostre grup se sent molt a gust desenvolupant-lo, i que m’interessa 
moltíssim.

I, després, jo tiro també una corda d’aliança cap a un dels grups que ha parlat de 
la Llei de funció pública; nosaltres també l’hem referenciat en el nostre discurs, i em 
sembla que és rellevant que puguem avançar en aquest camí.

I, per últim, una petita referència al diputat i també company Pol Gibert, que 
veig que, en el discurs que ha fet, que ha utilitzat avui a la comissió, ha ciutadanejat 
força; deu ser perquè el color de la polsera del seu rellotge cada cop està denotant 
que està fent un canvi de transició del vermell cap al taronja, eh? (Rialles.) Bé, Pol, 
això m’ho prendràs com a broma. Però, en efecte, avui t’he vist molt, molt, molt de 
la bancada que tens al teu davant, eh?

El president

Gràcies, diputat. És el torn, per acabar aquesta ronda, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Té la paraula la il·lustre diputada Gemma Geis, per cinc minuts.

Gemma Geis i Carreras

Gràcies, president. Bé, jo només dir a tots els grups de la cambra, no?, que quan 
hi hagin propostes constructives o fetes des de la crítica ens trobaran, però quan ha-
guem de defensar l’exercici de la llibertat d’expressió, doncs, també, també hi serem.
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Aquí, citar-ho, no? Jo recordo, fa uns mesos, en un d’aquests viatges –quan par-
leu d’espionatges polítics–, que ens vam trobar uns quants diputats, que sí que ens 
estaven espiant a l’aeroport de Brussel·les, en aquest Estat tan modern que és l’Estat 
espanyol, en el qual a la persona que ens estava espiant li va sonar el mòbil i portava 
l’himne espanyol mentre ens estava fent fotos i estàvem sopant uns quants diputats 
a Brussel·les. Per tant, quan parlem d’espionatge, uns ho hem viscut de molt més a 
prop. Però, bé, en fi, l’Estat espanyol és un estat molt modern, i és molt normal que, 
qui t’espia, bé, només pel so del mòbil, doncs, ja sàpigues que és del CNI.

Segona, mirada llarga –mirada llarga–, conseller. L’any passat, el 14 de desem-
bre, als Estats Units el Govern Trump es carregava tota la proposta que havia fet el 
Govern Obama de garantir la neutralitat tecnològica. Per tant, al món, nosaltres sí 
que estem..., no només amb tres banderes o quatre, sinó que estem..., volem ser ca-
talans amb mirada global. I, per tant, doncs, aquests reptes són reals i aquí estarem 
per treballar.

Tres. Compromís per fer front a les pagues, no?, en matèria dels funcionaris pú-
blics, dels treballadors públics, que crec que és un consens de tots els partits i, per 
tant, hem de trobar la dotació pressupostària.

També, aquesta instal·lació de les xarxes, no?, a totes les comarques a partir del 
2020. Aquest pacte nacional per a la societat digital. Aquestes ciutats intel·ligents, 
territoris intel·ligents i totes les modificacions legislatives de tots els àmbits trans-
versals que es puguin produir.

Vot electrònic, també; creiem que és molt important. Jo vaig viure una experièn-
cia com a vicerectora en primeres eleccions a rector a la Universitat de Girona, a tot 
Catalunya, no?, es van fer, i van ser les eleccions a les quals hi va haver la partici-
pació més alta de tota la història de les universitats espanyoles, per què?, perquè els 
estudiants, els PAS, els PDI podien votar a través del mòbil. Per tant, aprofitem això, 
que crec que és un bon mecanisme i crec que el conseller també n’és molt conscient.

I quant a la Llei de funció pública, doncs, sí, hi estarem d’acord, però llavors 
quan estiguem fent propostes els partits polítics ens trobarem que hi ha la limitació 
de l’article 149.1 de la Constitució espanyola, que estableix que les competències de 
la Generalitat en matèria de funció pública són les que són. I, per tant, aquí, uns 
quants, quan volem revolucionar la funció pública, que la podem modernitzar, ens 
hi trobarem, en la reforma de la funció pública, però tindrem els límits de la Cons-
titució espanyola, que, de seguida que ens els passem, si bé serveixin per millorar 
la funció, per modernitzar-la, ens ho impugnaran en del Tribunal Constitucional.

I, finalment, dir-li que, amb relació amb la restitució, no?, que ha sortit aquí, 
doncs nosaltres dir que hi han hagut diferents casos de persecució ideològica, que 
nosaltres defensem la restitució d’aquelles persones que han estat cessades per mo-
tius ideològics i que estarem al costat del conseller per si aquestes persones, les que 
es consideri, volen tornar a ser restituïts en el seu càrrec..., tindran el nostre suport.

I acabo amb el que he començat: mirada llarga i quan siguin propostes construc-
tives o fetes des de la crítica dels partits que no estan en govern, ens trobaran per 
parlar-ne, però sempre des del respecte als drets civils i polítics en la repressió que 
estem vivint.

El president

Gràcies, diputada. Per tancar la compareixença, té la paraula l’honorable con-
seller.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Moltes gràcies. Diputats i diputades, començaré pel final. Com que, a més a més, 
ha sigut rèplica, motiu de rèplica, aquest tema de l’escola, jo insistiré en una cosa. 
L’anterior consellera va considerar que el senyor Agustí Colomines era vàlid per 
portar l’escola. Jo no posaré en qüestió aquesta decisió, perquè per mi està per sobre 
el fet ignominiós que fos acomiadat pel 155. I, per tant, per mi té dret a ser restituït. 
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Si la consellera que el va nomenar va considerar en el seu moment, i a més a més, 
doncs, va defensar, diguéssim, la seva capacitat professional per estar al cap de l’es-
cola, jo no tinc per què dubtar que això no sigui així. Però és que per sobre d’això 
passa el fet importantíssim de que pel mig hi ha hagut un 155, i, per tant, ha estat 
cessat de forma absolutament injustificada, al meu entendre. Suposo que donen per 
resposta la pregunta, no?

En aquesta primera rèplica, he intentat, també, doncs, a veure si puc anar respo-
nent, perquè, clar, són moltes qüestions, i a la primera ja he dit que respondria les 
que fossin comunes a tots; a veure si puc respondre qüestions més concretes.

Una cosa que sí que s’ha repetit ha estat el tema del retorn de les pagues, eh? 
Jo ho vaig dir públicament: aquest conseller té el compromís de que això es retor-
ni. Penso que és absolutament de dret que així sigui. També és veritat que tenim a 
l’horitzó uns petits impediments, i, per tant, hem de veure com els solucionem, eh? 
Tenim l’impediment, en concret, doncs, de la regla de dèficit i de la regla de despesa 
–per cert, imposades per l’Estat espanyol, eh? Per tant, hem de veure com ho fem. 
Però el compromís hi és.

Respecte a la qüestió de començar a cobrar el primer dia de la baixa laboral, si 
m’ho permetrà la representant dels comuns, em reservo també aquesta carta, digués-
sim, per a la mesa de negociació de la funció pública que tindrem el 20 de juliol, 
i que també, una miqueta, doncs, per respecte, puguem compartir allà com imple-
mentem aquesta mesura, eh?

El tema del punt Òmnia, també, així..., se m’ha acudit també en la meva primera 
intervenció. El tema de la inclusió social serà un dels reptes, eh?, perquè quan diem 
que no es pot quedar ningú enrere i parlem de la inclusió en aquest àmbit de les 
tecnologies digitals... I, per tant, hem de reformular el punt Òmnia, eh? No pot ser 
un lloc on només anem a aprendre a utilitzar el Word, eh?, per dir-ho així. És veri-
tat que en l’època..., en els darrers anys, que hi ha hagut retallades a tot arreu, eh?, 
doncs, també ha patit aquest fet, no?, però sí que és veritat que aquest és un àmbit 
que he volgut, específicament, i en la meva primera intervenció, referir-m’hi, i que, 
per tant, serà un dels elements, diguéssim, de les polítiques d’aquesta conselleria.

Programari lliure, que també ha sortit en diferents grups. Miri, jo estic a favor 
del programari lliure. El que passa és que s’ha de saber què és el programari lliure. 
I no dic que no ho sàpiguen, eh? Però dic que, com tot, a la vida, no hi ha, digués-
sim..., no tot és meravellós ni tot és un desastre, eh?; ni el programari lliure és me-
ravellós i el propietari és un desastre, ni a la inversa. Cada un d’aquests dos tipus 
de programaris serveixen i tenen utilitat en diferents àmbits, eh? I, per tant, no pot 
excloure un a l’altre. El que hem de trobar és l’equilibri de com i en quins llocs el 
programari lliure és més eficaç.

En posaré alguns exemples. Hi han serveis corporatius, com pot ser, per exemple, 
donar correu electrònic o la forma com imprimim a la Generalitat, eh?, quan s’ha 
d’imprimir, per tant el software d’impressió, que són serveis que afecten 250.000 
treballadors. I, per tant, com comprendrà, en serveis d’aquestes característiques, a 
darrere, ha d’haver-hi algú que respongui en moments crítics. I el programari lliure 
a vegades té dificultats en donar resposta en aquest sentit. Perquè tu necessites so-
lucions més «claus en mà» que et permetin poder aportar, per dir-ho així, solucions 
més corporatives.

Però és veritat que en altres àmbits el programari lliure és molt més àgil i molt 
més capaç d’aportar solucions: en aplicacions de nínxol, en aplicacions molt enfo-
cades a la innovació. I, per tant, hi hem de treballar. I, per tant, jo, que he sigut al 
llarg de la meva vida... –i, de fet, vaig fer el meu treball de fi de carrera programant 
amb Smalltalk, que clarament és una aplicació que no és, diguéssim..., o que no és 
un llenguatge de programació dels, per dir-ho així, que després acaben desenvolu-
pant programari propietari–, també sé que malgrat ser o estar favorable a aquestes 
pràctiques..., també sé de les dificultats que hi ha darrere, que després necessites in-
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corporar molta gent perquè necessites fer-ho tot a mida, eh? I, per tant, hem de tro-
bar aquest equilibri entre aquests dos tipus de programari.

I, de fet, bé, ja en tenim. Vull dir, tenim diferents aplicacions que funcionen amb 
programari lliure a la Generalitat. No és que no en tinguem, eh? Que potser n’hem 
de tenir més i que ho hem de fomentar una miqueta més? Escolti, li agafo el repte. 
Però no podem, diguéssim, convertir la Generalitat en una administració de progra-
mari lliure, perquè és que llavors tindríem altres problemes.

També s’ha comentat el tema de..., ha comentat vostè el tema dels hackers i d’in-
corporar els hackers en el tema de la... Els hackers bons, m’imagino, no?; es referia 
als hackers bons, no? Ho dic perquè hi han dos tipus de hackers, eh? 

Nosaltres, pel que apostem és per un projecte de foment del voluntariat digital, 
eh? I igual que hi han els voluntaris, els metges sense fronteres, i hi han..., i Cata-
lunya ha estat un país on s’ha apostat clarament pel voluntariat, doncs, per què no 
podem tenir també un voluntariat digital, amb gent que vulgui participar a fomen-
tar, a crear aplicacions, que després, doncs, serveixin per a àmbits socials o per a 
d’altres? Doncs és clar que sí. Per tant, això ho hem de fomentar. I això ho portem 
en el programa i ho porto en el pla de govern. De fet, n’he parlat en la meva primera 
intervenció.

Respecte al que ens han comentat tant el partit de Ciutadans com el PSC, no?, 
el tema de l’espionatge, que és l’altre tema que ha sortit. Escolti, li nego la major: el 
Cesicat no ha fet espionatge ni farà mai espionatge. És que vostès tenen un con-
cepte erroni del que és el Cesicat. El Cesicat no és el CNI català, com han intentat 
vendre allò, a tort i a dret; és tot el contrari, és per protegir-nos del CNI. És que és 
així. (Remor de veus.) És així. (Veus de fons.) No, no; és així. Sap el que és, vostè, 
el Cesicat? És que potser no ho saben, eh? Es dedica a la ciberseguretat, no a la ci-
berintel·ligència. Es dedica a defensar els sistemes d’informació de la Generalitat 
contra els atacs que patim. Nosaltres no ataquem a ningú. Això ho fan els estats i ho 
fan hackers. (Veus de fons.) Sí, sí, no, no; bé, no sé quin diari és, però és que, clar, 
els diaris, alguns d’aquests diaris que vostè m’ensenya..., doncs ja sabem, diguéssim, 
la seva credibilitat, no? Deixem... I, a més a més, és que no hi ha cap..., no hi ha ha-
gut cap jutjat ni ningú que en aquests moments hagi determinat que el Cesicat hi ha 
tingut cap implicació, al contrari. És que neguem la major. M’ho poden preguntar 
tantes vegades com vulguin.

Temes de..., bé, ja referint-m’hi. Abans el representant del Partit Socialista, amb 
el qual no m’agradaria polemitzar, perquè penso que, escolti, moltes de les grans 
coses que ha fet aquest país les hem fet amb consensos, en el passat, amb Esquer-
ra Republicana, el Partit Socialista, Iniciativa –anteriorment–, Convergència; entre 
ells, per exemple, el projecte Xarxa Oberta. Va ser un gran consens de país. Jo penso 
que vostès han estat, en el passat, en aquests grans consensos de país. ens agrada-
ria que hi retornessin. Per això li he fet esment del tema de l’Agència de Cibersegu-
retat. Penso que seria un gran gest per part d’aquest grup que ajudés a que aquesta 
llei, que és una llei que va aprovar aquest Parlament, eh?, evidentment amb la com-
plicitat del Govern, doncs, fes les gestions oportunes, allà on les hagi de fer, perquè 
el Govern espanyol retiri aquest recurs. Igual que ho faran amb les lleis socials. Per 
què les lleis socials sí i la Llei de l’Agència de Ciberseguretat no? Per què? Quina és 
la diferència? Perquè no és social, segons vostès? Sí que és social; protegeix els ac-
tius digitals socials del nostre país: el sistema sanitari, el sistema de benestar. Clar 
que és una llei social.

En aquest sentit, han fet esment del tema de que li sorprenia de que, si hi entrava 
la Guàrdia Civil, alguna cosa devia haver fet, el CTiTI, no?, perquè hi anés la Guàr-
dia Civil. És que, escolti, hi ha anat vint-i-vuit vegades –vint-i-vuit vegades. I encara 
és hora que hagin sortit d’allà amb alguna prova d’alguna cosa. Vint-i-vuit vegades! 
A mi em sembla que eren entrades més relatives a cortines de fum, no?, o a inten-
tar generar cortines de fum en determinats moments. L’altre dia fèiem broma amb 
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la meva cap de premsa sobre aquest tema, sobre l’última entrada que vam tenir al 
CTiTI, que just es va produir el dia que hi havia a Madrid un problema relacionat 
amb la corrupció, no? Per tant, ara ja gairebé les planificàvem; ja sabíem que quan 
sortia una notícia de corrupció a Madrid tindríem una entrada al CTiTI al dia se-
güent. Això és així.

Per tant, penso que els treballadors del CTiTI es mereixen, vaja, una creu de 
sant Jordi tots ells, perquè el que han hagut de patir durant aquests mesos... O sigui, 
imaginin-se vostès, en el seu lloc de treball, que, en un període de sis mesos, hagin 
patit vint-i-vuit entrades de la Guàrdia Civil. I, vaja, ja l’hi dic, sense cap tipus de..., 
algunes d’elles, inclús, van haver d’anar a buscar l’ordre judicial després, eh?, d’ha-
ver fet, diguéssim, doncs, l’entrada, no? Vull dir que, escolti, això no és normal i no 
poden considerar-ho normal, eh?; no poden considerar normal que en un estat del 
segle XXI passi això.

I, respecte al CTiTI –per acabar ja–, concretament em pregunta pel tema de l’au-
ditoria. Escolti, no farà falta que la demanin, l’auditoria, perquè la farem nosaltres. 
No tenim cap problema en fer una auditoria al CTiTI; és que la fem cada any. El 
que no podíem acceptar de cap manera és que el senyor Montoro fes una auditoria 
amb els nostres diners i anant a buscar, diguéssim, fer un mapatge dels sistemes 
d’informació de la Generalitat. És que això què és! –és que això què és! Per tant, 
escolti, no es preocupi, no l’haurà de demanar, perquè nosaltres ja la fem cada any, 
l’auditoria, i la passem cada any. I, per tant, no hi haurà cap, cap problema.

Què més? (Pausa.) Sí; també se m’ha preguntat abans pel tema de l’Administra-
ció pública, el tema del..., no, perdó, de les noves formes de treball, que coincideixo 
molt plenament amb el representant del grup socialista. Hi estic d’acord, eh? Vivim 
una revolució digital que està afectant tots els àmbits de la societat, eh?, equipara-
ble al que va ser la revolució industrial. La revolució industrial va provocar un efec-
te, que és que va fer que el camp es quedés sense feina, eh?, o que, diguéssim, la 
gent que treballava al camp va haver d’anar a treballar a la indústria. Però l’output 
d’aquest procés va ser que es van generar més llocs de treball. I avui en dia tots par-
lem molt bé de la indústria, tots volem tenir indústria.

La revolució digital farà el mateix. L’única diferència que hi ha entre la revolu-
ció digital i la industrial és que la industrial va ser al llarg d’un segle, amb la qual 
cosa la gent que es va veure afectada pràcticament no..., diguéssim que el procés 
de transició no el va haver de patir, per dir-ho així, perquè entre que comença, per 
dir-ho així, el canvi fins que s’acaba, doncs, un ja es jubila o ja li queda, digués-
sim, doncs..., pot continuar mantenint... No va anar tan de pressa. La diferència és 
que aquesta anirà molt de pressa. I, per tant, és veritat que hem de vetllar perquè en 
aquest procés de transició, que serà molt ràpid, no es quedi gent enrere. I, per tant, 
el que veurem és que al final del procés s’hauran creat més llocs de feina però di-
ferents.

I, per tant, per això he incidit molt en la meva primera intervenció que la forma-
ció, la capacitació és fonamental en aquesta nova economia. Hem de tenir... I això 
val per l’Administració. Si no transformem l’Administració, ens passarà per sobre 
el ciutadà. I el que volem tenir precisament és una administració que sigui útil per 
al segle XXI. I per això ha de..., evidentment que això no es canvia en dos dies, però 
s’han de començar a prendre decisions en aquest àmbit. Els joves d’avui no posen 
un..., o els costa molt posar un peu a l’Administració, o a un banc, que també han 
fet... Els bancs han fet aquest procés, també, perquè..., i han donat eines als ciuta-
dans per dir: «Escolta...» D’una manera o altra, hem d’aconseguir que l’Administra-
ció continuï sent un gran instrument de país. Però si es queda ancorat al segle XIX 
o al segle XX, el que farem és un flac favor a l’Administració, eh? Per tant, hem de 
prendre decisions. I les hem de fer conjuntament; no és un tema evidentment exclu-
siu, diguéssim, jo penso, ni d’un grup ni d’una persona, sinó que de la societat. Ne-
cessitem l’Administració pública, és un gran tractor, eh?
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I per això també he fet molta referència a un dels eixos –de fet, és un dels eixos 
del pla de govern–, que és una administració digital. Evidentment que també hi han 
tots els elements humans, no serà una administració sense persones, però segura-
ment serà una administració amb persones amb capacitats diferents, i amb proces-
sos diferents, i pensant encara més en el ciutadà. I, per tant, jo penso que aquí tenim 
un espai on poder compartir. I, quan abans he parlat dels grans consensos d’aquest 
país, jo penso que aquí ens hi podem trobar amb el Partit Socialista amb aquest pro-
pòsit, igual que hi va ser, doncs, en el tema de la connectivitat, eh? I també, doncs, 
amb els comuns. Espero que també. Jo penso que aquest és un tema que no és no-
més, diguéssim..., penso que és un propòsit que, independentment del que pensem 
ideològicament, aquesta revolució se’ns tira a sobre i hem de prendre decisions. I em 
miro també els representants de Ciutadans i del Partit Popular. Penso que això no 
és, no pot tampoc ser aliè a vostès, eh? Podem discrepar de la resta de temes, però 
aquí penso que podem arribar a forts consensos.

I sobre el tema del ciberassetjament, que també sé que algú ho ha preguntat 
–i ara no recordo qui–, tenim un programa específic per aquest tema, que és el d’In-
ternet Segura, precisament promogut des del Cesicat i de l’Agència de Cibersegure-
tat, eh? I abans ho he explicat: aquí cal crear una cultura, perquè la millor forma de 
protegir-nos en aquest àmbit digital és que tinguem ciutadans i persones i nanos més 
ben formats en l’ús d’aquestes tecnologies, eh? Per tant, l’educació i la cultura són 
fonamentals. I tenim un problema específic en aquest àmbit, on he de dir que cada 
cop que..., de fet, tenim un estand que el portem a diferents fires, i cada cop tenim 
més nanos, diguéssim, que hi participen, eh? Aquest treball també és un treball que 
també fem conjuntament amb Mossos; que, per tant, aquí Mossos també hi té un 
paper, perquè és veritat que també hi ha, doncs, tota la part..., però a nosaltres ens 
interessa molt la part més formativa i educativa, eh?, que penso que és la prevenció, 
sobretot, en aquest àmbit.

Se m’acaba el temps, no? (Veus de fons.) Doncs..., no sé si hi haurà contrarèplica, 
però, en tot cas, escolta, agrair-los el to, agrair-los-el des de la discrepància, però 
agrair-los el to i l’educació, diguéssim, com s’han plantejat els temes. Espero que 
jo també hagi estat a l’alçada, en aquest sentit; almenys ha estat la meva voluntat. 
I no vegin en aquesta conselleria una conselleria, diguéssim, doncs, enemiga, eh?; 
al contrari: penso que el repte que tenim al davant és tan important que necessitem, 
diguéssim, a tots remant a favor si no volem com a país quedar enrere en aquest can-
vi digital que s’està produint.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, conseller. Entenc que no hi ha cap grup parlamentari que vulgui obrir 
torn... (Pausa.)

Per tant, suspenem dos minuts la comissió, perquè puguem acomiadar el senyor 
conseller, i reprenem amb les votacions de les compareixences.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de set del vespre i tretze minuts i es reprèn a dos quarts 

de set i cinc minuts.

El president

Senyores i senyors diputats, si us plau, reprenem la sessió de la comissió.
Demano als convidats que vagin alliberant la sala. 
Gràcies.
(Pausa.)
Bé. Doncs continuem amb la votació de les sol·licituds de compareixença.
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Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00069/12, 356-00070/12, 356-00071/12 i 356-00075/12

Segons consultes que hem fet amb els diferents grups parlamentaris, crec que 
podem fer una votació conjunta, si els sembla bé, dels punts 4, 5, 6, 7 i 9, i després 
votarem la resta, eh?; 4, 5, 6, 7 i 9.

Si els sembla bé i cap grup parlamentari té cap objecció, passaríem a la votació 
d’aquests punts. Sí? (Pausa.)

Vots a favor...? (Veus de fons.) No; 4, 5, 6, 7 i 9. (Veus de fons.) D’acord; traiem 
la 4. D’acord.

Votem, per tant, els punts 5, 6, 7 i 9.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per unanimitat, perfecte. (Veus de fons.) Ah, unanimitat dels grups presents. 

D’acord. Ja anirem agafant la pràctica, eh? (Remor de veus.) Molt bé. De mica en 
mica, anem de mica en mica.

Ara anem a votar cadascuna de les compareixences. 

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades perquè informi sobre les seves actuacions amb 
relació a la possible vulneració del dret a la privacitat de menors fills de 
servidors públics 

356-00046/12

La primera sol·licitud de compareixença, en aquest cas, la número 2, que propo-
sa el Grup Parlamentari de Ciutadans, volen presentar-la o passem directament a la 
votació? (Pausa.) Passem a la votació.

Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Grup Republicà, Grup de Junts per Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular.
Per tant, quedaria rebutjada.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència perquè informi sobre les seves actuacions amb 
relació a la possible vulneració del dret a la privacitat de menors fills de 
servidors públics

356-00047/12

El punt 3, també de Ciutadans.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup de Ciutadans, Partit Socialista i Units per Avançar, Cata-

lunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Grup Republicà, Junts per Catalunya i CUP.
Per tant, queda rebutjada.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya perquè informi sobre el procés de selecció d’un 
tècnic superior en dret a l’Ajuntament de Badalona

356-00057/12

Passem a la votació del punt 4.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup Republicà, el Grup de Junts per Catalunya, Socialistes i 

Units per Avançar i Ciutadans.
Vots en contra?
Abstencions?
Dos abstencions, de la Candidatura d’Unitat Popular i de Catalunya en Comú 

Podem.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció 
Pública perquè informi sobre les mesures previstes per a compensar els 
treballadors que van cobrir serveis mínims i que van treballar durant la 
vaga del 3 d’octubre de 2017

356-00074/12

I passaríem ara a la votació del punt 8.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Socialistes i Units per 

Avançar.
Vots en contra? 
Del Grup Republicà, Grup de Junts per Catalunya, Catalunya en Comú Podem 

i la CUP.
Per tant, queda rebutjat aquest punt.
Si no hi ha cap cosa més, els desitjo una bona jornada, i ens veiem a la propera 

sessió.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i vuit minuts.
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