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Sessió 15 de la CPDAP

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

a les tres de la tarda i dos 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, Dimas Gragera Velaz, 

Ignacio Martín Blanco, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciuta-

dans; Elena Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, Gemma Geis i Carreras i Josep Riera i 

Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Aurora Carbonell i Abella, 

Montserrat Fornells i Solé, M. Assumpció Laïlla i Jou i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Repu-

blicà; Ferran Pedret i Santos i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, 

i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, 

Oriol Torruella i Torres, acompanyat del secretari general del Departament de Polítiques Di-

gitals i Administració Pública, Xavier Gatius i Garriga, i el coordinador de l’Àrea Pública de 

Comissions Obreres, Joan Maria Sentís, acompanyat dels coautors de l’Informe de balanç 

de vint anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i pro-

postes de futur, Miguel Ángel Merino i M. Carmen Rodríguez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Oriol Torruella i Torres davant la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública per la seva designació com a director de l’Agència de Ciberseguretat 

de Catalunya (tram. 359-00021/12). Jordi Puigneró i Ferrer, del Departament de Polítiques 

Digitals i Administració Pública. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de l’Àrea Pública de Comissions Obreres da-

vant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar l’Informe ba-

lanç de vint anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, 

i propostes de futur (tram. 357-00264/12). Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digi-

tals (tram. 250-00894/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 382, 39).

4. Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública (tram. 250-

00908/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 394, 40).

5. Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCAT (tram. 250-00954/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans., juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació (text presentat: BOPC 417, 20).

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les mesures 

adoptades per a protegir els servidors públics de la Generalitat de pressions polítiques per 

part del Govern (tram. 354-00159/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’acord perquè 

els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d’octubre i el 6 

de desembre (tram. 354-00160/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte 

IdentiCAT (tram. 354-00173/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte 
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IdentiCAT (tram. 354-00174/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-

bat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la presumpta 

vinculació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb els comitès de de-

fensa de la república (tram. 354-00184/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-

ció Pública amb el conseller de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre 

les paraules que ha adreçat el conseller d’Educació als funcionaris del departament (tram. 

354-00189/12). Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

12. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-

ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació 

d’una oficina tècnica per a impulsar la generació, la captació i la retenció del talent digital 

(tram. 354-00190/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat  

i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

13. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els objectius 

de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 354-00199/12). Pol Gibert Horcas, del 

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

informativa.

14. Sol·licitud de compareixença d’Oriol Torruella i Torres, director general del Centre de 

Seguretat de la Informació de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Admi-

nistració Pública perquè informi sobre els projectes desenvolupats per aquest centre (tram. 

356-00565/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo i Arrese, director gerent de Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de Polítiques Digitals 

i Administració Pública perquè informi sobre els projectes desenvolupats per aquest centre 

(tram. 356-00566/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat  

i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Donem inici a la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública d’aquest 19 de novembre de 2019.

Abans de tot, si algun dels grups ha de comunicar alguna substitució? (Pausa.) 
Senyor Albert.

Jordi Albert i Caballero

Sí; al nostre grup parlamentari la diputada Montserrat Fornells substituirà el 
diputat Lluís Salvadó.

El president

Alguna altra substitució? (Pausa.) Dimas Gragera.

Dimas Gragera Velaz 

El señor Manuel Rodríguez será sustituido durante la comisión, pero aún no le 
puedo decir por qué diputado.

El president

Sempre està bé una sorpresa, senyor Gragera. Senyora Romero.
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Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Substitueixo el diputat Pol Gibert una estoneta, també, però 
després suposo que vindrà el diputat Ferran Pedret. Però de moment seré jo la seva 
substituta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Sense cap altra substitució, donarem inici a l’ordre del dia establert.

Compareixença d’Oriol Torruella i Torres per la seva designació com  
a director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

359-00021/12

Començarem amb la compareixença del senyor Oriol Torruella i Torres davant 
de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva designació 
com a director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Com saben vostès, ho farem en forma de compareixença. El senyor Torruella 
tindrà un màxim de trenta minuts per exposar la seva compareixença i els grups 
parlamentaris tindran un torn d’uns cinc..., entre cinc i deu minuts –després ja ho 
veurem, en funció del temps que ens quedi– per fer la rèplica corresponent, i acaba-
rem amb un torn també del senyor Torruella per si vol contestar alguna de les coses 
que han plantejat vostès. 

Per tant, començaríem. Donar la benvinguda, com ja els he dit, al senyor 
Oriol Torruella i també al senyor Xavier Gatius, que és el secretari general del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Quan vulgui, senyor 
Torruella.

Oriol Torruella i Torres (director de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya)

Gràcies, presidència de la comissió; diputats, diputades, lletrat. Comparec davant 
la present comissió d’acord amb allò establert a la Llei de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya, ja que el consell d’administració d’aquest organisme i el Govern de la 
Generalitat han pres la decisió de nomenar-me com a director de l’entitat.

Aquesta llei, aprovada pel Parlament, establia el règim de l’entitat i determina-
va que el director o directora havia de comparèixer a la cambra abans de la seva 
contractació efectiva. Per tant, formalitzem aquest tràmit que estava establert en la 
normativa. 

És un honor per un professional del sector de la ciberseguretat acceptar aquesta 
deferència i nomenament per dur a terme la màxima funció executiva d’una entitat 
com aquesta. És un honor comparèixer davant dels diputats i diputades d’aquesta 
cambra per a presentar-me i exposar-los les principals visions que tenim en relació 
amb aquesta entitat. 

En la meva carrera professional he desenvolupat nombroses funcions en el sector 
de les tecnologies de la informació. Principalment, i per la meva formació, m’hi vaig 
iniciar a través del Dret de les TIC, una disciplina innovadora a la par que un gran 
repte, ja que quan vaig començar fa uns quinze anys el dret en aquesta matèria era 
absolutament incipient i a hores d’ara encara suposa un repte de creativitat, interpre-
tació i aplicació de lògica jurídica que em resulta absolutament fascinant.

En aquest camí professional he tingut l’oportunitat de prestar serveis en l’àm-
bit privat; assessorar un elevat nombre d’empreses tecnològiques, des de petites 
start-ups fins a grans multinacionals; dur a terme diferents xerrades, conferències, 
ponències; participar en comissions i seccions especialitzades a l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, entre d’altres.

Després d’aquestes experiències en diferents despatxos professionals, sempre fo-
calitzat en aquesta branca del dret, em van proposar de participar en un repte de 
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país encara més interessant i que tenia molt a veure amb la meva vocació jurídica 
i tecnològica. La proposta era participar en un centre de ciberseguretat a l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya. Durant aquesta experiència he dut a terme 
diferents funcions al Cesicat vinculades amb el meu perfil, culminant en la meva 
incorporació a la vessant més executiva com a director de l’àrea de compliment nor-
matiu fins al 2018.

Des de juny de 2018 fins a l’actualitat, he afrontat el repte de desenvolupar la 
funció de director general del Cesicat, encarregant-me de les funcions més execu-
tives de l’entitat i de la seva orientació estratègica i coordinació en un moment de 
grans reptes en què l’aposta per les tecnologies digitals és molt rellevant. Aquest fet, 
per exemple, s’exemplifica en la decisió del Govern de disposar d’un departament 
competent en la matèria.

He après moltíssim de totes aquestes experiències i el meu objectiu és seguir 
aprenent de les que vindran, aportant el màxim esforç i fent –dit amb tota la humi-
litat– que l’equip de l’agència aporti el que Catalunya requereix per tal d’assolir els 
objectius que la Generalitat ha plantejat per a aquesta entitat.

I quins són aquests reptes que plantegem per a Catalunya o per a la Catalunya 
digital i per a l’agència? Durant l’any 2018, i segons el darrer informe de tendèn-
cies anuals que va publicar el Cesicat, fenòmens com les fuites de dades, la mineria 
il·lícita de criptomonedes, els atacs d’enginyeria social o la seguretat dels disposi-
tius suposen una greu amenaça per al funcionament dels sistemes digitals d’entitats 
públiques o privades. Cal destacar, per exemple, un informe del World Economic 
Forum que situa els ciberatacs en la tercera posició de les amenaces a nivell global, 
només per darrere de les catàstrofes provocades pel canvi climàtic i els desastres 
naturals. Darrerament, segons l’informe del segon trimestre del 2019, hem vist com 
les administracions públiques han estat objecte d’atacs dirigits, sobretot a través 
d’atacs de ransomware, que és aquest tipus de codi maliciós que xifra els fitxers i 
la informació de xarxa i equipaments informàtics. Ciutats com Baltimore, Atlanta, 
Albany, el sistema de salut del Regne Unit i, no tan lluny, entitats del sector públic 
de la Generalitat han estat afectades per atacs d’aquesta tipologia. 

La societat digital, doncs, es configura com una plataforma on la ciutadania, 
empreses i entitats s’hi troben absolutament immersos i hi desenvolupen una part 
rellevant de la seva vida quotidiana actual. La quantitat i qualitat de les interac-
cions actuals que tenen origen o suport en el món digital s’incrementa de manera 
vertiginosa, incorporant, a més, noves tecnologies –intel·ligència artificial, internet 
of things...–, diferents nous fenòmens que s’hi van incorporant. I, per tant, la neces-
sitat de confiança i seguretat en aquest entorn s’incrementa a la mateixa velocitat. 
Empreses que venen a la xarxa, ciutadans que fan transaccions a través de la web, 
consulta de serveis bancaris, comunicacions per xarxes de missatgeria instantània, 
fins i tot serveis de salut online; tenim exemples infinits del que està significant 
aquesta societat digital.

La Generalitat de Catalunya ve apostant clarament per la plena implantació 
d’aquesta societat digital, emprant cada dia més eines digitals per permetre una mi-
llor prestació dels serveis públics i garantint la transformació de l’Administració per 
fer-la més eficient i més eficaç. Actualment, un elevat volum dels serveis públics que 
presta la Generalitat ja es troben disponibles a la xarxa i la major part de la infor-
mació es troba en sistemes informatitzats.

L’ús quotidià de les tecnologies de la informació i la comunicació i el tractament 
que en fan les empreses, entitats i ciutadans les converteixen també en elements 
essencials per a l’actual desenvolupament econòmic i social. La dependència, doncs, 
d’aquestes tecnologies, sistemes i informació fa que esdevinguin bàsics per garantir 
la continuïtat de les activitats, per oferir seguretat jurídica en les accions i relacions 
del ciutadà i el tràfic mercantil, així com per garantir el desenvolupament social  
i econòmic dels ciutadans de Catalunya. 
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Aquesta societat digital es troba afectada per diversos reptes i amenaces que po-
sen en perill la seva seguretat i que fan que la seva protecció enfront de les diferents 
ciberamenaces hagi esdevingut un pilar bàsic per al seu desenvolupament.

La ciberseguretat, doncs, és un dels pilars sobre els quals cal construir la so-
cietat digital que es vol a Catalunya, ja que per garantir la seva plena implantació i 
l’aprofitament de les oportunitats que ens brinda és clau assolir un nivell adequat de 
confiança digital.

Aquests plantejaments i necessitats són compartits a nivell global, com hem vist en 
l’estudi mencionat anteriorment del World Economic Forum, i en particular també en 
l’àmbit europeu, on s’ha aprovat diversa normativa al respecte, principalment la Directiva 
de seguretat de les xarxes, coneguda com la Directiva NIS, l’objectiu de la qual és harmo-
nitzar i garantir un nivell adequat de ciberseguretat en tot el territori de la Unió Europea. 
En aquesta normativa, per exemple, es determina que per afrontar els reptes cal l’establi-
ment d’estratègies que recullin i plantegin accions per fer front a les diferents amenaces. 

Així doncs, mitjançant acord de govern de 29 d’octubre de 2019, el Govern de la 
Generalitat va aprovar l’Estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya 
per al període 2019-2022. Aquesta estratègia té com a beneficiaris les administra-
cions públiques de Catalunya i el seu sector públic, la ciutadania i aquelles entitats 
que en qüestions de relacions administratives o comercials tracten la informació, 
actius, infraestructures o presten serveis a la Generalitat. 

L’Estratègia de ciberseguretat té com a objectiu global fer de Catalunya un país 
cibersegur, i, per fer-ho, s’estructura en quatre objectius estratègics: el servei públic 
de la ciberseguretat, la cultura de ciberseguretat, l’Administració cibersegura i la 
innovació, talent i sector econòmic de la ciberseguretat.

Per tal d’assolir aquests objectius, cal involucrar a tots els actors pertinents –una 
cosa que es diu comunament en el sector és que la ciberseguretat és cosa de tots; 
per tant, sobre aquest eix pivota també l’estratègia– i apostar en aquest cas per un 
lideratge de l’Administració pública a través de polítiques adients. Actualment tots 
formem part d’un ecosistema digital hiperconnectat, en què, per exemple, un inci-
dent de ciberseguretat, com una fuita d’informació, un robatori de credencials, l’ús 
indegut de les dades o el segrest de sistemes, genera desconfiança i inseguretat en 
tot l’ecosistema.

Pel que fa als diferents eixos que he comentat en relació amb l’estratègia, per-
metin-me que els exposi breument alguns dels conceptes que hem inclòs en aquesta 
estratègia.

Pel que fa al servei públic, en matèria d’aquest servei, cal dir que Catalunya ne-
cessita una administració referent per garantir uns serveis i polítiques públiques ci-
bersegurs. En aquest rol, la Generalitat ha de treballar per convertir-la en un dels 
eixos principals sobre els quals construir la digitalització de serveis públics. La 
construcció d’un servei públic ha de constituir una peça clau per la societat digital 
catalana, ja que garantirà aquella confiança necessària per al seu desenvolupament 
i plena implantació. 

Pel que fa a l’eix de la cultura, cultura de ciberseguretat, cal dir que les persones 
constitueixen un dels eixos principals de protecció en aquesta matèria, i el conei-
xement de la tecnologia i de com «securitzar-la» és absolutament clau. Atès que la 
ciberseguretat del conjunt és cosa de tots, com ja hem comentat, el ciutadà ha d’es-
tar capacitat per contribuir-hi desenvolupant la seva activitat a la xarxa amb prou 
garanties. Per tant, en l’estratègia es recull la voluntat de sensibilitzar les persones 
amb l’objectiu d’assolir una ciutadania digital plena, conscient i capacitada per a l’ús 
adequat de les TIC i, en concret, en matèria de ciberseguretat. Aquest objectiu està 
plenament alineat amb les polítiques que es desenvolupen des del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública, que lidera el conseller Puigneró. 

Per assolir una cultura de ciberseguretat adequada, cal disposar d’un pla de 
comunicació, conscienciació i formació, així com articular un programa per a la 
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societat catalana amb l’objectiu d’obtenir una ciutadania capacitada i apoderada di-
gitalment. Actualment, la Generalitat de Catalunya realitza aquesta tasca de cons-
cienciació i sensibilització amb el programa Internet Segura, dedicant una especial 
atenció a menors i adolescents, pares i professionals de l’ensenyament sobre la im-
portància d’aplicar bons hàbits a l’hora de navegar per internet i utilitzar les TIC. 
La intenció, a través de l’agència, serà potenciar aquests programes per tal de mul-
tiplicar els seus efectes positius i garantir que els catalans i catalanes adoptin hàbits 
cibersaludables en la gestió de tecnologies digitals. 

En l’àmbit de l’eix de l’Administració cibersegura, val a dir que l’Administració 
ja fa temps que ha decidit fer ús dels canals que ofereixen aquestes tecnologies i 
aprofitar el potencial de la seva incorporació, digitalitzant els serveis, les relacions 
i les prestacions públiques amb la ciutadania. A dia d’avui, un dels factors de l’èxit 
de l’Administració es mesura en base al retorn social que implica la dedicació de re-
cursos públics a iniciatives relatives a la digitalització. La Generalitat és capdavan-
tera en aquest tipus de projectes impulsats pels diferents departaments i governats 
actualment a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. 

Aquesta transformació digital de l’Administració només és possible si és capaç 
d’aconseguir la confiança de la ciutadania i un nivell adequat de protecció; això no-
més ho podem assolir a través de la implicació decidida de tots els actors per afavo-
rir l’augment d’aquesta ciberseguretat en els serveis públics. 

Una administració cibersegura requereix que es defineixin mesures per a la pro-
tecció dels serveis i infraestructures TIC estratègiques i essencials del sector públic. 
És necessari focalitzar-se en les amenaces més rellevants i prendre mesures tant als 
sistemes d’informació com per als usuaris que hi interactuen. Cal donar suport i ga-
rantir la correcta prestació de serveis que a dia d’avui es basen en tecnologia, com 
per exemple, la prestació de serveis socials, de salut, educatius, de seguretat, de tra-
mitació electrònica i un llarg etcètera que a dia d’avui ja depenen pràcticament de 
manera absoluta de les tecnologies digitals. Sense l’adequada protecció d’aquests 
serveis no es podrien arribar a prestar els serveis públics que s’esperen d’una admi-
nistració com la Generalitat, perquè no tindrien el nivell de confiança i la continuïtat 
necessaris amb els consegüents perjudicis per a la ciutadania. 

Amb més detall, val a dir que l’agència prendrà el relleu del Cesicat en aquells 
projectes clau que ha anat desenvolupant durant tot aquest temps a l’Administració de 
la Generalitat, abordant el seu pla operatiu basat en cinc pilars d’actuació. Es continu-
aran projectes com els següents: en l’àmbit dels sistemes d’informació, l’agència con-
tinuarà amb el desplegament del model de protecció dels sistemes d’informació que 
donen suport als serveis públics més rellevants, com per exemple, la Història Clínica 
Compartida, el tramitador de subvencions, la plataforma d’intercanvi d’arxius, entre 
molts d’altres. Sobre aquests sistemes, el model de protecció inclourà garantir el seu 
desenvolupament i operació segura, desplegar un perímetre de seguretat adient i ga-
rantir el seu compliment normatiu, entre d’altres.

Pel que fa a l’àmbit de les persones, es seguiran desplegant les mesures de pro-
tecció per a les persones que formen part de l’organització de la Generalitat, prote-
gint adequadament el lloc de treball amb sistemes antivirus, per exemple, o sistemes 
de protecció contra el phishing.

En l’àmbit de la cultura de ciberseguretat, internament, el Cesicat ha desenvolu-
pat programes formatius i de conscienciació per donar a conèixer la ciberseguretat 
i ha participat en nombrosos esdeveniments com, per exemple, el Yomo, en l’àm-
bit del Mobile World Congress, la Ciutat dels Somnis o d’altres. En aquest cas, cal 
fer una menció especial al programa Internet Segura, que es va arrencar el 2010 i 
que ha permès l’elaboració de programes de conscienciació i formació també per a 
treballadors públics. Darrerament, aquest programa ha iniciat la col·laboració amb 
l’Escola d’Administració Pública per ampliar la seva capacitat i impacte en aquest 
àmbit dels serveis de la Generalitat. Així mateix, també ha llançat campanyes ciu-
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tadanes per millorar la conscienciació de la ciutadania com per exemple, la campa-
nya que es va fer darrerament dels hàbits cibersaludables en la qual es van elaborar 
continguts específics sobre els diferents eixos que es consideraven amenaces per a 
la ciutadania. Tot el material d’aquesta campanya es disposa en el portal internet-
segura.cat i és perfectament accessible i descarregable per tots els ciutadans.

En l’àmbit o en l’eix del Govern de la ciberseguretat, l’agència continuarà des-
envolupant el model de Govern que ha establert el Cesicat, a través dels programes 
de seguretat desplegats als diferents departaments; a través de la creació d’un marc 
normatiu de ciberseguretat; a través de l’elaboració d’una organització en aquesta 
matèria, on el Cesicat aporta uns rols específics, com són els responsables de segu-
retat de la informació que desenvolupen les tasques en l’àmbit dels diferents depar-
taments i on es preveu, a més, l’aprovació d’una política de ciberseguretat per a la 
Generalitat de Catalunya. També convé mencionar en aquest pilar les anàlisis de 
tendències, que ens permeten visualitzar com la ciberseguretat evoluciona global-
ment per adaptar-ne l’operativa del futur. 

Finalment, en l’eix de les infraestructures transversals, l’agència continuarà des-
envolupant els projectes de protecció de les principals infraestructures tecnològi-
ques de la Generalitat, com el nus de les comunicacions, els DNSs, els centres de 
processament de dades, l’anella sanitària, entre tantes d’altres infraestructures. Així 
mateix, l’agència també prendrà l’activitat del Cesicat duta a terme en altres tas-
ques més estratègiques, com el suport i lideratge del pilar de ciberseguretat en el 
Pacte nacional per a la societat digital, impulsat pel mandat d’aquest Parlament de 
Catalunya. Per tant, s’aprofitarà tota la bona feina feta pel Cesicat per tal d’evolucio-
nar el model de protecció de l’Administració a les necessitats del demà.

Finalment, en l’àmbit de l’estratègia i pel que fa a l’eix del sector i el talent en la 
ciberseguretat, val a dir que l’aspiració de ser un país digitalment avançat necessi-
ta partir de la disponibilitat d’un clima de confiança i seguretat que contribueixi al 
desenvolupament de l’economia i la societat digital. Un dels motors més decisius per 
assolir aquest objectiu és la gestió del talent i la potenciació d’un sector d’activitat 
molt rellevant. Aquestes dues polítiques generen beneficis que la ciutadania rep en 
forma de qualitat de vida, cohesió social i territorial. 

En aquest sentit, cal impulsar el sector de la ciberseguretat des de la perspectiva 
econòmica, ja que suposa un sector productiu d’alt valor afegit, amb un futur bri-
llant i que pot resultar un motor econòmic per a Catalunya. La construcció d’aquest 
sector requereix potenciar la demanda present a les empreses, fent-los present les 
necessitats que tenen en aquest àmbit, potenciar una oferta adequada tant nacional 
com internacional i promocionar el talent adequat. Actualment, el sector de la ci-
berseguretat pateix de manca de talent, a causa del reduït nombre de perfils especia-
litzats respecte a l’elevada demanda que hi ha al mercat de treball. Hi ha diferents 
estimacions que aproximen una necessitat d’uns dos mil perfils només a Catalunya, 
i aquesta necessitat va en augment. Malgrat l’esforç que fan les nostres universitats, 
amb mitja dotzena de màsters especialitzats, el resultat és insuficient per la demanda 
que es requereix i encara serà més insuficient demà. Així doncs, a través d’inicia-
tives com el pla STEMcat, de foment de les vocacions de ciència, tecnologia, engi-
nyeria i matemàtiques, el programa Dona TIC o la coordinació de programes amb 
les universitats catalanes, s’han d’establir els mecanismes per garantir una genera-
ció de talent i de professionals adequats a les necessitats del país en ciberseguretat.

En aquest eix, a més, cal desenvolupar una agenda d’esdeveniments com a fil con-
ductor per reforçar la compartició de coneixement, la creació de fòrums especialitzats 
i com a eina col·laborativa d’un sector en creixement. A tall d’exemple, aquest any 
s’ha promocionat de nou un congrés específic en ciberseguretat, conjuntament amb 
la Fira de Barcelona, que ha tingut més de dos mil assistents aproximadament només 
en la matèria de ciberseguretat; i aquesta és una política que es seguirà potenciant.
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Per donar resposta a les necessitats actuals i recollides a l’estratègia que aca-
bem d’exposar, cal disposar d’un organisme que en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat de Catalunya vetlli per dur a terme les funcions del servei públic de ci-
berseguretat i permeti garantir i augmentar el nivell de seguretat a les xarxes i als sis-
temes d’informació. En aquest context, aquest Parlament de Catalunya va aprovar el 
juliol de 2017 la Llei 15/17, de l’Agència de Ciberseguretat. Aquesta llei va ser aprova-
da per una àmplia majoria d’aquesta cambra i responia a la necessitat manifestada pel 
mateix Parlament en la Resolució 535, de 19 de febrer de 2014, en virtut de la qual es 
sol·licitava al Govern una proposta per adoptar la forma jurídica més adequada per dur 
a terme les funcions assignades al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
i garantir l’escrutini públic i el control parlamentari de l’activitat d’aquest organisme. 

Aquesta nova entitat –l’agència– respon a aquestes necessitats i és la idònia per 
liderar la ciberseguretat en el seu àmbit competencial. Les seves funcions han de 
basar-se en la implantació de mesures de protecció sobre la infraestructura pública 
i els seus serveis, així com en la coordinació adequada amb d’altres centres de ci-
berseguretat públics, privats i amb els proveïdors de serveis de la societat de la in-
formació. La Llei 15/2017, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, determina 
en detall les capacitats i les funcions de l’entitat per desplegar aquest servei públic, 
garantint que el Govern disposi de les eines necessàries per fer front a ciberatacs i a 
les diferents ciberamenaces, reduint el risc i millorant els nivells de ciberseguretat 
de la ciutadania, institucions i empreses a Catalunya. En particular, l’agència ha de 
desenvolupar i liderar polítiques públiques en la matèria com, per exemple, asses-
sorar el Govern i donar-li suport en l’elaboració de plans de ciberseguretat, execu-
tar aquests plans de ciberseguretat que s’aprovin des del Govern, establir models de 
governança i coordinació amb altres organismes per a la consecució dels objectius 
marcats, assolir una cultura de ciberseguretat –que ja hem exposat àmpliament– i 
impulsar un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupament de 
l’economia i la societat digital a Catalunya. 

Així doncs, la meva funció com a director serà vetllar perquè l’Agència desenvo-
lupi les seves funcions amb la major efectivitat i aconsegueixi assolir els objectius 
que s’han marcat des del Govern en aquesta estratègia. 

Només em queda agrair-vos la seva atenció i quedo a la seva disposició per res-
pondre les qüestions que em vulguin plantejar.

El president

Molt bé. Doncs moltes gràcies. És el torn dels grups parlamentaris; ho farem 
com ho fem de manera habitual. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el diputat Dimas Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. Diputados, diputadas, señor Torruella, señor Gatius, buenas 
tardes. La verdad es que les escuchaba y me venía a la cabeza aquello que dicen de 
que a Al Capone, a pesar de todo lo que había hecho, al final le acabaron pillando 
por evasión fiscal. ¿Y por qué les digo esto? Nosotros hemos pedido su comparecen-
cia, que viniesen desde el Cesicat –anteriormente a la denominación del organismo 
a comparecer– por todos los escándalos en los que el Cesicat ha estado envuelto; 
ya saben: la relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre; lo que dice la pro-
pia sentencia del procés, de emular páginas web; la fuga de datos personales o, por 
ejemplo, lo más reciente, las acusaciones que caen sobre el Cesicat de que podría 
haber colaborado incluso con personas acusadas por terrorismo. Y ante todo esto, 
nosotros a ustedes no les hemos visto.

Les tenemos aquí, al final –y por esto es la comparación que hago inicialmente–, 
por una exigencia del Reglamento, por..., como usted decía, por un trámite. Nosotros 
vamos a intentar que esta comparecencia no sea de trámite y que, en la obligación 
que tienen ustedes de someterse al control parlamentario, nos den algunas explica-
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ciones sobre algunos asuntos que nosotros creemos que son relevantes y en este mo-
mento es necesario clarificar. 

Porque, como comprenderá usted, a nosotros nos preocupa más lo que no ha 
dicho que lo que ha dicho. Usted nos ha explicado la tapadera, nos ha enseñado el 
envoltorio, pero, realmente, como usted..., como si fuese efectivamente un miem-
bro de un CNI, guarda un silencio sepulcral sobre el resto de acusaciones a las que 
no ha hecho ni siquiera referencia ni ha intentado usted justificar. Y no tenemos 
que olvidarnos que hoy aquí estamos ante una operación similar al camuflaje de 
Convergencia. Como ustedes tienen un organismo como el Cesicat, sobre el que 
pesan todas estas acusaciones, como para ustedes o para el Gobierno del que us-
tedes dependen, es una estructura de estado, ustedes lo quieren limpio, ustedes lo 
quieren fuera de cualquier acusación. Cuando «googleamos» el Cesicat aparece, 
pues, en cualquier noticia refiriéndose como el CNI catalán o aparecen todas estas 
vergüenzas que nosotros les hemos relatado. Pero yo creo que, como en el caso de 
Convergencia, por mucho que le cambien el nombre, no va a colar. 

Y, miren, nosotros..., y no es nada personal –ya sabe usted que la política al fi-
nal no es nada personal–, usted ha detallado su currículum; creemos que usted sí 
que podría estar capacitado –no..., en esto no entramos–, pero lo que queremos pre-
guntarle es de dónde emana su legitimidad para que ustedes, personas que al final, 
pues, están en este puesto por un decreto o están en este puesto por una designación 
política, pueden estar al cargo de algo tan importante como es la seguridad de una 
comunidad autónoma, como es la ciberseguridad en este caso. Nosotros creemos 
que esto debería estar articulado de otra forma, que debería depender, pues, de la 
policía, en este caso de los Mossos d’Esquadra, que además sí que muestran una 
lealtad institucional y dan confianza a los ciudadanos de Cataluña. Como se lo digo, 
además debería formar parte, yo creo, de una colaboración entre administraciones, 
de una estrategia nacional. Y desde luego que ya lo hicimos, fuimos el único grupo 
que no aprobó la Ley de ciberseguridad que da cobertura a este organismo; debe 
estar dentro de una estrategia de ciberseguridad nacional y partir, como le he dicho, 
desde la lealtad administrativa.

Ya le digo, a nuestro entender, esta Agencia de Ciberseguridad nace muerta; nace 
muerta porque ustedes no pueden iniciar un proyecto enfrentando a la mitad de los 
catalanes, ustedes no pueden iniciar un proyecto ante las graves acusaciones que 
pesan sobre este organismo. Y la verdad, se lo dije en alguna ocasión el conseller, 
es que es un organismo más opaco que las cuentas del clan Pujol. Nosotros ya les 
dijimos: «Explíquennos qué hacen allí.» Es que les hemos pedido su comparecencia 
para que nos vengan a explicar lo que ha hecho usted ahora, el plan de gobierno, y 
siempre siempre siempre se han negado a comparecer. Por supuesto, se han escondi-
do ante todas las otras acusaciones. Pero es que, si no vienen ustedes ni a explicar-
nos cuál es su plan de gobierno, la verdad es que dejan mucho que desear.

Nosotros no vamos a permitir que la ciberseguridad quede en manos de un or-
ganismo que arrastra las corruptelas que arrastra y tampoco de quien ha puesto los 
datos de los catalanes al descubierto, como hemos podido ver, de un organismo que 
colapsa el Juzgado número 13 de Barcelona, porque nosotros consideramos que la 
amenaza de su Gobierno para los catalanes es incluso mayor que cualquier amenaza 
digital que pudiésemos tener.

Miren, iré finalizando, porque nosotros, sobre la operación blanqueamiento del 
Cesicat o sobre la operación Convergencia aplicada al Cesicat, la verdad, que no te-
nemos mucho que hablar. Será muy interesante hablar con ustedes de criptomonedas 
o de la protección de malware o ransomware, como usted ha mencionado, pero para 
eso hace falta que ustedes vuelvan a la lealtad administrativa y a la lealtad institu-
cional que, para nosotros, no tienen. 

Hoy, en su toma de posesión, nosotros ya le pedimos la dimisión por todo lo que 
usted arrastra. Pero no solo pedimos su dimisión, es que anunciamos lo que ya he-
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mos anunciado: nosotros queremos que se cierre el Cesicat y que estas competencias 
sean asumidas por alguna división administrativa que realmente se mantenga en la 
lealtad y en la seguridad y en la defensa de los valores que debe mantener cualquier 
organismo que quiera velar por algo tan importante como la seguridad y, en este 
caso, la ciberseguridad. Y hoy les hemos escuchado atentamente aquí, en sede..., por 
fin, en sede de una comisión, pero estamos también deseando escucharles ante la 
justicia, porque ustedes al final tendrán que dar explicaciones por todas estas acu-
saciones; si no lo quieren dar aquí, ante la justicia. Ya les advertimos que nosotros 
algunos de estos temas los hemos denunciado ante la fiscalía, porque creemos que 
son temas relevantes, temas importantes y de los que no podemos dejarlos pasar.

Y para acabar me gustaría hacerle tres rápidas preguntas, ya que ha pasado por 
aquí, para que no se escape del control parlamentario. El primero, si ustedes han 
detectado que se intercepten comunicaciones de la Generalitat, y qué protocolos si-
guen ustedes para interceptar comunicaciones. El segundo, si ustedes han realizado 
alguna acción de espionaje, de seguimiento, de rastreo digital a alguna personali-
dad o a algún cargo en Cataluña. Y el tercero, qué tiene usted que decir sobre estas 
acusaciones que pesan sobre el Cesicat de presunta colaboración con acusados por 
terrorismo. Si ustedes no aclaran eso, creo que directamente me estarán dando la 
razón que están invalidados para estar al cargo de la ciberseguridad.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn de la diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, la senyora Alícia Romero. 

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, bona tarda al senyor Torruella i al senyor Gatius, per la 
seva assistència i compareixença. Com deia vostè, senyor Torruella, és un tràmit, 
perquè l’agència..., la Llei de l’agència així ho deia, i, per tant, vostè ve avui aquí, 
doncs, a presentar-se i a presentar, entenc, quin és el seu plantejament de futur en-
vers aquesta agència, que no deixa de ser, doncs, una evolució del que va ser la 
Fundació Cesicat. 

Nosaltres és veritat que vam donar suport a aquesta Agència de Ciberseguretat, 
perquè creiem que és un instrument necessari en un país. De fet, el Cesicat es crea 
l’any 2007-2008, es comença a pensar l’any 2007, es crea al cap de poc temps, pen-
sant en un organisme que sigui observatori, que divulgui i que formi en temes de 
ciberseguretat, que, després, com s’ha vist al cap d’uns anys, doncs, és un tema cab-
dal. Hem vist en els darrers dies com hi ha hagut, com s’han «hackejat» empreses 
importants i com això pot afectar no només a les dades sinó al funcionament de les 
mateixes empreses, públiques o privades.

Per tant, és clau. I crec que..., si algú no ho considera, crec que és no veure la 
realitat, no?, en el context en el que estem. Cal una agència de seguretat i el que nos-
altres volem és que sigui això, una agència de seguretat informàtica, que és pel que 
es va crear el Cesicat. Ara, és veritat, tenim alguns dubtes, també, per alguns dels 
esdeveniments que hi han hagut.

Però, en tot cas, nosaltres li volíem fer algunes preguntes perquè vostè també ens 
pugui explicar, doncs, quin és el seu plantejament en aquesta futura agència, que en-
tenc que fa aquest canvi de forma jurídica també per créixer i per ser un instrument 
més àgil a l’hora d’articular-se dins d’aquest dins d’aquest entorn, no?

Llavors li voldríem preguntar... Vostès, evidentment, donen serveis a l’Admi-
nistració, i ho ha dit vostè, no?, al SOC; es dona serveis a l’Administració pública 
i a empreses públiques. Nosaltres els volíem preguntar si, en aquest sentit, tenen o 
avaluen vostès els nivells de satisfacció d’aquells a qui els donen servei; si tenen 
això, doncs, algun tipus d’enquesta o si hi han resultats, perquè en la memòria del 
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2018 del Cesicat no hem vist aquest element, i ens semblen, doncs, dades qualitati-
ves que serien interessants a l’hora de poder també plantejar reptes de futur. 

No ha parlat vostè del creixement. És veritat que el Cesicat ha anat creixent, i 
ara, entenc, que l’agència també s’ho plantejarà; hi han 2..., de la partida, no?, del 
seu pressupost, 2 milions d’euros estan dedicats bàsicament a capítol I, és a dir, a 
personal; això vol dir a l’entorn d’uns seixanta..., d’unes seixanta persones.

A mi m’agradaria preguntar-li en aquest sentit –i vostè n’ha parlat, a més, del 
talent i de com es crea nous llocs de treball a l’entorn de la ciberseguretat– quins 
perfils contracten o quins perfils seria convenient que contractessin, i, per tant, en 
aquest sentit que ens pogués donar alguna mica d’informació de quin és el talent que 
pretenen captar i quins són aquests perfils professionals.

Amb relació a les persones que entren a treballar al Cesicat, però ara a l’agència, 
ens agradaria saber si validen vostès els perfils professionals i penals, tant dels di-
rectes, dels que entren a treballar a l’agència, com dels indirectes, aquells que venen 
per empreses subcontractades. Creiem que és un tema important tenint en compte 
que tractem amb dades de ciutadans.

En el seu moment –parlo de 2007-2008– s’havia plantejat..., o crec que fins i tot 
operativament els Mossos tenien alguna relació amb el Cesicat, perquè evidentment 
es va crear també l’apartat, no?, de delictes informàtics, i, per tant, treballaven en 
això, i evidentment s’ha explotat al llarg dels anys. Ens agradaria saber si tenen vos-
tès vincles operatius amb els cossos de seguretat en general, amb Mossos, o Policia 
Nacional, o Guàrdia Civil, perquè aquest és un tema rellevant; ells analitzen aquests 
delictes informàtics, que estan en creixement, i, per tant, veure com vostès..., si és 
que vostès es coordinen, i com ho desenvolupen.

Aquests serien, bé, alguns temes de funcionament, doncs, que ens agradaria que 
vostè ens comentés. Després, presentava uns temes una mica més complexos, di-
guéssim, i que jo..., no m’agradaria utilitzar algunes paraules que utilitzava el dipu-
tat que m’ha antecedit en la paraula, però sí que crec que han passat algunes coses 
rellevants en el Cesicat que valdria la pena, com a mínim, no repetir. 

I per això nosaltres li volíem preguntar com està controlant en aquests moments 
el Govern, entenc que via Cesicat, o via agència ara, l’accés a dades i recursos per-
sonals que puguin realitzar membres de la mateixa agència, quins són els controls 
que es fan per l’ús que facin aquests treballadors de les dades o de recursos perso-
nals de les diferents persones, especialment, doncs, correus electrònics i altres. Però 
ens sembla que és rellevant com es fa aquest control de l’ús que fan els treballadors 
d’aquestes dades.

L’altre seria si tenen vostès registre específic dels incidents que hi ha amb rela-
ció als accessos a correus electrònics o a dades personals, i, si tenen un registre, dir: 
«Escoltin, s’ha accedit aquí», i per què. Crec que és un tema important tenint en 
compte, doncs, algunes informacions que hi ha hagut. I en aquest cas del registre, 
qui custodia aquest registre, si és que hi és, qui custodia el registre d’aquests inci-
dents que hi han.

També amb relació a això, ens agradaria saber qui autoritza la monitorització de 
recursos d’informació de determinats usuaris, és a dir, correus, espais de documents 
personals, telèfons, mòbils. Si hi ha aquesta monitorització, si algú decideix moni-
toritzar, pel que sigui, pels motius que sigui, alguna persona, qui autoritza aquestes 
monitoritzacions; és a dir que no és algú que decideix «ai, miri, ara em posaré a...», 
sinó que realment per algun motiu concret es vulgui conèixer aquesta informació, 
qui és que fa aquesta autorització.

I ja per acabar, volíem saber si hi ha alguna..., si fan vostès alguna auditoria ex-
terna contrastada des del mateix Cesicat –o ara l’agència, eh?–, si hi ha algunes au-
ditories externes i si aquestes estan dins dels estàndards internacionals. Ens sembla 
que quan es crea el Cesicat es planteja com un dels òrgans..., va ser, de fet, un dels 
primers òrgans a nivell mundial pel que fa a això, i ens sembla que evidentment 
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poder tenir, doncs, aquests estàndards internacionals i que ens puguem homologar 
seria lo adient. I també si els utilitzéssim i fossin un dels nostres elements transver-
sals, doncs, crec que també podríem respondre molt millor a algunes acusacions que 
potser es poguessin donar. 

Per tant, li he fet moltes preguntes, ja ho sé, senyor Torruella. És veritat que no 
l’havíem tingut aquí i ja..., són temes importants. Creiem que el tema dels delictes 
informàtics anirà en creixement. I, per tant, doncs, el paper que pugui tenir l’agència 
és rellevant. I ens agradaria, doncs, conèixer aquests detalls per intentar tenir una 
agència que procuri també per les nostres dades, pel nostre benestar digital que és 
el que suposo que està dins les missions d’aquesta agència.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. No ho he dit abans, però estan fent vostès ús de sis minuts 
aproximadament per cada grup parlamentari. És el torn del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

En primer lloc, des del nostre grup parlamentari òbviament agrair-li la compa-
reixença i la presentació que ens ha fet. Nosaltres creiem i crèiem que evidentment, 
i ho ha explicat vostè a bastament, i alguns dels altres diputats i diputades també 
ho han expressat, és evident que en la situació actual i, evidentment, en ple segle 
XXI té tot el sentit del món que Catalunya es doti, en aquest cas, d’una agència de 
ciberseguretat, pels reptes que vostè plantejava. I si algun grup no creu que això 
hagi de ser competència de la Generalitat, doncs, té dos opcions: o bé presentar un 
recurs d’inconstitucionalitat a nivell del Congrés, que crec que no li donen, els nú-
meros, després de les eleccions, o en tot cas ha de, també, plantejar una reforma de 
la Constitució –que tampoc crec que li donin, els números– o plantejar una reforma 
de l’Estatut de Catalunya, però això és una competència, en aquest cas, per part de 
la Generalitat, i crec que té sentit, en el repte actual que tenim com a societat, doncs, 
que existeixi aquesta Agència de Ciberseguretat. 

Dit això, jo també crec, i n’hem de ser tots conscients, que tot el debat que gira 
al voltant de la ciberseguretat a Catalunya, però també el que gira al voltant –i des-
prés segurament en parlarem, no?– sobre els drets i les responsabilitats digitals, és a 
dir, tot el que gira, de debat, al voltant de l’esfera digital a Catalunya especialment 
vinculada a l’Administració pública és víctima d’una doble propaganda, eh? En un 
primer lloc, la propaganda del mateix Govern, i jo crec que en aquest sentit li pesa 
al seu propi conseller –i em sap greu dir-ho així, però jo crec que és evident–, quan 
es parla de la construcció, no?, de la república o d’aquesta república digital, que... 
I, per tant, crec que hi ha un determinat discurs, que, a més a més, moltes vegades 
contamina el debat real sobre el que estem fent, i també, no?, té a veure amb altres 
projectes que té el mateix departament, que jo crec que són necessaris, eh? Podríem 
parlar també, per exemple, en aquest cas, de..., moltes vegades quan es parla..., no? 
Després, com deia, parlarem de la Carta de drets i responsabilitats digitals, però 
podríem parlar d’altres projectes, com la mateixa agència, i fins i tot, en aquest cas, 
de l’IdentiCAT, que molta gent o algú vol fer confondre com si això fos la creació 
del DNI català quan no té res a veure amb la creació del DNI català, no? Però jo 
crec que això també s’ha de dir, i és responsabilitat del mateix Govern, que a ve-
gades també se situa això com a part de la construcció d’una eina d’estat o com la 
construcció d’aquesta república digital, que, com jo li vaig dir, el que hauria de fer 
el Govern és parlar de les coses terrenals –l’hi vaig dir en el seu moment al conse-
ller– i no parlar de les coses que estan no sé si a la xarxa o al núvol, o no se sap ben 
bé on, no?

I, en segon lloc, és també fruit de la propaganda que utilitza, en aquest cas, algun 
grup concret de l’oposició de que tot el procés, de que tot forma part d’aquest procés 



DSPC-C 371
19 de novembre de 2019

Sessió 15 de la CPDAP  15 

de construcció d’aquest projecte d’estat o d’aquesta república per la via unilateral, i 
que jo crec que fa un flac favor als debats que hem de tenir, i que jo crec que també 
seria fonamental que el departament mateix s’apartés o deixés enrere aquest debat, no?

A mi sí que m’agradaria fer-li algunes preguntes concretes que hi tenen a veure, que 
és..., bé, probablement, si té sentit l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és també, 
no?, conèixer amb detall quins són els principals riscos que té avui no només l’Admi-
nistració pública catalana –si els pot, no?, en tot cas, detallar–, sinó també els que tenen 
al sector privat avui a Catalunya. És a dir, per exemple, conèixer en detall, doncs, per 
exemple, quin ha sigut el número de ciberatacs que ha patit, en aquest cas, l’Administra-
ció pública catalana –de quant estem parlant, a quins departaments ha afectat, no?, què 
és el que hi ha real damunt de la taula–, i també especialment al sector privat. És a dir, 
aquests dies també s’hi feia referència; estem veient en aquest cas nombroses empreses 
que es veuen afectades per atacs digitals, no? Nosaltres voldríem saber de què estem 
parlant a Catalunya, de quin volum tenim coneixement, què és el que està passant, i, a 
més a més, quins instruments tenim no només des de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya, fins i tot també en coordinació amb les forces de seguretat de l’Estat, per 
perseguir aquest tipus d’actuacions o aquest tipus de delictes, que crec que seria fona-
mental també conèixer-ho en detall. Si tenen previst a través... –entenc que sí–, però 
anualment, des de l’Agència de Ciberseguretat, de fer alguna presentació d’algun infor-
me, en aquest cas, detalladament, que ens permeti també veure de què estem parlant, 
de quina és l’evolució que tenim, en aquest cas, a nivell de Catalunya. 

I l’altra..., que jo crec que també és fonamental..., és a dir, quin element de coor-
dinació tenen, en aquest cas, amb la resta d’administracions a nivell de l’Estat, amb 
les administracions també autonòmiques i també a nivell europeu. Perquè jo crec que 
també estem..., evidentment, els delictes de ciberseguretat tenen un component que es-
capa moltes vegades a la dimensió, diguéssim, territorial o de la dimensió estatal, no? 
I, per tant, en aquest marc que representa avui la Unió Europea o també a escala in-
ternacional, quin és el paper, si tenen la voluntat d’establir vincles amb altres organis-
mes a nivell internacional. I, en tot cas, quin són els objectius que es marquen també 
de coordinació per intentar perseguir aquest tipus de delictes que poden acabar també 
fins i tot escapant del que són les nostres competències en seguretat més, diguéssim, 
estrictament, òbviament territorials, no? 

En tot cas, com deia, doncs, crec que és necessària aquesta Agència de Ciber-
seguretat. Seria bo que tinguéssim el debat sobre els reptes que tenim avui com a país 
i deixéssim la propaganda, en tot cas, per a altres espais més polítics.

El president

Gràcies diputat. És el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP. Té la paraula, 
per tres minuts, el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

President, per comunicar-li que aquest subgrup fa proposta al conjunt del grup 
mixt i, per tant, davant de l’assentiment i inassistència del representant del Partit 
Popular farem utilització de sis minuts, que és el que ens permet el Reglament.

En primer lloc volíem agrair...

El president

Senyor diputat, haig de dir-li que nosaltres no hem rebut cap comunicació, di-
guem-ne, del Partit Popular, perquè pugui afegir el seu temps, per tant...

Vidal Aragonés Chicharro

En la prèvia li faig jo i faig...

El president

No hem rebut cap comunicació formal que el Partit Popular faci aquest reparti-
ment i, per tant, la Mesa no ho accepta. 
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Vidal Aragonés Chicharro

...i així en farem ús, perquè així és com ho contempla el Reglament. Gràcies, 
president.

En primer lloc, agrair-li al senyor Torruella la seva compareixença i les seves 
explicacions. A nosaltres fins i tot hi ha hagut un moment que ens generava dubtes 
quines eren les seves competències, perquè pensàvem que es tractava, en tot cas, de 
seguretat i no de persecució del delicte. Ho dic per aquesta possibilitat de que fos la 
policia qui fes bona part de la tasca que fan vostès a dia d’avui i que plantejava algun 
dels grups que ens ha precedit en la seva intervenció. Evidentment, si no van trobar 
ni milers d’urnes a l’octubre del 2017, volem pensar que no es dediquin a garantir 
la nostra seguretat informàtica, perquè ens sembla que no tindríem cap garantia de 
seguretat. 

També valorar una qüestió..., que no s’ha fet per altres grups. Nosaltres estem ab-
solutament a favor de que a dia d’avui tinguem una entitat de dret públic i no pas una 
fundació, que és el que el Cesicat era. Això sí, ens hagués agradat que fos sotmesa 
al dret públic i no pas al dret privat, però encara així valorem positivament el fet 
que estem davant d’una entitat de dret públic i no del que era abans, una fundació. 

Nosaltres no qüestionarem, senyor Torruella, la seva honorabilitat, entre altres 
qüestions, perquè no tenim elements per qüestionar-la. Si els tinguéssim, i tant que 
la qüestionaríem, però no tenim cap element.

Sí que voldríem traslladar-li alguna qüestió de model, amb tot el respec-
te: quin serà el model de gestió? Veurem contractes amb TB Security o amb 
PricewaterhouseCoopers? O tindrem un procés de gestió pública dels serveis pú-
blics? Per nosaltres això és essencial: saber si anem a gestionar de manera pública el 
servei públic o si anem a gestionar també de manera privada el servei públic. 

També ens ha semblat molt interessant el que vostè ha plantejat de fer créixer des 
de la perspectiva econòmica i aquests dos mil perfils necessaris al sector. S’ha plante-
jat també, des de l’agència, alguna actuació més proactiva per donar resposta a aques-
ta necessitat de dos mil perfils? Vostè ha fet referència a l’STEMcat i al Dona TIC, 
dels quals tenim coneixement, però seria molt interessant també que la seva agència 
es transformés en un motor de creació econòmica i en un motor, també, de generació 
de treballadors i treballadores professionals. 

També en la qüestió de la gestió pública / la gestió privada –i crec que ja s’han 
avançat abans amb alguna pregunta–: quants treballadors i treballadores tenim con-
tractats actualment de manera directa per realitzar les tasques de l’agència?, i quants 
–si en tenim ja, perquè hi ha hagut una prospectiva de procés de subrogació– n’hi 
hauria de manera indirecta? O quina perspectiva tenen que a l’agència hi hagi contrac-
tats directes i contractats indirectes? O preguntat d’una altra manera: quants treballa-
dors tindran, treballadors públics propis de l’Administració, i què subcontractaran a 
través de la contractació indirecta? 

I sí que li volem plantejar alguna qüestió que ens genera molts dubtes. Per nos-
altres no és igual que la seguretat es gestioni de manera directa que de manera in-
directa. De manera indirecta ens podem trobar que les mateixes empreses que es 
guanyen la vida –i ho diem així, amb el màxim respecte– amb la manca de segu-
retat, puguin ser les mateixes que ens acabin gestionant de manera indirecta. I, per 
tant, és un tema de model molt sensible i no creiem que en aquesta activitat hagi 
d’haver-hi intervenció indirecta o de subcontractació, en primer lloc, per una qüestió 
simplement de seguretat, més enllà també d’una qüestió de model. 

I les darreres dues qüestions, o la darrera qüestió: podria..., o ens podria garantir 
l’agència que als diputats o les diputades –per posar-nos a nosaltres com a exem-
ples– d’aquest parlament no se’ns fa una monitorització? Tenim una eina que ens 
pugui dir: «Això s’ha repassat, es repassa quotidianament, es repassa setmanalment, 
es repassa mensualment i no hi ha ningú a qui s’estigui fent monitorització», o no 
disposem d’aquesta eina? 
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Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. És el torn, en aquests moments, del Grup Parlamentari Republicà. 
Té la paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Agraïments al senyor Torruella i també agraïments al 
senyor Gatius. Els tenim aquí en compareixença per explicar la presa de posses-
sió respecte a aquesta agència i les competències, i també l’estratègia que seguirà 
l’Agència de Ciberseguretat. És cert que ve d’una herència que és el Cesicat i, per 
tant, aquí hi ha una transformació també dins, com s’apuntava anteriorment, des del 
mateix àmbit jurídic, però d’altra banda també hi ha una tradició i una feina feta que 
nosaltres valorem positivament però que, en tot cas, creiem que encara tenim camí 
per recórrer i vostè ha apuntat uns... diferents àmbits estratègics que són importants  
a aprofundir. 

Entrant segurament en una de les principals demandes que li he sentit fer, que és 
precisament la manca de talent davant de la demanda laboral i, per tant, la necessitat 
formativa per tal que guanyem aquest talent i que tinguem una major capacitat de 
dotar aquesta demanda, la meva pregunta és clara: davant d’això, hi haurà una estra-
tègia per part del departament d’universitats que pugui aprofundir en aquest àmbit 
i, per tant, que pugui resoldre aquest gap que hi ha entre la demanda i la capacitat 
per satisfer aquesta demanda? Em sembla que és prou rellevant i li agafo, de fet, les 
paraules que vostè mateix ha posat sobre la taula.

Des d’una altra qüestió, em sembla també que estem davant de..., i em sembla 
que també ha de ser un dels reptes de l’agència, també des d’una òptica transver-
sal, però ha de ser un dels reptes de l’agència, que és dotar de major informació el 
públic en general i no especialitzat, que som la gran part de la ciutadania d’aquest 
país. Informació que li permeti també prendre mesures a nivell individual davant 
d’aquests atacs i davant de la seva òptica de la pròpia autociberseguretat. 

És a dir, utilitzem molt programari, molt programari gratuït, que no és progra-
mari lliure –hem de diferenciar entre programari lliure i el programari gratuït. I que 
aquest programari gratuït, moltes vegades, quan nosaltres hi accedim, ens demana 
una sèrie de..., que acceptem una sèrie de condicions entre les quals estem donant 
accés a moltes dades personals i estem donant accés a pràcticament..., no diré total, 
però pràcticament als nostres terminals que estem utilitzant en base a aquest progra-
mari. Per tant, ens sembla que aquest també és un dels objectius que s’ha de plante-
jar l’agència, perquè és un objectiu que és d’un gran interès general. 

I això va relacionat també amb la potenciació de programari lliure i de la utilit-
zació d’aquest programari lliure i assegurar-lo com a programari principal per a l’ús 
tant per a l’Administració com també la incentivació per part de les..., per a la ciu-
tadania. Perquè això també va relacionat amb l’apoderament digital. Quanta major 
informació, major seguretat. Quanta major seguretat tingui la ciutadania, més fàcil 
serà que pugui trencar aquesta escletxa digital. 

Però també, lògicament, estem parlant de qüestions de caràcter econòmic i, per 
tant, això també és un element que ens preocupa, que no és específic de l’agència, 
en aquest cas, però sí del Departament de Polítiques Digitals, de com creem estratè-
gies per tal de trencar aquesta escletxa digital també des del punt de vista econòmic, 
perquè les famílies amb rendes més baixes són les que tenen major dificultat d’accés 
a l’àmbit digital i, per tant, també són les que estan quedant excloses, i es potencia 
aquesta escletxa.

D’altra banda, ja s’ha apuntat anteriorment, per nosaltres, és important també 
la seguretat que donem en l’àmbit privat, i en l’àmbit privat, en aquest cas, em-
presarial, a les petites i mitjanes empreses, sobretot a les petites i micros, que no 
tenen tampoc una alta capacitat formativa en l’àmbit de la ciberseguretat, però tan-
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mateix tampoc tenen grans condicions econòmiques per contractar grans sistemes 
de protecció de caràcter privat. Aleshores, aquí crec que l’Administració pública, i 
en aquest cas l’agència, pot donar cobertura a aquestes petites i mitjanes empreses 
dotant-les de sistemes de seguretat que els permetin també tenir aquesta seguretat 
en la seva gestió de les dades, i aquesta confiança també en els sistemes mateixos 
que estan utilitzant.

I d’altra banda –i ja amb això finalitzo–, em sembla que és rellevant també que 
en puguem parlar avui, tenint en compte que jo crec que ja és d’afectació..., m’agra-
daria saber quina és la valoració que vostè en fa i, sobretot, quina és l’afectació que 
vostè creu que tindrà l’aprovació del Real decreto ley 14/2019, de 31 d’octubre, per 
a l’adopció de mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’Admi-
nistració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Quina valoració 
en fa i, sobretot, quines consideracions i repercussions creu que pot tenir respecte a 
l’operativa mateixa de l’agència, l’estratègia mateixa que vostè ens ha plantejat en el 
marc de l’agència. 

En qualsevol cas, en tots els àmbits és imprescindible que tinguem aquesta agèn-
cia. Era no només imprescindible sinó urgent també que féssim aquest canvi, aques-
ta transició del Cesicat cap a l’agència. Els animem a treballar, els animem a dur 
a terme una tasca que és de vital importància per a aquest país, perquè ara ma-
teix, com vostè bé ha remarcat, una de les majors preocupacions globals i un dels 
grans reptes globals que tenim és precisament la ciberseguretat i dotar de seguretat 
i de confiança tots els sistemes que utilitzem, perquè estem hiperconnectats, utilit-
zem molts dispositius tant a nivell personal com professional i, per tant, necessitem 
aquesta confiança. I entenem que amb el desenvolupament competencial que té el 
Govern de la Generalitat per fer-ho, ho hem de fer en tota la seva expansió. 

Per tant, per nosaltres, és molt important aquesta agència, i no barregem altres 
temes ni altres qüestions, perquè, lògicament, considerem que s’ha de fer a través 
d’una agència i no pas a través d’una operativa d’un cos de Mossos, perquè com molt 
bé deia el diputat Aragonés, no parlem de persecució de delictes, parlem de la pre-
venció i de dotar d’informació i seguretat la ciutadania d’aquest país. 

Gràcies. 

El president

I finalment és el torn del Grup de Junts per Catalunya. Té la paraula la diputada 
Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bona tarda, president. En primer lloc, doncs, també agrair la compareixença del 
senyor Torruella, del secretari general. 

El diputat Gragera feia referència a «lo más reciente». Doncs, miri, lo más reciente 
és l’informe d’Amnistia Internacional que exigeix la llibertat dels Jordis. Avui hem 
vist com l’Audiència Nacional també declara la nul·litat de les interlocutòries de presó 
dels detinguts el 23 de setembre. Per tant, lo más reciente podríem parlar de moltíssi-
mes vulneracions de drets fonamentals i que precisament no afecten les sospites que 
vostè aquí ha esmerçat. 

Però a vostè, senyor Torruella, el que li volia començar dient és que vostè té la 
màxima confiança per part d’aquest grup parlamentari, com tenen la màxima con-
fiança tots aquells càrrecs que passen pel Parlament, perquè al Parlament es nome-
nen moltíssims càrrecs, a les diferents comissions en seu parlamentària, nomenats 
pels diferents partits polítics i els grups que donen suport al Govern, i que absolu-
tament tots tenen legitimitat, perquè al Parlament de Catalunya rau la sobirania del 
poble de Catalunya. I també, fins i tot, quan parla vostè dels Mossos o una reflexió 
dels Mossos, doncs, també..., els Mossos o l’exercici de la potestat de control, doncs, 
també neix del Parlament. Per tant, doncs, el primer que hem de fer és un reconei-
xement i una legitimitat, i atorgar legitimitat a tots i cada un dels càrrecs que aquest 
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Parlament de Catalunya nomena, pels diferents grups parlamentaris. Perquè crec  
que si neguem la legitimitat del nomenament dels càrrecs, sigui quin sigui el 
grup parlamentari que ho faci, ja no sé que..., quina legitimitat atorguem a aquest 
Parlament. Per tant, la màxima confiança.

També volia recordar, quan ara exigim la ciberseguretat, doncs, que aquesta 
agència ha començat amb retard. I ha començat amb retard precisament per un re-
curs d’inconstitucionalitat que va ser impulsat pel Govern espanyol. Com bé ha dit 
la diputada Romero, era una llei aprovada per Junts pel Sí, pel partit socialista, per 
Catalunya Sí que es Pot i, per tant..., a més a més, es fonamenta en un estatut d’au-
tonomia, en l’article 140.7, en l’article 5 de la Llei de l’Agència de Ciberseguretat 
i, per tant, doncs, tenim un entorn normatiu que fa que aquesta necessitat d’aques-
ta agència ara s’hagi vist endarrerida per la seva impugnació davant del Tribunal 
Constitucional. 

Vostè avui deia..., parlava d’aquests dos mil perfils que fan falta, i avui precisa-
ment a La Vanguardia hi ha una entrevista –no sé si diré el nom bé– d’un tinerfeny, 
Daswani, que deia: «Empresas y gobiernos se rifan los expertos en ciberseguridad», 
no? I, per tant, jo crec que era molt escaient aquesta entrevista, en què a més a més 
hi ha molts aspectes interessants respecte a aquest nou perfil, aquest nou perfil pro-
fessional, i per tant, li agraeixo que aquesta demanda que hi ha, doncs també formi 
part d’aquesta agència. 

Vostè ha fet referència..., i quan parlem de la legitimitat d’aquest Parlament i 
del nomenament de tots i cada un dels càrrecs que es fan –d’aquest nomenament–, 
el faci qui el faci, el grup parlamentari té la legitimitat d’aquest Parlament. També 
hi ha un pacte nacional per a la societat digital, que vam aprovar per unanimitat, i 
que aquest Parlament hi va donar suport, i per tant que aquesta agència també neix 
d’aquí. 

Vostè hi ha fet referència: la ciberseguretat té una funció de vetllar també per 
l’economia, per les dades personals, per les dades de salut. Buscava..., hi havia un 
informe de McAfee que deia que l’economia mundial, l’impacte en l’economia mun-
dial dels atacs en matèria de ciberseguretat es xifrava en 600 milions de dòlars, en 
aquest cas, no? Per tant, estem parlant d’una necessitat que, a més a més, és una ne-
cessitat transversal, perquè pot afectar l’àmbit de les dades mèdiques, com qualsevol 
activitat empresarial. 

Jo també vull destacar aquella ombra de sospita, no? Nosaltres no veiem cap om-
bra de sospita; veiem la necessitat que el Parlament faci la seva feina, que és la de 
control d’aquesta agència. 

Vostès han fet moltes preguntes que me les faig meves, eh?, tant el company del 
Grup Republicà, com la diputada Romero, com el diputat Cid, com el diputat Vidal 
Aragonés. Crec que l’agència comença a treballar, i moltes d’aquestes preguntes, a 
mesura que l’agència comenci a treballar, podrà retre’n comptes, i com a diputats i 
diputades n’hem de demanar comptes i hem d’exigir doncs que el Govern –en aquest 
cas, vostè– vingui a retre comptes, però crec que és un començar a caminar que és 
important. També m’interessa aquesta exigència de garanties de drets, perquè hem 
vist el decret digital que ha aprovat el Govern del senyor Pedro Sánchez..., doncs 
bé, m’agradaria que també aquests drets i deures digitals que s’exigeixen en l’acció 
de l’Agència de Ciberseguretat també estiguin presents en aquest decret digital, que 
espero que desaparegui de l’escena jurídica.

I també, finalment –hi ha fet referència el diputat Vidal Aragonés–, el pas de 
fundació a agència; el caràcter de l’Agència de Ciberseguretat. Nosaltres, a diferèn-
cia del que diu algú, som un grup parlamentari nou, però sí que hi havia un mandat 
polític per part d’aquest Parlament de fer aquest canvi de fundació a agència. Ens 
sembla interessant, perquè, clar, com a agència, està sotmesa a la Llei de transpa-
rència en matèria de contractació pública, a les lleis 39/2015, 40/2015, i per tant, 
amb totes les crítiques que se li pugui fer, però sí que està sotmès a una tutela del 
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dret administratiu i del control de dret públic, i per tant, des d’aquest punt de vista, 
és un guany quant al control de l’agència i sobretot del control de les funcions que 
ha de dur a terme. 

Per tant, jo el que li diria és: confiança, legitimitat absoluta que neix del Parlament 
i control i retre comptes de la funció que dugui a terme l’Agència de Ciberseguretat 
d’ara i en els propers mesos, i que aquí, doncs, també hi participarem. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Doncs per donar resposta al volum de preguntes que s’han formulat al 
nostre compareixent, té la paraula el senyor Torruella.

Oriol Torruella i Torres

Bé, gràcies. Diputats i diputades, intentarem en la mesura del possible donar 
resposta a totes les preguntes que m’han formulat. La veritat és que... extenses, en 
tot cas, com els dic, intentarem respondre amb la màxima claredat possible. Amb 
relació..., intentaré anar per l’ordre d’intervenció perquè així podrem respondre de 
manera seqüencial. 

En tot cas, amb relació a les preguntes que ens formula el Grup de Ciutadans. La 
veritat és que, honestament, nosaltres no interceptem comunicacions, nosaltres no 
espiem, nosaltres no som el CNI català i nosaltres no estem vinculats amb els CDRs. 
Nosaltres desenvolupem serveis de ciberseguretat. Tenim una aproximació de 360 
a la ciberseguretat, que vetlla perquè els sistemes compleixin les diferents normati-
ves que a dia d’avui hi han aplicables aquí a Catalunya. Vetllem perquè els sistemes 
d’informació segueixen funcionant i funcionin amb seguretat; que si hi ha algun ci-
beratac la víctima, en aquest cas, l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, no en 
pateixi les conseqüències i que el puguem ajudar al més aviat possible a que recuperi 
la normalitat dels seus serveis. Nosaltres ens dediquem a coordinar els serveis de ci-
berseguretat en l’àmbit dels departaments per garantir que els sistemes que es creen 
siguin segurs i garanteixin la seguretat del ciutadà quan s’hi relaciona. Aquesta és la 
feina del Cesicat. No espiem, no perseguim, no financem coses estranyes, sinó que 
treballem. I treballem com un grup de professionals de la ciberseguretat dedicats a 
millorar, en aquest cas, la vida dels catalans i catalanes i a protegir i vetllar per la 
seguretat de l’Administració. Per tant, això és el Cesicat i en qualsevol cas estarem 
encantats d’explicar-ho on calgui.

En relació amb que és un òrgan opac, doncs la veritat és que com a òrgan opac 
està sotmès a la normativa de transparència, respon als requeriments que rep en 
matèria de transparència, respon a les peticions d’informació que rep d’aquest 
Parlament i la veritat és que..., vaja, jo encantat de la vida d’explicar la nostra acti-
vitat, que a més publiquem anualment en una memòria, i en detall: el nombre d’in-
cidents, el nombre d’actuacions, els programes de treball, la feina que fem, tota la 
gent que som, està publicada la normativa de pressupostos... Vaja, els puc assegurar 
que tinc el departament d’administració plenament en forma, treballant en respon-
dre totes les peticions que ens puguin arribar. 

En l’àmbit de les preguntes del Partit Socialistes, en relació amb els nivells de 
satisfacció és un tema que hem iniciat aquest any. Enguany, el 2019, hem estat tre-
ballant en els diferents canals, precisament, a analitzar els nivells de satisfacció. 
És evident que no és suficient que quan ajudem la gent –i això ens passa sovint i 
la veritat és que m’omple d’orgull dir-ho– ens donin les gràcies sempre, ens diuen 
que «ostres, moltes gràcies per la feina feta», «sort de vosaltres»... Tot aquest tipus 
d’expressions estan molt bé però, evidentment, d’un 0 a 10, difícilment ens perme-
ten quantificar ho qualificar el volum d’aquest suport, no? Per tant, enguany, aquest 
2019, hem arrencat enquestes de satisfacció a diferents nivells i en diferents entorns 
per mirar de numeritzar aquest «gràcies» o aquest «sort de vosaltres, perquè si no 
ens hagués anat molt pitjor». Segurament en breu..., de fet, comencem a tenir alguns 
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dels resultats, en breu tindrem resultats més extensius, que podrem compartir àm-
pliament amb vostès. 

En relació amb els perfils que contractem..., mira, aquí, la veritat és que m’agra-
daria intentar respondre les diferents preguntes que s’han parlat en relació amb el 
tema de talent i amb la gestió del talent. Un dels reptes que ja hem especificat aquí, i 
no és menor, és un dels eixos principals de l’estratègia de ciberseguretat, és la gestió 
del talent. Tenim molts problemes quant a necessitats de talent, no només nosaltres 
sinó el mateix sector. Tenim empreses del nostre entorn que ens diuen: «Escolta, ens 
costa molt trobar perfils.» Hi insisteixo, surten uns dos-cents perfils anualment de 
les universitats catalanes, que no està malament, però, clar, si en necessitem dos mil, 
doncs de dos-cents a dos mil anem molt curts. Per tant aquí, a part dels programes 
que hem plantejat que ja s’estan impulsant des del Govern, l’agència el que vol tam-
bé és tirar endavant nous programes per mirar de gestionar i promocionar la creació 
de més talent. Creiem a més que és un sector, com deia abans, que té molt de futur i 
que té molta capacitat i, per tant, a nivell de país també seria un gran avantatge, que 
fóssim capaços de cobrir aquesta necessitat de talent.

En aquest sentit, també participem des de la Generalitat en el programa de la 
Barcelona Digital Talent, que és una entitat que, precisament, busca promocionar això, 
i en l’àmbit del congrés, precisament, de la ciberseguretat, vam estar parlant de dife-
rents polítiques que voldríem treballar. Aquí tenim polítiques, per exemple, del que 
s’anomena «upskilling», que és agafar gent de l’entorn de les TIC i ensenyar-los espe-
cíficament materials o coneixements en matèria de ciberseguretat per poder-los anar 
incorporant a aquesta especialitat. Aquí seria una incorporació pura de perfils tecno-
lògics, responent una mica a la qüestió que vostè formulava. 

També tenim una altra línia de treball en l’àmbit de la Digital Talent que és el 
concepte de «reskilling». El concepte «reskilling» és agafar gent d’altres sectors que 
no són TIC i incorporar-los al mercat de la ciberseguretat. En aquest sentit, nosaltres 
creiem..., i tenim una gran enveja d’entorns molt més madurs, com l’entorn americà 
o d’altres entorns en els quals la ciberseguretat porta molt més temps i són capda-
vanters, en els quals, clarament, la maduresa de la ciberseguretat abasta diferents 
tipologies de perfils. Per tant, aquí tenen perfils economistes, juristes, persones de-
dicades a l’ètica, humanitats..., que estan incorporats en aquest sector i que coneixen 
bé com funciona. I, en aquest entorn, és un dels reptes que es planteja l’agència: com 
promocionar polítiques de reskilling per augmentar també la maduresa del model 
de ciberseguretat del país. No podem només parlar de la ciberseguretat en matèria 
tecnològica, sinó que hem de parlar de ciberseguretat des de conceptes ètics, legals, 
econòmics. 

Per tant, aquí promocionem les diferents polítiques i ens coordinarem amb les 
universitats perquè, en estudis que no siguin tecnològics, hi hagi matèria de ciber-
seguretat, per atraure perfils cap a aquest mercat. I després també mirarem de pro-
mocionar, en l’àmbit purament tecnològic, la incorporació de perfils en aquest àmbit. 

Quins perfils contractem? Honestament, els que podem i els que necessitem. Per 
tant, en funció de la posició que necessitem ocupar i de la necessitat que hi hagi en 
cada moment, els perfils poden ser d’un tipus o d’altre. A dia d’avui sí que li reconec 
que això és més un repte que no pas una realitat i, per tant, un elevat nombre dels 
perfils són tecnològics. 

Pel que fa al model de coordinació, crec que també m’ho ha preguntat algun altre 
grup, amb relació –sí, algun altre grup m’ho ha comentat també– a la coordinació, 
evidentment, en el sector de la ciberseguretat, hi ha dos reptes molt grans, a part 
d’aquests reptes que estem comentant potser més regionals –diguem-ho així– o més 
locals en els quals, segons..., en funció de quin nivell de maduresa tingui cadascuna 
de les societats, hi ha dos reptes globals.

El primer, és el tema de l’awareness, és el tema de donar a conèixer la cibersegu-
retat. Crec que ho ha comentat algun dels grups en la seva intervenció. Un dels prin-
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cipals problemes que tenim és que la gent no sap el què és la ciberseguretat i el que 
no sap és que ja hi som. És a dir, utilitzant aquest tipus de terminals, ja la necessitem. 
I aquesta és una de les principals necessitats i una de les principals funcions que cre-
iem que l’agència ha de potenciar. Creiem que hem fet bastant en l’àmbit del Cesicat 
en el programa Internet Segura, però evidentment volem més, volem arribar a més, 
i creiem que la ciutat catalana mereix estar empoderada i conèixer exactament què 
significa la seva seguretat per al seu dia a dia, per la seva vida, sigui en l’àmbit pú-
blic o bé en l’àmbit privat. Per tant, com que tenim aquesta necessitat, un dels focus 
serà..., i a més ho hem posat com un eix particular de l’estratègia, que és la cultura 
la ciberseguretat, hem de formar i capacitar els catalans i catalanes perquè coneguin 
exactament què significa això. 

I el segon és la coordinació, el segon és la coordinació i els explicaré una anèc-
dota molt particular. El 2017 va haver-hi un dels atacs més potents amb aquest tipus 
de codi maliciós que és el ransomware, que xifra els arxius de les màquines. Aquest 
és un atac que va començar al Japó, perquè es desplegava a màxima velocitat en el 
moment en què els usuaris començaven a endollar els seus ordinadors i, per tant, 
evidentment quan eren les nou del matí al Japó o les vuit del matí, en funció de quan 
els treballadors comencessin a iniciar la seva tasca professional, aquest virus es va 
començar a estendre. Clar, per una qüestió de temps, aquí va arribar vuit hores més 
tard o set hores més tard. Si algú del Japó s’hagués posat a comunicar a la resta del 
món que això estava succeint quan la gent endollava els ordinadors, potser molta 
gent ja no hagués endollat els ordinadors a les nou del matí en la seva franja horària 
i, per tant, haguéssim pogut limitar molt més la infecció d’aquest tipus de virus o 
d’aquest tipus de codis maliciosos. 

Per tant, és imprescindible que l’agència i, en general, totes les entitats que treba-
llen en aquest sector es coordinin molt millor. Per tant, aquí nosaltres tenim un repte 
clar i una voluntat absoluta de coordinar-nos a nivell nacional i a nivell internacio-
nal amb tots els equips de resposta a incidents i amb totes les entitats, públiques o 
privades, que es dediquin a aquest sector. I, en aquest sentit, doncs estem treballant 
amb diferents iniciatives i creiem que ha de ser un dels eixos de treballs de l’entitat.

També m’han comentat... (Veus de fons.) Sí, en aquest àmbit, ara, a dia d’avui, ja 
participem en diferents grups, estem en el csic.es, participem en el FIRST, que és 
una associació a nivell internacional en el qual hi ha diferents equips de resposta a 
incidents. També parlem..., estem dintre d’una associació que es diu TERENA. Per 
tant, ja estem en aquest àmbit, però nosaltres volem més, creiem que la coordina-
ció és clau i, a més, desenvolupem el màxim de programes de col·laboració i tenim 
acords amb algunes entitats privades amb les quals compartim informació, com-
partim estratègies per tal de millorar les nostres capacitats i per tant, com us deia, 
de mirar de potenciar la nostra activitat com a centre de seguretat. (Algú diu: «Cinc 
minuts.») Cinc minuts? (Pausa.) D’acord, intentaré anar ràpid i contestar el màxim 
que pugui.

En relació amb el control de serveis operatius o de com s’accedeix a les dades, 
a veure, bàsicament els sistemes no només permeten els accessos de les dades quan 
estan reglats i quan estan autoritzats, per tant, aquí hi ha un munt de controls or-
ganitzatius i tècnics que limiten tota aquesta possibilitat. Per tant, a dia d’avui, el 
Cesicat té un marc normatiu propi amb unes vuitanta normes que expliquen i deta-
llen exactament com es pot accedir, quan es pot accedir, qui pot accedir, sota quin 
concepte, qui està autoritzat, qui no està autoritzat... Per tant, aquí, bàsicament tot 
això està escrit, i és clar i meridià, i per tant, tot està basat en principis d’absoluta 
legalitat. Que pot passar que no es compleixi? Evidentment. Per tant, aquí també hi 
han mecanismes de control i es fan, doncs, diferentes tasques per vigilar que això 
no succeeixi de manera arbitrària sinó que es faci sempre de manera reglada. Per 
tant, aquí, tot això... I a nivell d’auditories, doncs, evidentment el centre passa totes 
aquelles auditories que li corresponen a nivell legal, tant les que siguin purament 
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comptables o de compliment normatiu, com aquelles, en aquest cas, per participar 
en diferents fòrums o en diferents organitzacions que es fan sobre els propis ser-
veis operatius. Per tant, les que ens corresponen les passem totes. I, en aquest sentit, 
doncs, intentem ser el màxim de transparents en aquest àmbit.

Pel que fa a una qüestió que s’ha plantejat des del Grup En Comú, riscos que 
afronta Catalunya i ciberamenaces, un dels eixos que hi ha en l’àmbit de l’Estratègia 
de ciberseguretat és precisament la de crear un observatori, una activitat d’observa-
tori en aquesta línia. Per tant, evidentment anem en aquest àmbit. Des del Cesicat 
humilment hem començat a treballar en documents en els quals hi ha tendències; 
analitzem, doncs, fuites de dades, diferents fenòmens que ens puguin afectar com a 
Administració de la Generalitat, per tal de modular, com els deia, els serveis ope-
ratius i adaptar-nos al futur. Evidentment, això ha d’evolucionar i ha d’oferir infor-
mació a la societat catalana, ja siguin empreses, institucions o ciutadans, perquè 
disposin de la màxima preparació possible per afrontar els reptes del futur. Aquest 
observatori també hauria de ser capaç d’avançar alguns dels reptes que plantegen 
noves tecnologies, com mencionava abans, des de la internet of things, sensorització 
de tota mena de dispositius, fins a tot el que seria l’àmbit de la intel·ligència artificial, 
que també és una de les qüestions que creiem que pot plantejar més problemàtiques. 

En l’àmbit del nivell de personal, que comentava el grup de la CUP, si serà intern 
o extern. Honestament, aquesta és una qüestió que depèn purament i simplement 
dels pressupostos: tantes places com tinguem, a nivell de plantilla, tantes places com 
serem capaços d’incorporar. En aquest àmbit nosaltres creiem en una aposta evi-
dentment híbrida, creiem que tant el personal intern..., és absolutament imprescin-
dible, però també els contractes amb prestadors de serveis ens han d’aportar aquell 
coneixement que necessitem renovar, incorporar, del que serien les tendències del 
sector privat. Honestament, ens ajustarem al model que ens permeti la normativa de 
pressupostos per tal d’incorporar recursos. Aquí, simplement, el contracte programa 
que ja va signar el Cesicat amb la Generalitat de Catalunya, i en el qual es subroga  
l’agència, determina quines són les places previstes per incorporar a la plantilla  
de l’agència. I, per tant, amb això treballarem. I si podem ampliar-la, millor, i, si no, 
doncs, treballarem amb les capacitats que ens ofereixi, hi insisteixo, la normativa 
pressupostària. 

També s’ha comentat si despleguem serveis sobre el Parlament. No tenim capaci-
tat per desplegar serveis sobre el Parlament excepte en tot allò que el Parlament ens 
pugui demanar; per tant, sempre sota demanda i sempre sota el control dels serveis 
propis del Parlament. Per tant, aquí res més a afegir. 

Comentaven, també, des del Grup Republicà, el tema de les polítiques de talent. 
Crec que ho hem comentat. I, a més, s’ha mencionat la qüestió de la bretxa digital. 
Evidentment, la bretxa digital és una de les principals preocupacions. I creiem que 
sobre l’eix de cultura de ciberseguretat hem de ser capaços d’aportar tota aquella in-
formació i formació necessària als diferents col·lectius –ha mencionat les pimes, ha 
mencionat els ciutadans– per tal de que estiguin preparats per abordar aquest repte. 

En l’eix del que seria sector, el que creiem també és que hem de donar la possibilitat a 
crear noves start-ups i pimes en aquest àmbit d’oferta per potenciar un teixit català propi 
en aquesta matèria. Aquest és un mercat que creix encara a ritme de doble dígit i creiem 
que hi pot créixer durant molt de temps. Per tant, és una «tonteria» com a país renunciar 
a ser un motor econòmic en una disciplina o en una matèria com pot ser la cibersegu-
retat. I creiem que els ciutadans i les pimes catalanes es mereixen aquesta oportunitat i, 
per tant, des de l’agència intentarem potenciar al màxim ajudar que aquestes empreses, 
siguin d’aquí o siguin de fora, desenvolupin el màxim d’activitat en aquest sector.

(Veus de fons.) Sí, hauria d’anar acabant.
Pel que fa al tema dels canvis de la forma jurídica, que es comentava des del 

Grup de Junts per Catalunya, bàsicament reiterar el que ja hem explicat. Això sor-
geix d’aquest mateix Parlament, en el qual se’ns demanava avaluar una nova forma 
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jurídica per afrontar els reptes del demà –bé, eren de l’ahir, però ara ja són dels 
d’avui i dels de demà– i creiem que el resultat d’aquesta llei, hi insistim, amb un 
ampli consens, respon precisament al fet de, diguem-ho així, acomodar la forma ju-
rídica de la figura que teníem fins ara per afrontar els nous reptes i per afrontar els 
nous serveis que es volen prestar. Creiem que tant l’estratègia com la mateixa Llei 
de l’agència exemplifiquen bé què volem fer –ho hem posat negre sobre blanc–, i per 
part nostra no quedarà en l’intent d’executar-ho al màxim possible i amb el màxim 
d’èxits que ens permeti l’entorn.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Torruella, per la seva compareixença. Entenc que cap 
grup demana la paraula per fer la contrarèplica. (Pausa.) Agraïm la seva comparei-
xença; també la del senyor Xavier Gatius.

Donem dos minuts de pausa per tal d’acomiadar els compareixents i donem pas 
a la següent compareixença. 

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i quatre minuts i es reprèn a un quart de 

cinc i dotze minuts.

El president

Bé. 

Compareixença d’una representació de l’Àrea Pública de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
per a presentar l’Informe de balanç de vint anys de prevenció de riscos 
laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur

357-00264/12

Doncs continuem amb l’ordre del dia, amb la compareixença d’una representació 
de l’Àrea Pública de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública per a presentar l’Informe de balanç de vint anys de preven-
ció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur. 

Ens acompanyen per fer aquesta compareixença el senyor Joan Maria Sentís, co-
ordinador de l’Àrea Pública de Comissions Obreres, el senyor Miguel Ángel Merino 
i la senyora Mari Carmen Rodríguez. I també saludem els acompanyants, el senyor 
José Manuel Cuenca Moreno, el senyor Manel Puigcercós Fusté, Jesús Martínez 
López i Francisco Pareja Montañés. Gràcies per venir a aquesta comissió. 

Per tant, donarem inici a la seva compareixença. Endavant el senyor Joan Maria 
Sentís.

Joan Maria Sentís (coordinador de l’Àrea Pública de Comissions Obreres)

Bona tarda. Primer de tot, agrair-vos l’oportunitat de poder explicar en seu parla-
mentaria l’estudi balanç –aquest que vam fer– de vint anys de la política preventiva 
a la Generalitat. L’estudi en origen era vint anys, però ja podem parlar de vint-i-tres, 
perquè recull l’espai 1996-2016 però ja ha anat passat temps i s’han anat mantenint 
les circumstàncies. 

El tema de la salut laboral i la prevenció de riscos és un dels eixos fonamentals 
per Comissions Obreres de l’acció sindical i, per tant, és un dels elements en els que 
a nosaltres ens agrada jugar fort a l’hora de fer la nostra tasca, no?

Ens preocupa, davant d’això, la manca de resposta dels gestors de l’Administra-
ció de la Generalitat davant una realitat que tenim analitzada i documentada, i que 
els hem fet arribar ja fa aquests tres anys que han passat des de que vam fer l’estudi, 
perquè ni tan sols s’han discutit les propostes que hem fet de millora, ni se’ns han fet 
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altres propostes de millora que es puguin discutir, ni tan sols ens han reconegut des 
del Govern de la Generalitat que hi hagi un problema en el tema de la salut laboral i 
la prevenció de riscos. Segur que altres vegades que hem parlat en seu parlamentària 
hem fet alguna referència al tema, perquè és bastant habitual en nosaltres.

I aquí ho deixo jo i us deixo amb dues de les persones que han intervingut en 
l’elaboració del projecte, de l’estudi, que són el Miguel Ángel Merino i la Carme 
Rodríguez.

El president 

Doncs té la paraula el senyor Miguel Ángel Merino.

Miguel Ángel Merino (coautor de l’Informe de balanç de vint anys de 
prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016,  
i propostes de futur)

Moltes gràcies. Bona tarda. Amb alguns de vosaltres ja vam tenir l’oportunitat 
de fer una prèvia, vam explicar d’alguna manera el que nosaltres anomenem «l’In-
forme de gestió de vint anys de prevenció a la Generalitat». Com bé diu el títol, són 
vint anys, però intentarem resumir-los de manera ràpida i no dedicarem més d’un 
minut per any i, per tant, serà una explicació bastant concisa, no?

Estem parlant de la gestió de prevenció de riscos laborals de l’empresa més gran 
de Catalunya –això és evident– i aquella també que entenem que ha de donar exem-
ple amb la seva pràctica. En aquests vint anys, el model que s’ha plantejat a la 
Generalitat considerem que és un model esgotat i fracassat, no ha complert les ex-
pectatives per les quals va estar dissenyat. Es deu sobretot a una manca, precisem, 
de política preventiva a la Generalitat de Catalunya; manca de mesures i recursos 
clars per poder destinar-los-hi, i sobretot l’eix fonamental d’aquesta fallida seria la 
manca d’integració de la prevenció dins de l’estructura, o sigui, no ha arribat a im-
pregnar, doncs, en l’estructura aquest model preventiu, no?

Quan parlem de model esgotat i fracassat, ho parlem arran d’aquest informe 
que penso que ha estat distribuït i que hi teniu accés tots i totes, un informe que fa 
tres anys que vam presentar a l’Administració de la Generalitat perquè ho tingués 
en consideració, i ara per ara no hem tingut resposta, no? Aquest Informe de vint 
anys el vam fer l’any 2016 i vam aprofitar que feia vint anys que s’havia produït  
un acord, un acord que va ser inèdit a la Generalitat, a Catalunya i a l’Estat, un acord 
amb la representació sindical que venia a donar resposta a la Llei de prevenció de 
riscos laborals, que era de l’any 95; o sigui, l’any següent ja vam començar, doncs, 
a treballar el tema, no? 

És dos anys després que es crea un decret, el Decret 321 de l’any 98, que esta-
bleix el model de gestió que crea la Generalitat per donar resposta, doncs, a aque-
lles necessitats que es produïen en aquell moment amb aquell canvi legislatiu, no? 
D’ençà, des d’aquell moment no hi ha hagut més canvis, no?, però en canvi els indi-
cadors sí que han anat indicant-nos que el model no serveix. 

Un primer indicador és el de l’increment de l’accidentalitat. En l’estudi que hem 
fet fins a l’any 2000 d’evolució de l’accidentalitat, aquesta s’ha multiplicat per dos, 
hi ha hagut un increment del cent per cent respecte als inicis; o sigui, vol dir que el 
sistema, doncs, no ha funcionat. Inclús hi han hagut accidents, morts; en teniu cons-
tància vosaltres mateixos: el Cos d’Agents Rurals va patir accidents mortals i..., bé, 
en definitiva, l’accidentalitat és un element crític. 

Dins aquesta accidentalitat, un altre element a destacar és que gairebé un de 
cada quatre accidents es produeix anant o tornant de la feina o bé el que anome-
nem «in mision», durant el desplaçament que es produeix amb vehicles propis de la 
Generalitat, no? I, en canvi, una dada significativa és que només dos dels vint cen-
tres de treball grans que ha de tenir un pla de desplaçament d’empresa, el que es co-
neixia antigament com un pla de mobilitat, en tenen; o sigui, dos de cada vint s’han 
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posat a treballar en mesures de mobilitat que vagin adreçades a reduir la contami-
nació, però també l’accidentalitat, no?

Un altre indicador important és que dos de cada tres ítems analitzats en les au-
ditories han sortit com a no conformes, com a no conformitats greus. Vol dir que 
gairebé tot el sistema que s’ha analitzat en aquesta auditoria, el sistema de gestió, 
tampoc està funcionant, no?, amb la paradoxa de que la segona auditoria que es va 
fer a la Generalitat va sortir amb uns indicadors pitjors que la primera; o sigui, vol 
dir que anaven cap a pitjor en el sistema que estava implantat. Estem a les portes 
d’una tercera auditoria, però encara no s’han complert ni les mesures d’allò que s’ha-
via plantejat en les dues anteriors. 

El model es basa en el que anomenem «serveis de prevenció propis»; o sigui, cada 
departament ha creat un servei de prevenció per gestionar la prevenció del seu depar-
tament. La situació d’aquests serveis de prevenció, primer, és de precarietat; gairebé 
el 50 per cent de la plantilla que forma part d’aquests serveis de prevenció es troben 
en una situació d’interinatge, alguns des de fa més de vint anys. Els serveis de pre-
venció no estan equilibrats, les ràtios respecte al nombre de treballadors i nombre 
de centres de treball no és homogeni: hi han departaments que tenen més tècnics, 
amb una certa plantilla i centres de treball que un altre que en té, doncs, molt més; 
o sigui, la ràtio no és homogènia, no? I Funció Pública entenem que no ha establert 
criteris per homogeneïtzar, doncs, totes aquestes dades de serveis de prevenció, no?, 
com estan organitzats.

I, pel que fa al territori, està molt descuidat. Hi ha molt de tècnic concentrat a 
Barcelona, diguem-ne, a la nostra província, però al que són territoris no es dona  
a l’abast.

Amb una altra dada particular: gairebé s’han externalitzat totes les especialitats 
que es podien. Els serveis de prevenció poden constituir-se en dos, tres o quatre 
especialitats preventives. La Generalitat ha anat a mínims, només ha complert per 
pròpia estructura dos especialitats, i les altres dos les ha externalitzat, no? Això ha 
suposat, en el període que hem analitzat, més de 50 milions d’euros en externalit-
zacions d’activitats fora de la Generalitat; jo penso, una dada una força important. 

Altres coses que no funcionen: el Protocol d’assetjament laboral. El Protocol 
d’assetjament laboral, en aquests anys, ha analitzat 227 casos, i només onze han 
sortit com a situació d’assetjament, no?, quan aquestes dades..., un 5 per cent és una 
dada molt baixa, que pensem que no reflecteix la realitat que tenim allà. 

Pel que fa a la coordinació d’activitats empresarials, tant a nivell extern com a ni-
vell intern tampoc funciona. A nivell extern, es produeixen moltes mancances amb 
les empreses que contracta la mateixa Generalitat perquè facin treball, i, per tant, ha 
d’haver-hi una coordinació en matèria preventiva. I és més rellevant la coordinació 
també..., la manca de coordinació interna, entre departaments. Hi ha departaments 
que conflueixen, per exemple, als centres penitenciaris, hi ha el Departament de 
Justícia i el Departament de Salut; aquests dos departaments s’han de coordinar per 
portar a terme les mesures que són comunes, no? L’any passat, el 95 per cent de les 
de les mesures que s’havien plantejat entre els dos departaments no s’havien dut a 
terme; o sigui, no hi ha coordinació d’activitats empresarials. Parlarem de l’amiant, 
que tampoc s’està duent a terme, o la Comissió Paritària de Medi Ambient, que tam-
bé és un element per anar avançant en matèria de millora de les condicions de tre-
ball, que tampoc es convoca des de fa un munt d’anys, no?

En definitiva, el model està esgotat, i no només ho diu Comissions en el seu in-
forme, sinó que també ho diuen les dades que tenim. Els índexs d’incidència, que és 
una dada relativa que mesura el nombre d’accidents en funció del nombre de treba-
lladors, ens posa a la cua de totes les administracions de Catalunya i de l’Estat, totes 
les administracions públiques, no? Per tant, és la dada, penso jo, definitiva per veure 
que el que s’està fent requereix un canvi, no? 
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Per què s’està produint això? Pensem que és per una manca de voluntat política 
en matèria preventiva, no? Pensem que, després d’haver presentat aquest document 
per iniciar el debat ara fa ja tres anys –va ser el 14 de desembre del 2016–, encara 
estem esperant una resposta per part de Funció Pública per dir: «Asseguem-nos, 
parlem; estem d’acord en aquest punt, no estem d’acord en aquest punt», ara fa tres 
anys, no?

Pensem que és necessari, primer, poder començar a parlar; que s’analitzi també 
quines són les causes que estan produint aquests accidents de treball. Tenim la pos-
sibilitat de fer enquestes de salut. L’Administració pública catalana té entre 170.000 
i 200.000 treballadors, incloent-hi altres administracions –la local o altres. Tenim 
la possibilitat de fer enquestes de treball que no només reflecteixin la situació que 
tenim nosaltres a nivell de la Generalitat, sinó també anar més enllà per exportar 
aquestes condicions de treball cap a la resta d’empreses.

Hi ha una manca de participació. La participació està limitada, doncs, als òrgans 
formals. En el moment que intentem fer un protocol o una cosa molt específica, el 
Departament de Salut passa molt, i volem introduir conceptes de participació dins 
dels protocols que s’estableixen per regular diferents temes; és inviable, no es fo-
menta la participació dels treballadors.

No hi ha tampoc un pressupost clar. A l’Administració pública de la Generalitat, 
el que és el pressupost de prevenció riscos laborals, cada vegada que ve un depar-
tament, el fan d’una manera diferent. No es contempla..., no hi ha una partida clara 
que defineixi què és el que s’hi està dedicant; en definitiva, ara per ara no sabem els 
recursos que s’estan dedicant a aquest tema, no?, afegit a la falta d’estabilitat i de 
consolidació dels llocs treball que us he comentat abans. 

En definitiva, pensem que calen mesures i recursos, mesures clares, que seria 
elaborar un pla de prevenció de riscos laborals. Ho diu la llei, però ho diu també el 
sentit comú. Tenim catorze departaments, tenim el SOC, tenim l’Agència Catalana 
de Consum, tenim el Servei de Trànsit de Catalunya..., tenim diferents models que 
requereixen un pla global, un pla de prevenció global que digui cap a on han d’apun-
tar i quins són els recursos, no?

Necessitem plans de desplaçaments d’empresa, plans de mobilitat. Com us deia 
abans, dos de cada vint centres de treball en disposen, no?

Nosaltres, com a Comissions Obreres, hem fet, amb els recursos limitats, una 
enquesta que està donant molt d’èxit, que l’hem enviat a la plantilla. Ens han con-
testat sis mil persones interessant-se per temes de mobilitat. I en aquesta enquesta, 
que, com us deia, és fàcil i de cost pràcticament zero, ens diuen que el 3 per cent 
només de la plantilla de la Generalitat de Catalunya coneix alguna mesura que parli 
de mobilitat en el seu departament, només el 3 per cent, eh?, de la mostra de sis mil 
persones que hem recollit.

Necessitem aclarir el pressupost i que s’incrementi. Necessitem que hi hagi es-
tabilitat i consolidació dels llocs de treball d’aquestes persones que formen part del 
servei de prevenció. I també necessitem un nou marc, un nou protocol d’assetjament 
laboral que reflecteixi el que pensem que és la situació que tenim actualment a la 
Generalitat. 

En definitiva, pel que nosaltres apostem és per una integració, una integració 
efectiva de la prevenció al nostre sistema de gestió, que vindria per la necessitat 
d’aprovar un nou decret després de gairebé vint anys, un nou decret d’ordenació del 
servei de prevenció, d’organització d’ells.

Nosaltres apostem –ja ho vam parlar en l’oportunitat que vam tenir anterior-
ment de seure i explicar-vos-ho– per un servei de prevenció mancomunat, que pen-
sem que és la figura legal que millor s’adaptaria a la situació que té actualment la 
Generalitat, que ajudaria a organitzar els recursos que tenen de manera més homo-
gènia i equilibrada, que és aquesta diferència de ràtios que us he comentat. 

També seria necessari, per millorar la integració, reduir la externalització d’acti-
vitats preventives que es fan cap a fora, cap a altres entitats. La vigilància de la salut, 
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que és una de les activitats preventives fonamentals, és aquella que..., són els metges 
del treball, que el que fan és mirar que el sistema funciona i que no hagi..., seria com 
el control de qualitat del sistema. Necessitem que estigui integrat també dins de la 
pròpia estructura de la Generalitat; actualment està externalitzat gairebé al cent per 
cent. 

Necessitem millorar temes de coordinació d’activitats empresarials, per evi-
tar qüestions com les que comentava abans entre el Departament de Justícia i el 
Departament de Salut. Necessitem que hi hagi plans de desplaçament d’empresa per 
regular aquests temes. I necessitem un nou pacte sindical, també, que ajudi a millo-
rar la participació dels treballadors en aquesta matèria, no?

En definitiva, com us explicava, la gestió de la prevenció requereix una revi-
sió. El model, per nosaltres, està esgotat i ha fracassat per la manca aquesta, pen-
sem nosaltres, de política preventiva de la mateixa Generalitat. Necessitem mesures 
clares i concretes i recursos com els que he explicat, tot adreçat a aconseguir aquesta 
integració de la prevenció que ajudaria, doncs, a millorar aquests paràmetres que 
us he comentat, que estan, al nostre parer, molt desviats del que havien de ser, no? 

A més a més, tenim algunes qüestions concretes que..., Carme, vols comentar?

El president

Sí, ho dic perquè consti en acta; haig de presentar-la, a la senyora Mari Carmen 
Rodríguez. 

M. Carmen Rodríguez (coautora de l’Informe de balanç de vint anys de 
prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i 
propostes de futur)

Sí, gràcies. Bé, jo parlaré d’aspectes molt concrets, com és el protocol d’assetja-
ment psicològic laboral de la Generalitat; després del fibrociment, que està focalit-
zat en lo que és el Departament d’Educació, del qual, doncs, jo soc treballadora, soc 
docent, i després del Psq Cat21, que és una metodologia, és un mètode d’avaluació 
de riscos psicosocials. D’acord. 

Comissions Obreres –primer que tot, és important i significatiu– no vam signar 
el protocol d’assetjament a la resta de la part social i de l’Administració perquè no 
ens van permetre formar part de la comissió d’investigació. La realitat és que, quan 
la comissió d’investigació de Funció Pública troba indicis d’assetjament, que costa 
moltíssim, són molt pocs casos, molt poques vegades en les quals es troba indicis..., 
i es proposa, una vegada es troba indicis d’assetjament, es proposa la incoació d’un 
expedient disciplinari, es proposa al departament ics, d’acord? En aquest cas, em 
centro en el Departament d’Educació, però que és extrapolable a la resta de depar-
taments. Per tant, puc generalitzar, d’acord?

A títol d’exemple, em centro en el Departament d’Educació. Un cop li arribi l’in-
forme per part de Funció Pública de que hi ha indicis d’assetjament i que es proposa 
la incoació d’un expedient disciplinari, lo que acostuma a passar és que el secretari 
o secretària del departament –en aquest cas parlo del departament d’ensenyament, 
però torno a insistir en que és extrapolable a la resta– obri una informació reserva-
da del cas, i normalment acaba amb faltes lleus, amb la qual cosa ni tan sols s’obre 
l’expedient, perquè ha prescrit, perquè una falta lleu venç al cap de sis mesos. Per 
tant, no hi ha cap repercussió, no hi ha cap repercussió a les persones assetjadores; 
com a molt, a les persones víctimes, a les persones que han patit assetjament, se’ls 
canvia de lloc de treball, de centre de treball. És a dir, insisteixo en que hi ha una 
doble victimització, a part de tota la professó i el patiment que recau sobre aques-
tes víctimes. I cal dir que el tipus d’assetjament, la tipologia, és assetjament vertical 
descendent; és a dir, en aquest cas parlaríem de direccions a treballadors o treballa-
dores dels centres, d’acord? 

Llavors, com a Comissions Obreres sempre hem dit que el trobar indicis d’as-
setjament per part de la comissió d’investigació ha de tenir un vincle directe amb 
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la resolució del departament ics, d’acord? I no és així. La comissió d’investigació la 
formen tècnics professionals, psicòlegs i psicòlogues, tècnics en prevenció de riscos 
laborals en l’especialitat d’ergonomia o psicosociologia. Per tant, doncs, té fiabilitat 
i validesa. Llavors, quan aquesta resolució, quan aquesta proposta passa, la propos-
ta de la comissió d’investigació, al departament i al departament queda la resolució 
en agua de borrajas, desprestigia totalment la feina de la comissió d’investigació de 
Funció Pública; és a dir, li estan tirant..., la mateixa Administració tira pedres al 
teulat de Funció Pública. Per tant, bé, doncs, és quelcom preocupant. Hauria de ser 
directament proporcional; és a dir, si la comissió d’investigació tècnica troba indicis 
d’assetjament –que, hi insisteixo, són molt poques les vegades–, hi hauria d’haver 
una repercussió, eh?, hi hauria d’haver, doncs, un expedient disciplinari. 

Després parlo del fibrociment als centres educatius, eh?; concretament el 
Departament d’Educació. I parlo d’una resolució parlamentària –que va sortir 
d’aquesta casa, eh?–, la Resolució parlamentària 522/XI, d’aquest Parlament, de re-
tirada de fibrociment dels centres educatius. El Departament d’Educació s’ha limi-
tat a donar-nos un inventari –parlo de l’any 2017, quan va sortir aquesta resolució–, 
un inventari dels centres amb fibrociment, tal com estableix aquesta resolució, però 
manca lo més important: presentar una calendarització de retirada del fibrociment, 
amb la qual cosa també un pressupost, i elaborar un pla de substitució progressiu 
per a la retirada del fibrociment als centres escolars, per tal que abans de l’inici del 
curs 2017-2018 –és a dir, ha plogut bastant– aquest material hagi estat retirat. No 
ha estat així.

Llavors és la impotència, i sembla un déjà-vu cada vegada, doncs, que ens reu-
nim amb el Departament d’Educació en les comissions, en la Comissió Paritària 
de Prevenció de Riscos Laborals, que, com a Comissions, els recordem que hi ha 
aquesta resolució parlamentària, que va sortir d’aquí, del Parlament de Catalunya, 
d’obligat compliment, i demanem sempre una planificació i un pressupost, i el de-
partament sempre ens dona la mateixa resposta: «No tenim diners; no hi ha diners», 
i es limiten a fer actuacions puntuals i pal·liatives de retirada de fibrociment. Això 
no és lo que es diu aquesta resolució, ni molt menys, que queda a anys llum, eh? 

I, després, un apunt important, i crec que és molt significatiu, perquè almenys 
el departament té –entre cometes– la «delicadesa» de complir una part –o d’in-
complir, no?–, una part d’aquesta resolució. Però és que, al Consorci d’Educació de 
Barcelona, en el comitè de seguretat i salut, que és on es tracten aquestos temes, 
personalment, com a delegada de prevenció, és a dir que puc parlar tranquil·lament 
en primera persona, com a delegada de prevenció de Comissions, sempre hem po-
sat aquest punt fix en els punts de l’ordre del dia per tractar, doncs, en els comitès. 
I sempre hem demanat, durant quatre anys –durant quatre anys– quins són els cen-
tres afectats per fibrociment i quines són les actuacions que han fet. I això consta a 
totes les actes. I això és durant quatre anys, hi insisteixo. I no hi ha hagut cap res-
posta, cap ni una –ni una.

Com a delegats de prevenció, tenim el dret –això ho diu la Llei de prevenció de 
riscos, a l’article 18– de participació i informació. I, per tant, ja hi ha un incompli-
ment flagrant de la Llei de prevenció de riscos laborals i després un incompliment 
d’aquesta resolució, la 522/XI, del Parlament de Catalunya. 

Per tant, després de molta paciència –perquè crec que, al cap de quatre anys i de 
demanar-ho sistemàticament, doncs, a una se li acaba la paciència, i a Comissions 
Obreres, també–, doncs, ho hem denunciat, per incompliment de la Llei de preven-
ció de riscos laborals, a Inspecció de Treball. 

I, per últim, els parlaré del Psq Cat21, que és un mètode..., hi ha diversos mèto-
des, però és el mètode d’avaluació, és un mètode d’avaluació de riscos psicosocials, 
eh?, un mètode vàlid, un mètode propi de l’avaluació de riscos psicosocials de l’auto-
ritat laboral, és a dir, del Departament de Treball, d’aquí Catalunya, i, bé, és utilitzat 
per tots els departaments menys pel Departament d’Educació. 
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Comissions Obreres fa anys que demanem que es porti, que s’implementi aquest 
mètode, eh? El Departament d’Educació utilitza el mètode d’avaluació de riscos 
psico socials Fpsico, que és un mètode que és de l’Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. Llavors, bé, demostra molt poca coherència, eh?, per part de 
l’Administració catalana. Si l’autoritat laboral, l’Administració catalana, té el mèto-
de Psq Cat21, entenem que, per coherència i lògica, doncs, el Departament d’Educa-
ció l’hauria de tenir. Per tant, és una situació surrealista i incoherent. 

També els he de ser franca, es va fer fa anys una prova pilot, sense cap mena de 
validesa ni fiabilitat, ja que, per implantar un mètode, doncs, cal un estudi previ, 
un perllongament en el temps; no es pot fer a correcuita, com es va implementar al 
tercer trimestre, sense seguir la metodologia. Hi va haver un grup de treball, format 
per l’Administració i per la part social, on jo personalment hi era present. I, bé, quan 
hi ha un grup de treball sempre s’espera que hi hagi propostes, propostes a dues 
bandes. Jo recordo la impotència de que presentàvem la llista dels Reis, la part so-
cial, i, en aquest cas, el Departament d’Educació no en presentava ni una, totes eren 
propostes a elevar. Fins que al final ens en vam cansar, perquè era una cosa que era 
improductiva, perquè era perdre el temps. El Departament d’Educació sempre diu 
que nosaltres vam trencar el diàleg, però és que no vam trencar cap diàleg perquè 
no n’hi havia cap. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. És el torn ara dels grups parlamentaris. Farem una alteració en les in-
tervencions, ja que el diputat Martí Pachamé ha tingut a bé, doncs, donar-li pas pri-
mer a la diputada Alícia Romero perquè ens ha de deixar d’aquí una estona. I, per 
tant, agrair-li que deixi pas, en aquest cas, a la diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president, per la seva proposta, no?, i al senyor Pachamé, per perme-
tre’m intervenir abans. Seré molt breu, però és que haig de marxar, haig de ser a les 
sis en un altre lloc, fora de Barcelona, i, si no, no hi arribaré. Em sap greu, perquè 
faré la meva intervenció i no els escoltaré, però el company diputat Raúl Moreno els 
escoltarà i, per tant, després ja em passarà les notes, i, en tot cas, puc escoltar també 
la seva intervenció en els vídeos. 

La veritat és que és bastant «frapant» escoltar-los sobre els temes de riscos la-
borals, no?, perquè, home, han donat vostès unes dades que impacten una mica. 
Tampoc em sorprèn, perquè, com que fa un temps vaig portar els temes de funció 
pública –no ara, i ho sap molt bé el senyor Sentís, que ens havíem trobat molt so-
vint–, hem vist al llarg dels anys la falta de voluntat política d’aquest Govern i dels 
anteriors en temes de funció pública. Ens va costar molt que arribéssim a un acord 
per anar retornant les pagues que s’havien suspès, tot i així encara no les han cobrat 
totes, eh?, des del 2012. I en molts temes un es creu que les coses vagin molt lentes, 
perquè crec que hi ha una falta de voluntat política i crec que el conseller que ac-
tualment, doncs, es responsabilitza d’aquests temes segurament es dedica més a lo 
digital que a lo real, no?, i, per tant, a aquest tipus de polítiques s’hi dedica ben poc, 
perquè..., i, en fi, jo crec que és un resum ràpid escoltant el que vosaltres heu comen-
tat, no?, i és força preocupant.

A mi m’agradaria dir-li, demanar, fer-li algunes preguntes –com a no experta, 
evidentment, en temes de prevenció, però vosaltres sí–, després d’aquesta anàlisi que 
heu fet dels vint anys, per veure si hi podem posar una mica de llum i després poder 
fer propostes al Govern, no? Una altra és que ens escolti, eh?, com deia la senyora 
Rodríguez, perquè és cert que nosaltres som dels grups que sempre demanem in-
formació sobre quines escoles tenen amb l’amiant, etcètera, i, més enllà del llistat, 
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poca cosa més en traiem, no? Però, bé, nosaltres seguirem persistint en la proposta, 
en proposar al Govern accions. 

En el tema dels serveis, no? Clar, ens ha sorprès molt; l’externalització arriba als 
50 milions d’euros, això vol dir que s’externalitzen molts serveis. Però entenc que 
no n’hi ha prou o que falta personal per poder atendre totes les necessitats que hi 
ha. Tenen comptabilitzats vostès quin és el personal necessari per poder fer front  
a aquests serveis i que fossin els equilibrats, com dèieu, o els idonis? 

Després, m’ha sorprès una cosa: no hi ha una direcció general de serveis de 
riscos laborals, no hi ha una direcció general, ni tan sols una subdirecció general. 
Déu-n’hi-do! No sé si això passa en altres comunitats autònomes. I en tot cas vol-
dria preguntar-los-ho. M’ha sorprès. És un servei dins de la Sub-direcció General de 
Relacions Sindicals i Polítiques Socials, però has d’anar a un tercer nivell, no? Sent 
un tema tan important, un pensaria que no sé si una direcció general, però almenys 
una sub-direcció general, sí, que portés els temes de prevenció de riscos laborals, 
no? I m’agradaria també dir-los a vostès. Pot semblar una «tonteria», això de l’orga-
nigrama, però també mostra la importància que el Govern li dona a un tema, no?,  
i crec que posar-lo en un tercer nivell, doncs, mostra falta de sensibilitat. 

M’han preocupat, com no pot ser d’una altra manera, els temes d’assetjament, 
no? És a dir, deien vostès: «No funcionen els protocols; no es reflecteix la realitat...» 
I jo li volia demanar: per què no funcionen? És a dir, quin problema hi ha? Perquè, 
clar, sorprèn molt que això no funcioni, que els protocols no atenguin totes les ne-
cessitats que hi ha en una administració amb tantíssims treballadors. A mi m’agra-
daria saber si tenim detectats els motius pels que no funciona. 

També m’ha preocupat bastant lo de la falta de coordinació, perquè, clar, si més 
o menys és veritat, si un va mirant, tots els departaments tenen uns serveis de pre-
venció laboral, no és tan difícil fer una comissió interdepartamental per trobar-se, 
coordinar polítiques i veure si algú està fent alguna cosa millor i la copio. No ho 
sé, està tot bastant inventat, vull dir, tampoc cal ser un expert en gestió pública per 
veure que això és lo mínim que es podria establir, doncs, per coordinar totes les po-
lítiques, no? I a un li sorprèn.

Deien que no hi ha pressupost clar, però, llavors, aquests 50 milions d’euros? 
Clar, és clar perquè són externalització de serveis, però més enllà d’aquests 50 no 
n’hi han més? No detectem més on estan els recursos? I després també sorprèn que 
no hi hagi un pla de riscos laborals i potser a això hi haurem de posar remei. 

Bé, són algunes preguntes per intentar entendre aquest desordre i aquesta falta 
de voluntat en aquest sentit i disculpar-me de nou perquè no els podré escoltar, però 
ho faré en el vídeo que es gravarà i que, per tant, doncs, em permetrà que arran 
d’aquí puguem fer, des del meu grup parlamentari, algunes propostes. 

Moltes gràcies per la feina que fan, perquè és veritat que a vegades si no fos 
per la feina, com la que fan vostès, els sindicats de Comissions Obreres no sabríem 
tantes coses i no tindríem tanta informació i, per tant, no podríem posar a la taula, 
doncs, les mancances d’un govern que, en aquest cas, creu poc no en la funció pú-
blica, sinó en els treballadors, en aquells que fan la feina, que no són els treballadors 
que estan allà davant d’un ordinador sense... –que moltes vegades pensem en això–, 
són els bombers, són els metges, són els mestres, és a dir, són totes les persones que 
atenen els catalans i les catalanes, els ciutadans d’aquest país. 

Per tant, moltes gràcies per la feina, per donar-nos aquesta informació que espero 
que ens serveixi per intentar proposar al Govern accions en aquesta línia, per inten-
tar almenys pal·liar algunes de les dades que vostès ens han posat avui sobre la taula.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té 
la paraula el diputat Martí Pachamé. 
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Martí Pachamé Barrera

Moltes gràcies, president. No voldria ser reiteratiu. I no voldria ser reiteratiu, per-
què, evidentment, l’informe parla per si mateix; l’informe és suficientment devasta-
dor com perquè l’informe parli per si mateix. 

L’informe posa de manifest que hi ha una situació d’abandonament dels treballa-
dors de la funció pública aquí a Catalunya. I a més d’aquesta situació d’abandonament 
dels drets, que són els drets d’una part molt important del teixit treballador, del que 
són els ciutadans de Catalunya, posa també de manifest que durant vint-i-tres anys, 
sembla ser que el Govern no s’ha assegut amb els sindicats ni amb els agents socials 
per solucionar aquest problema. I la veritat és que quan un sent que després s’omplen 
la boca molts d’aquests partits que volen diàleg, i diàleg, i diàleg, sorprèn que quan 
ells han de fomentar aquest diàleg i solucionar alguna cosa que és tan important com 
la seguretat dels treballadors, doncs no s’asseguin a parlar i a dialogar i a solucionar 
els temes. 

L’informe no dona massa lloc a dubtes. Les dades són inqüestionables i l’únic 
que em surt aquí és preguntar per què aquesta situació es produeix. I llavors vostès 
han comentat que hi ha una manca de voluntat política. I em costa creure que hi hagi 
un govern..., i no solament un govern, sinó que hi hagin successius governs que ha-
gin no atès aquestes necessitats dels treballadors d’una part important de la ciutada-
nia. Jo havia apuntat si era problemes de desídia política, si era falta de pressupost, 
si hi havien problemes tècnics, altres problemes; aquí sembla que tot es concentra, 
pel que han dit, en una manca de voluntat política.

Llavors, doncs bé, aquesta situació em porta a pensar altres coses, no? Aquest 
informe el que demostra és una certa causalitat entre una situació que pateixen els 
treballadors de la funció pública i probables accidents o possibles accidents o possi-
bles greuges que hagin pogut tenir els treballadors. I si hi ha una responsabilitat de 
l’Administració en totes aquestes possibles incidències que hagin sofert treballadors 
de la funció pública i que l’Administració, per no actuar acuradament, hagi pogut 
caure en una certa responsabilitat. Perquè no és una cosa que hagi succeït una vega-
da o dues vegades, sinó que portem vint-i-tres anys –segons diuen– en una situació 
en què no s’ha fet absolutament res al respecte i no s’han posat en pràctica els plans 
de seguretat que s’haurien d’haver posat en pràctica. 

Llavors, també en aquest sentit voldria saber què s’ha fet per resoldre aquests in-
compliments i si s’ha actuat d’alguna forma. Si solament se li ha anat recordant, com 
ha dit la senyora Rodríguez, amb molta paciència, si els sindicats han tingut molta 
paciència o si s’ha actuat d’alguna forma. Jo entenc que..., ja sé que ens diran que 
sempre volem judicialitzar les coses, però quan arriba un moment, no?, que hi ha 
una responsabilitat i que cal fer alguna cosa, doncs d’alguna manera s’ha d’actuar. 
I no sé si és el cas de poder actuar, no sé si judicialitzar-ho o bé a l’Administració 
de treball, que sembla que, en el cas concret del fibrociment, sí que s’ha portat això 
a la Inspecció de Treball, però i en els altres casos? Això s’ha denunciat davant de 
Treball? S’ha fet alguna cosa? Hi han expedients que tirin endavant? Hi han san-
cions? Hi ha informació respecte de tot això? O simplement hem tingut paciència? 
Perquè si hem tingut paciència també hi ha..., doncs us diria que potser se us hauria 
d’haver acabat la paciència fa temps, i ja que sortiu al carrer a parar coses, doncs 
potser també en aquest cas que fa referència a la seguretat de les persones, hauríeu 
hagut de moure-us en algun sentit, potser. Insisteixo que tampoc soc un especialis-
ta en seguretat, encara que vaig fer un curs en el 75 de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, però em sembla que ja no val. Deu haver caducat. (L’orador riu.) Deixem-
ho aquí. 

Respecte a l’assetjament també el que voldria preguntar és el número d’expe-
dients. Si hi ha alguna diferència entre els expedients que tracten, doncs, bé, les 
empreses privades i els expedients que es tracten des de l’Administració pública, 
per veure si hi ha una diferenciació clara entre les conductes anòmales que es pro-
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dueixen dins l’Administració respecte..., perquè potser si veiem uns percentatges 
molt diferenciats, potser ja estem veient casos d’encobriment clars o alguna cosa 
d’aquestes. Potser..., no entenc que les persones es comportin diferent en funció de 
qui sigui el patró o l’empleador d’aquests treballadors, amb la qual cosa hauria d’ha-
ver-hi una certa raonabilitat entre els dos aspectes.

I poca cosa més. Insistir en això, no?, que sembla doncs que hi hagi una certa... 
–i no sé si és així, i si no, ja m’ho contestareu ara, en el meu desconeixement de la si-
tuació–, però que sí que hi ha una certa conducta d’entendre l’Administració i potser 
no tenim les mateixes conductes respecte a l’empresa privada. Si aquestes situacions 
es produïssin a l’empresa privada, mantindríeu les mateixes pautes de conducta res-
pecte als incompliments o feu alguna cosa diferent? Per tal d’entendre-ho, eh?, ja dic 
que des del meu desconeixement en aquest aspecte. I res més. 

Moltes gràcies.

El president 

Gràcies, diputat. És el torn de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el dipu-
tat David Cid.

David Cid Colomer

En primer lloc, òbviament, agrair-vos la presentació de l’informe a tots els com-
panys i companyes de Comissions Obreres. De fet, ja vam tenir l’oportunitat de co-
mentar-lo mesos enrere, i d’aquí neix també aquesta compareixença, no? 

Jo crec que l’informe hauria d’haver estat fa temps un toc d’atenció i jo diria, fins 
i tot, una veu d’alarma, i em sorprèn la manca de diàleg que denuncieu, en aquest 
cas, per part del conseller i del conjunt de la conselleria. I a mi m’agradaria també 
que ens expliquéssiu si vosaltres heu demanat de manera reiterada una reunió espe-
cífica per parlar d’aquest tema, i quines són les respostes que us han donat i, en tot 
cas, quins són els arguments que s’han donat, en aquest cas des de la conselleria, 
perquè aquesta reunió no s’hagi produït. 

Jo crec que això posa de manifest el que des del nostre grup hem denunciat, que jo 
tinc la sensació, tenim la sensació des del nostre grup parlamentari, des de Catalunya 
En Comú Podem, que tenim un conseller de Funció Pública a qui li fan nosa els 
seus treballadors i treballadores i els treballadors i treballadores de la Generalitat de 
Catalunya, perquè si no, per mi, és incomprensible. Tenim damunt de la taula un in-
forme que situa totes les veus d’alarma, tots els incompliments, tots els reptes –fins i 
tot jo diria– que tindria el mateix departament, i és incomprensible no només que no 
s’hi donin respostes, sinó que ara no hi hagi ni tan sols via de diàleg. 

Jo crec que davant d’un informe com aquest el mateix conseller hauria de dema-
nar comparèixer en seu parlamentària per explicar què és el que està passant i per 
què no s’hi ha donat resposta. En tot cas, ja us anuncio que, com que això no s’ha 
produït, el nostre grup parlamentari registrarà avui mateix la petició de comparei-
xença del conseller de la Generalitat, perquè expliqui, davant un informe d’aquestes 
característiques, per què la Generalitat primer, en aquest cas com a patronal, no es 
reuneix o no vol parlar d’aquests temes als seus treballadors públics, i, en segon lloc, 
per què no hi dona resposta o quines són les mesures que creu que s’han de posar 
damunt la taula per donar-hi resposta. Per tant, això seria la primera cosa que nos-
altres voldríem traslladar-vos. 

La segona és si ens podríeu detallar també més..., entrant ja a l’apartat de pre-
guntes, o sigui, parlàveu també d’aquest augment del 100 per cent de l’accidentali-
tat, si podríeu parlar de xifres absolutes, és a dir, de quants accidents laborals estem 
parlant a nivell anual, de quants poden ser mortals, i sobretot el que detectàveu 
–i després hi tornaré– que pràcticament un 25 per cent són accidents laborals en 
desplaçaments, ja siguin previs a l’entrada al lloc de treball, és a dir, per desplaçar-se 
al seu lloc de treball o fins i tot en l’ús de vehicles de la mateixa Generalitat, en ac-
cidents laborals. També per conèixer l’abast de les xifres. 

Fascicle segon
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Una segona qüestió seria de quin any data la segona auditoria que vosaltres as-
senyaleu, en aquest cas, que les dades analitzades eren no conformes i que, a més a 
més, s’estava produint un augment d’aquesta disconformitat amb les dades de l’au-
ditoria; també per conèixer-ho amb més detall. 

Un tercer element, que jo crec que també s’apuntava per part també de la dipu-
tada socialista, que és quan es parla de que no hi ha pressupost, tenim 50 milions 
d’euros que estan externalitzats, és a dir, quin volum vosaltres creieu, d’aquests mi-
lions d’euros, que seria raonable que no estiguessin externalitzats, és a dir, que són, 
en aquest cas, especialitats de prevenció que podríem prestar directament des de 
l’Administració de la Generalitat i no haurien de ser externalitzats. Vosaltres cre-
ieu que podria ser aquest volum total d’aquests 50 milions? Totes les especialitats 
podrien ser prestades directament per la Generalitat, si hi hagués voluntat? També 
seria una qüestió doncs que us volíem situar.

També, bé, a mi em sorprenen moltíssim les dades d’assetjament. Jo crec que 
hauria de ser no sé si la primera prioritat, però alguna cosa molt greu està passant. 
I si ho podríeu comparar..., vosaltres parlàveu, em sembla, d’onze casos no resolts 
sobre 217, doncs, si ho podríem comparar amb altres dades que tingueu d’altres àm-
bits, potser del sector privat, o fins i tot d’altres administracions públiques de la resta 
de l’Estat; si estem parlant d’una xifra similar, si no, és a dir, també perquè des d’un 
punt de vista..., no?, perquè pels que no som experts en riscos laborals d’entrada ens 
sembla una dada bastant «frapant», que també hauria de fer que immediatament la 
Generalitat es posés en contacte, en aquest cas amb els representants dels treballa-
dors i les treballadores, per dir què està passant, com podem donar-hi resposta. 

I també un parell de coses més que volia situar, que són: a l’enquesta de què par-
leu vosaltres, d’aquestes sis mil persones a qui heu fet l’enquesta, parlàveu també de 
que només un tres per cent té coneixement de les mesures que presta la Generalitat 
o del suport que presta en temes de mobilitat. No sé si ja havíeu preguntat també 
quants d’aquests treballadors utilitzen el vehicle privat per desplaçar-se del seu lloc 
de treball i quants utilitzen el transport públic; quins costos els suposa. Crec que és 
una dada molt interessant, perquè vosaltres abans situàveu que la Generalitat és la 
principal empresa en nombre de treballadors del país, i també des del nostre grup 
assenyalem que la Generalitat té un discurs molt autocomplaent en la lluita contra 
la contaminació i contra el canvi climàtic, però és del tot sorprenent que sent la 
principal empresa la Generalitat, no només per un tema d’accidentalitat, que segur 
que també hi té a veure, també jo vull recordar que, a més a més, la Generalitat ha 
impulsat o està impulsant un pacte nacional per reduir l’accidentalitat a Catalunya 
amb l’objectiu per al 2050 d’accidentalitat zero a Catalunya. I, per tant, que això no 
en formi part... 

I també en la lluita contra el canvi climàtic o la contaminació, penso que la prin-
cipal empresa pública de Catalunya hauria d’estar interessada que el màxim nombre 
de treballadors i treballadores de la Generalitat utilitzin el transport públic respecte 
al transport privat per poder arribar al seu lloc de treball. Per tant, també conèixer si 
teniu dades en aquest sentit.

I simplement dir-vos que també ens posem a la vostra disposició. Penso que tam-
bé pot ser compartit amb altres grups, perquè aquelles mesures que vosaltres situeu, 
que són urgents i que són peremptòries, també les puguem posar damunt la taula i 
així també a través d’una proposta de resolució que fins i tot podria ser –no tenim 
cap voluntat de patrimonialitzar-ho– de posició conjunta amb altres grups, també 
per exigir al Govern que es posin en marxa aquest tipus de mesures. I, per tant, si 
ho veieu adient que també ens proporcioneu material i, en tot cas, que ens compro-
metem a treballar-ho conjuntament amb altres grups. 

El president 

Gràcies, diputat. És el torn ara del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonès.
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Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, president. Nosaltres, en primer lloc, volíem agrair la bona 
i extensa feina, més enllà del que correspon com a organització sindical. I, de ve-
gades, això no ho posem suficientment en valor, perquè una cosa és donar resposta 
a allò que heu de fer com a sindicat o han de fer com a sindicat i una altra cosa és 
portar en seu parlamentària el que ens estan traslladant.

Nosaltres voldríem fer algunes preguntes, sobretot per aclarir i per ampliar. Ens 
ha quedat molt clar, però intentem encara tenir més informació. En l’inici, el senyor 
Merino traslladava la referència de que dos terceres parts han resultat no conformes, 
sobre l’auditoria. Si ens pot il·lustrar una mica més: què ve a significar això que no 
hagi resultat conformes. 

En segon lloc, es parla del 50 per cent d’interinatge dels contractats directament. 
Com valoren que això influeix en la activitat preventiva? Per expressar-ho d’una ma-
nera molt simplista: a algú que no sap si el seu contracte continuarà o no continuarà 
perquè és interí, com això el pot afectar a l’hora de fer la seva activitat o la seva tasca. 
Amb això no volem qüestionar els companys i les companyes que fan aquesta activi-
tat, però sí que nosaltres valorem com una espasa de Dàmocles que tenen permanent-
ment i, a més, quan fan aquesta activitat encara és superior. 

Després, sobre la qüestió dels serveis de prevenció externalitzats, si ens falten 
dos especialitats, nosaltres la pregunta que fem és molt senzilla: amb 50 milions 
més –que és el que està externalitzat–, amb contractació directa, es podrien dur a 
terme? Així de simple –així de simple. I ho plantegem des de la perspectiva que ja 
vam fer una moció al Parlament on nosaltres demanàvem la internalització dels ser-
veis de prevenció que encara es gestionaven d’una manera privada. 

També sobre l’exposició de la senyora Rodríguez, una qüestió molt concreta. Ens 
ha semblat que parlava d’onze casos d’assetjament, i entenem que són acreditats, no 
denunciats. Ens ha semblat, fins i tot, que es referia que això havia suposat en alguns 
supòsits apartar la persona que havia denunciat. Perquè aclareixi això. I, més enllà 
de que se l’hagi recol·locat, què s’ha fet en relació amb aquells que l’han denunciat? 
O preguntat d’una altra manera: hi ha denúncies i això no suposa que a qui se’l sus-
pèn, se l’aparta o se’l remou del seu centre de treball és el denunciat, sinó més aviat 
al contrari, que la persona denunciada..., i suposem que són dones denunciants, és la  
que es remou del seu lloc de treball i, acabat tot el procés, més enllà de que facin 
un expedient administratiu, perquè varia la caducitat –que és el que nosaltres ente-
nien del que s’explicava en la compareixença–, es prenen mesures polítiques? Perquè 
això no guarda relació amb el que hi hagi un expedient que hagi caducat, o no, a fi 
i efecte de la falta o la sanció. 

Després, un altre tema que suposo que no n’han pogut parlar per manca de 
temps, sobre el model. I quan parlem sobre el model ara ho volem plantejar des del 
punt de vista del pressupost. Hi ha un pressupost global per prevenció o hi ha un 
pressupost per departaments? I si és tal com ens sembla que ens consta, que és per 
departaments, què valoren vostès sobre la significació que no sigui un pressupost 
global, sinó que sigui un pressupost per departaments? Hi ha polítiques preventives 
per part de l’Administració pública catalana en relació amb els treballadors i treba-
lladores especialment sensibles? Avui ja podem parlar que és un col·lectiu cada ve-
gada més gran; hauria d’haver-hi una actuació concreta i específica per aquest perfil 
de treballadors i treballadores. Existeix o no existeix?

I sobre l’amiant, el que en diem més tècnicament el fibrociment. Doncs mirin 
no faré una broma, però, de veritat, que hi hagi un conseller, que en aquest cas no  
és el responsable general del que estem parlant, que és el senyor Puigneró, sinó que es  
tracta d’un altre conseller, el conseller Bargalló, d’ensenyament, que hagi referit, 
sobre els treballadors i treballadores públiques, que «s’apalanquen» i que tingui 
això a sobre de la taula i encara no hi hagi donat solució és una absoluta vergonya. 
Nosaltres ho vam denunciar, quan ell va fer referencia a aquesta frase de que «s’apa-
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lancaven» els treballadors i treballadores públiques –de fet, parlava expressament 
dels funcionaris–, però evidentment, amb això sobre la taula, és una absoluta vergo-
nya que hi hagi qui s’atreveixi a dir que algú «s’apalanca» quan ell no està donant 
solució a allò de què parlem, que no és únicament salut, sinó que és vida. D’aquí a 
quinze o vint anys, en relació amb alguns treballadors i treballadores d’aquests cen-
tres de treball, haurà d’explicar algú de l’Administració catalana per què de sobte es 
van trobar amb una malaltia greu.

I la darrera de les preguntes. S’ha fet abans. A nosaltres no ens queda clar si l’in-
crement de la sinistralitat ha estat un 100 o un 200 per cent; que ens ho concretin 
simplement, i el període de referència per aquest increment.

I per acabar, també, amb una altra idea. Agrair-los també que no venen única-
ment amb un informe sinó que venen amb propostes, que és lo que sempre és més 
difícil: amb un pla de mobilitat, amb una enquesta que déu-n’hi-do poder comptar 
amb sis mil persones que hi participen i sobretot també amb una voluntat de que 
hi hagi un nou decret d’ordenació del model preventiu i amb aquesta proposta de 
que sigui mancomunat. Amb això acabem. I simplement tornar-los a agrair la seva 
compareixença.

El president 

Moltes gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Republicà. Té la paraula el dipu-
tat Jordi Albert. 

Jordi Albert i Caballero

Bé, gràcies, gràcies per l’informe. En efecte, aquest informe ja ens el vau presen-
tar, també, ja fa temps, amb els grups parlamentaris, ja hi havia la tasca, i realment 
és un informe molt ben treballat, científicament ben elaborat, és a dir, no, no està 
fonamentat en pocs indicadors ni en un nombre baix d’aquests indicadors, sinó que 
està fonamentat, doncs, en un treball de camp, en un treball de base i a partir també 
de la legislació actual i en previsió d’aquesta legislació. 

En qualsevol cas, sí que és cert que totes les qüestions que s’apunten en aquest 
informe recomanen una reflexió en aquest sentit, eh? I, per tant, ens sembla que és 
clar que aquesta reflexió es dugui a terme. D’altra banda, també ens sembla opor-
tú que aquesta reflexió també es traslladi o si... –i aquesta és una de les preguntes 
que faig–, si s’ha traslladat en el marc de la mesa general, si ho heu incorporat en el 
marc de la mesa general en els ordres del dia per tal de traslladar aquesta qüestió, 
i, d’altra banda, també quina ha estat –en cas que hagi estat així– la resposta també 
dels altres sindicats i també de la mateixa Administració. 

En la qüestió de les propostes que fan i d’aquest canvi de model, sí que és cert 
que el model és desigual en el sentit de que que cada departament tingui el seu propi 
servei de riscos laborals implica que hi hagi desigualtats, igual que hi ha desigual-
tats pressupostàries en cada un dels departaments, igual que hi ha desigualtats en 
el mateix desenvolupament de les tasques de cada un dels departaments, però tan-
mateix també perquè no és el mateix els riscos que trobem en un departament com 
pot ser Treball o Afers Socials, o que hi ha en d’altres departaments. Abans parla-
va la senyora Mari Carmen Rodríguez de..., i ha focalitzat en l’àmbit de l’educació, 
no? Aleshores, aquí jo crec que és bo que també s’entri a debatre la possibilitat de 
si aquesta idea inicial, que podia ser bona, d’adaptar a cada departament l’especi-
ficitat i a la realitat de cada un dels departaments, en el seu dia a dia, un servei de 
prevenció de riscos laborals, doncs, ha estat operatiu o no ha estat operatiu. I aquí 
és on entra l’avaluació. I a partir d’aquí és el que determina si cal seguir amb aquest 
model o no cal seguir. 

Una de les propostes que posen sobre la taula és precisament la integració, i, 
per tant, que no hi hagi aquesta diferenciació entre cada un dels departaments, sinó 
que hi hagi, doncs, un servei de riscos laborals, eh?, que estigui integrat en la ma-
teixa Administració i que, per tant, sigui el que focalitzi i centralitzi totes aquestes 
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qüestions. Bé, jo crec que és interessant veure les possibilitats, i també cal veure en 
l’àmbit de l’execució del model. És a dir, els models a vegades no funcionen, no per 
la mateixa estructura del model, sinó que no funcionen per la mateixa execució del 
model. Aquesta també ens sembla que és una altra de les anàlisis importants a fer-se. 

Respecte de la qüestió de les externalitzacions i de que aquest servei podria do-
tar-se des d’un àmbit de gestió directa, bé, és com tot: ens sembla que sí que obre 
una possibilitat en aquest camí, una porta, per tal de poder-ho analitzar i de poder-ho 
veure, però també cal veure quines han estat les motivacions per dur a terme aques-
tes externalitzacions per la manca de capacitat pròpia de poder dur a terme a nivell 
d’experiència i de expertesa i també de desenvolupament propi aquestes tasques de 
prevenció de riscos, o bé si ara podem assumir-ho, i, per tant, si podem  assumir-ho, 
considero que ho hem d’assumir. En aquest sentit, em sembla que és un element clau 
en tot plegat. 

I, d’altra banda, també s’ha fet referència al nou pacte sindical per la participa-
ció en el sistema, és a dir, un nou pacte sindical que obri la porta també no només 
a l’anàlisi, sinó també a l’acord per tal de la implementació d’aquest nou sistema. 
Em sembla que això entra dins dels raonaments lògics i propis de la negociació col-
lectiva; és a dir, si els treballadors han d’assumir també aquest sistema igual que 
ho ha de fer en aquest cas l’Administració com a empresa, perquè se’ns entengui 
adequadament, doncs és evident que hi ha d’haver aquest pacte perquè tothom pu-
gui assumir que aquest és el model a seguir, i, per tant, que també es marquin i es 
determinin les condicions per tal de que aquest model sigui un èxit i no pas perquè 
tingui deficiències o perquè tingui mancances, com actualment se’ns està indicant. 

D’altra banda, sobre la qüestió del fibrociment, és cert que durant el període en-
tre el 2010 i el 2016 el Departament d’Educació va executar vint-i-una actuacions, 
que són poques –són poques–, i aproximadament..., en centres educatius per retirar 
aquest fibrociment de les instal·lacions, i, a més, de l’any 2017 fins ara s’han adjudi-
cat un total de cent tres actuacions. Per tant, un increment important. I, per tant, jo 
crec que això també ho hem de posar sobre la taula, que, respecte al període 2010 
a 2016 amb vint-i-una actuacions, del 2017 fins a l’actualitat amb un total de cent 
tres actuacions, doncs segur –segur– que es pot fer més, però en qualsevol cas és un 
increment substancial, i, a més, un increment que ha tingut un cost de 7.790.506,18 
euros, per tant, un cost destacable. En qualsevol cas, també és cert que, de cara a 
aquest any 2019, el Departament d’Educació també té previst retirar seixanta pis-
sarres aproximadament, amb un pressupost de 75.000 euros i que també se n’havien 
retirat anteriorment.

És cert que cal una calendarització, perquè al final també ajuda a que hi hagi 
un major control. És a dir, en el moment –i això ho hem parlat moltes vegades amb 
vostès– en el moment en què tenim un període de calendarització i, per tant, tenim 
un període de compliment, també podem controlar molt millor l’execució d’aquest 
compliment. I, de fet, aquest és sempre un dels acords bàsics en qualsevol negocia-
ció. Anem a marcar terminis i fem que aquests terminis es compleixin. Si els ter-
minis es compleixen, dones confiança a l’acord. Si els terminis no es compleixen, 
dones desconfiança a l’acord. I, per tant, ens sembla que és important que també des 
del mateix Departament d’Educació, doncs, hi hagi la voluntat –que em consta que 
sí que hi és– de definir aquesta calendarització. 

Per tant, jo crec que és important que també donem aquestes dades i en fem 
aportació en el sentit de que hi ha una millora substancial respecte al que es venia 
fent en els darrers temps. I sí, prenem nota, prenem nota de tot el que ens han dit, 
prenem nota d’aquest informe. D’altra banda, ja el tenim, i lògicament ens l’hem mi-
rat, i crec que obre un espai no només de reflexió sinó també d’acció política i també 
d’acció pressupostària. I, com diem, segurament amb uns pressupostos tot seria molt 
més fàcil. I això és cert i no ho podem obviar. Però també és cert que, perquè quedi 
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reflectit en uns pressupostos, cal també que hi hagi una acció política i una voluntat 
política per tal d’incorporar això en aquests pressupostos.

El president 

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula la diputada Elena Fort.

Elena Fort i Cisneros

Gràcies, president. Gràcies als compareixents per la seva presència avui a la co-
missió i per la tasca feta en l’informe que, com han dit tots els companys, és un in-
forme molt complet i que a més abasta molts anys. Entenem que és necessària, i per 
això també us ho vull agrair, la intervenció dels sectors socials, de la societat civil i 
dels agents socials davant del Parlament perquè també ens ajudin a fer aquest con-
trol de l’acció de l’Administració i del Govern i que facin propostes, que crec que és 
molt interessant sempre escoltar propostes en qualsevol dels àmbits.

Dit això, m’agradaria fer una consideració –la companya del Partit Socialista no 
hi és, però sí el senyor Cid–, i és que crec que han oblidat que l’informe és un infor-
me de vint anys i que gairebé la meitat d’aquests vint anys han tingut els seus grups 
parlamentaris relació amb el Govern. Per tant, també s’haurien de fer seves, bastant, 
les crítiques i no només desviar-les al Govern actual, que porta, com a mínim el 
conseller, un any i escaig, i, per tant, tindrà la responsabilitat que tingui, però no la 
dels vint anys, eh? 

Respecte a tot el contingut, jo crec que sí que hem de prendre una alerta molt 
important en temes com el fibrociment, que ja ens ha donat resposta, i temes com 
els assetjaments. Per tant, això és evident que no ho podem obviar, i l’hem de fer 
seu, i hem d’entrar a fer el que calgui des del Parlament cap al Govern en aquest 
sentit, perquè són temes molt importants, són temes urgents que s’han d’abordar de 
forma ràpida.

Només vull fer dos consideracions respecte a uns punts que considero importants, 
en el tema de la precarietat i de la interinitat. Quan el 99 es crea el servei, no hi ha 
una especialització del funcionariat respecte a les places d’aquests serveis, d’acord? 
En el seu moment el Govern ja fa un acord amb la Universitat de Barcelona per im-
plementar màsters i estudis per intentar-ho professionalitzar, però, segons se’ns in-
forma, això que sí que és una tasca que s’ha anat fent durant aquests anys segurament 
és cert que no ha donat els resultats deguts, perquè, quan s’han obert convocatòries 
del grau d’especialització que demanen aquestes places, la gent que s’hi ha presen-
tat no ha donat els resultats que s’esperaven. Per tant, no és tant una no voluntat del 
Govern, durant tots aquests anys, de no obrir aquestes places, sinó segurament els 
requisits d’especialització que requereixen.

Respecte als recursos que hem parlat, s’ha parlat molt dels famosos 50 milions 
destinats a externalitzacions. Tanmateix, sí que voldria dir que aquests 50 milions són 
previsions, que no tots s’han gastat, i, per tant, aquí podríem escatir realment si tot..., 
no fem el discurs d’«els 50 milions s’han externalitzat», sinó que eren previsions d’ex-
ternalització, que no totes s’han dut a terme. Sí que m’agradaria dir que en aquesta 
macroempresa que és la Generalitat, que segurament abasta totes les tipologies de pe-
tites empreses que tenim al país, també hi ha un gran dinamisme, i no és exactament 
el mateix un bomber que una persona que està a la seva taula treballant davant d’un 
ordinador. Per tant, suposo que també és dintre de la normalitat que ens trobem da-
des segurament molt extremes, eh? I, per tant, aquest dinamisme també ens porta que 
una fotografia d’un informe de vint anys, bé, l’haguem de mirar d’una manera..., amb 
bastanta perspectiva.

Respecte a les propostes que feu, segons se’ns informa i segons en tenim conei-
xement..., la voluntat del model que es crea departament per departament i no de fer 
una única organització és perquè precisament per què?, per aquesta diversificació 
de tasques funcionarials, perquè estem parlant de molts tipus de diversos tipus de 
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feina. I es valora la proposta però també, en principi, s’entén que és molt més fàcil 
actuar departament per departament i tasca per tasca que no pas fer una macro-
organització que quedi molt més lluny del lloc de treball concret on es pugui tenir 
la problemàtica. 

Tanmateix, escoltem les vostres propostes, entomem l’informe com un repte per 
millorar –des de la conselleria així se’m demana que us ho traslladi– i sobretot 
també entengueu que no hi ha una voluntat política d’anar contra els funcionaris, al 
contrari. Des de l’any i mig que com a mínim aquest conseller porta treballant-hi, 
la seva preocupació pel funcionariat –en el seu moment també s’han recuperat, per 
exemple, pagues que estaven endarrerides– és una de les seves prioritats.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per donar resposta a les intervencions dels grups parla-
mentaris, tornen a tenir la paraula els compareixents. Sí, senyor Joan Maria.

Joan Maria Sentís

Bé, d’entrada, agrair-vos l’interès amb el que heu..., no?, les intervencions deno-
tant interès pel tema. Per tant, us ho agraïm, perquè, a vegades, el pitjor que et pot 
passar és quedar-te amb la sensació de predicar en el desert, de que fas coses o plan-
teges coses i no serveixen per a res, no? Creiem que és un tema prou important i sí 
que ens sembla important també trobar aquesta receptivitat.

Jo faré esment a unes qüestions que s’han plantejat. Les més tècniques i les més 
especialitzades els hi passaré als experts, que jo no en soc, d’expert en temes de sa-
lut laboral.

És la qüestió de si ho hem plantejat, si ho hem intentat negociar, si ho hem portat 
a meses, no?, si els consellers, els secretaris, etcètera. I és cert –i cal reconèixer-ho, 
eh?–, que estem parlant d’un estudi de vint anys, mancances de vint anys, i hi han 
hagut molts governs al llarg d’aquests vint anys. Això és una evidència. I el que és 
cert és que a mesura que passa el temps, a mesura que vas analitzant, et pots trobar 
més coses i bé... Però nosaltres no pretenem entrar on hi ha més o menys responsa-
bilitat, nosaltres el que pretenem és..., que hi ha un problema que creiem que és molt 
greu i que volem que el Govern... –al que li toqui, ara hi ha un govern, si demà hi ha 
un altre govern anirem a l’altre govern; al govern que li toqui–, la responsabilitat de 
gestionar l’Administració de la Generalitat, que vol dir –i això és que no ens cansem 
de repetir-ho, perquè és important– que és la primera empresa del país. 

Aleshores, és la primera empresa del país, i a més amb tota la qüestió política, 
evidentment. És l’empresa que les pràctiques que s’hi fan, les bones i les dolentes, 
serveixen de mirall i de reflex a tot el món de l’empresa privada. I, per tant, per nos-
altres, ja no és només important per als treballadors que representem directament 
–que ho és, evidentment–, sinó que el que passa en una empresa com la Generalitat 
de Catalunya, la primera empresa del país, l’empresa que gestiona el Govern, per dir-
ho d’alguna manera, té importància més enllà de l’estrictament..., dels  treballadors. 
Per tant, per nosaltres, com podeu entendre, és un tema fonamental.

Mireu, l’estudi aquest en concret, que està fet del 2016, en el seu moment es va 
plantejar..., se li va presentar a la consellera que hi havia en aquell moment, la conse-
llera Meritxell Borràs. I després se li ha presentat al conseller Puigneró també, en el 
moment que va ser nomenat, en el moment que hi va haver..., fins i tot en la primera 
reunió protocol·lària, etcètera, de daixò. 

Aquest estudi s’ha plantejat als consellers, se’ls hi ha entregat i se’ls hi ha plantejat 
a les secretàries d’Administració i Funció Pública que hi ha hagut en aquest perío-
de, a les diferents directores generals de la Funció Pública que hi ha hagut en aquest 
moment i als responsables de Salut Laboral que hi ha hagut en aquests anys. Per tant, 
nosaltres hem estat a darrere de..., i fins i tot, us ho deia al principi, no és només que 
no s’ha discutit o no s’ha volgut atendre les propostes que fem, és que no es fan al-
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tres propostes i es nega que hi hagi un problema. Per nosaltres, el fonamental és la 
negació de que hi hagi un problema, quan creiem que les dades demostren que hi ha 
un problema i greu.

Més enllà de parlar-ho amb els més grans responsables, mireu, el 2016 vam pre-
sentar aquest estudi i es va demanar una reunió de la Paritària General de Riscos 
Laborals, que és l’àmbit més propi de temes de riscos laborals. Aquesta reunió enca-
ra no s’ha produït. Passats dos anys, jo crec que va ser novembre-desembre de l’any 
passat es va, per fi, convocar aquesta reunió monogràfica per parlar d’això i no es va 
celebrar per falta de quòrum. I aquí ho deixo. Nosaltres hi érem.

Certament, és un tema de negociació però és que a més el problema de la nego-
ciació col·lectiva a la Generalitat va molt més enllà. Jo crec que altres vegades ho 
hem parlat amb vosaltres, l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i 
el Conveni col·lectiu darrers estan signats l’any 2005. No hi ha hagut més negociació 
col·lectiva formal, més enllà d’anar acordant coses a les meses. Però acord de condi-
cions de treball, conveni col·lectiu, signats el 2005. Nosaltres fa molt temps que ho 
tenim denunciat per negociar, però nosaltres sols no podem negociar, per tant, tenim 
un problema, tenim un problema seriós. Que del 2005 hi ha hagut molts governs? És 
cert, és cert, però que en tot cas ho estem reclamant cada vegada més.

Respecte al tema de les externalitzacions –i aquí acabo i els hi passo perquè res-
ponguin els tècnics, que m’embalo massa–, nosaltres, per principi, creiem que les 
externalitzacions totes s’haurien de recuperar i en el cas de la salut, del tema de pre-
venció i riscos laborals, creiem que és fàcil, factible i necessari.

Miguel Ángel Merino

D’acord. Vaig ràpid a intentar respondre la multitud de preguntes que heu fet i 
la veritat és que molt interessants. I..., gratament sorprès per la vostra resposta, de 
debò, per l’interès que heu mostrat, perquè després de predicar molt de temps en el 
desert, trobar-nos aquí és gratificant. 

Vaig per temes que heu plantejat i així els intento respondre a tots de cop. 
Accidents de treball. En el període analitzat 2004-2016 l’increment és del 100 per 
cent. Sí que igual el document... –no sé quina versió tens, però hi va haver una erra-
da a l’hora de..., hi posava el 200, és un 100. És un increment... A més, si mires les 
dades, calcules, és un 100 per cent, l’increment, no? Les dades que tenim d’acciden-
talitat també..., les últimes dades són del 2017, que és l’últim informe que s’ha pre-
sentat. Ràpidament, el 73,23 per cent dels accidents són en jornada laboral, el 26,7 
són in itinere. Jo feia arrodoniment a 25, d’acord?, perquè ho tingueu en compte. 

Els departaments que més problemàtica tenen quant a accidentalitat serien 
Bombers, Mossos d’Esquadra, Treball i ICS, la part sanitària. Els quatre que més, 
diguem-ne, fan que la mitjana pugi per sobre del que us deia. Les administracions 
públiques de Catalunya i la resta de l’Estat estem, diguem-ne, a dalt de tot, des de fa 
ja, doncs, nou anys, d’acord? Estem al rànquing superior, o sigui, a la cua de l’índex 
d’incidència de les administracions públiques.

Més coses: serveis de prevenció, interinatge. L’interinatge es produeix i es manté des 
del començament. Jo vaig tenir l’oportunitat de participar a formar els tècnics inicial-
ment, va ser la Universitat Politècnica de Catalunya que va formar els tècnics. Arran 
d’aquell moviment no s’ha fet res més, tret de treure una convocatòria del cos superior 
que tenia l’àmbit de prevenció, que va quedar deserta perquè cap dels tècnics presen-
tats va... I és aquí on penso que hi ha l’errada, de plantejar això com un cos superior, i 
no. I, per tant..., i ens trobem aquí, o sigui, encara al 50 per cent. O sigui, la meitat de 
la gent que en formen part són interins, no?, amb les derivades que algú pugui pensar. 
No hi entrarem, d’acord?

Què més? El nostre model és servei de prevenció mancomunat perquè pensem 
que augmenta la capacitat d’actuació sobre el territori, que està abandonat, i sobre 
els mateixos departaments. I sí que són molt heterogenis, perquè hi ha de tot, però la 
gran majoria són serveis centrals, i els serveis centrals són molt homogenis, perquè és  
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tasca administrativa, no? O sigui, en aquest sentit, té tota la raó de ser un servei de 
prevenció mancomunat amb especialització; té raó, Bombers requereix una especia-
lització, Mossos d’Esquadra..., però el model és aquest.

I després hi ha una cosa que hem plantejat moltes vegades i no ens en fan cas, que 
és una modalitat que es diu «treballador designat». El plantegem per a centres de tre-
ball que tenen més de cinquanta treballadors. El cost és zero, perquè són treballadors 
del mateix centre, que se’ls forma perquè puguin dur a terme certes activitats preven-
tives. I t’estalvies que el servei de prevenció mancomunat... És una mesura prevista 
legalment i que no s’ha adoptat encara, o sigui, ja et dic, servei de prevenció manco-
munat aprofitant aquesta figura del treballador designat.

Més coses importants que heu dit, plans de desplaçament d’empresa: el 50 per cent 
dels treballadors es desplacen en cotxe, vehicle privat, o motocicleta..., perdó: el 47 per 
cent en transport públic –50 per cent en transport públic, amb grans dades–; 36 per cent 
en vehicle privat o motocicleta, i un 16 per cent a peu. Són les sis mil enquestes que nos-
altres hem pogut... El major problema que nosaltres tenim, ho heu plantejat de diverses 
maneres, pensem que és la participació. Si podem participar a l’hora de fer protocols 
de treballadors especialment sensibles, si podem participar a l’hora de fer més plans de 
desplaçament, el que sigui, aquesta integració serà més fàcil, perquè estan aprofitant 
el nostre coneixement i les nostres aportacions. I per això estem. I sobretot –sobretot– 
diners. Si hi ha una partida pressupostària clara que estigui a prevenció de riscos labo-
rals, no haurem d’anar buscant a veure què s’interpreta què és. Nosaltres el que hem 
pogut fàcilment trobar és això, aquests 50 milions d’euros que corresponen a externalit-
zacions d’activitats preventives. Perdoneu per la rapidesa, però...

M. Carmen Rodríguez 

Quant, quant..., president, quant tinc, si us plau, de temps?

El president

Realment tindria vostè un minut i mig, però, en tot cas, vagi una mica de pressa 
i li donarem una miqueta més de temps.

M. Carmen Rodríguez 

Gràcies, molt agraïda. A veure, les dades són de Funció Pública. El Protocol 
d’assetjament no funciona perquè no hi ha un nexe entre el que és la resolució de la 
comissió d’investigació de Funció Pública, no hi ha una línia coherent entre la reso-
lució aquesta i la resolució dels departaments en si.

Després, no és el mateix..., bé, falten molts recursos, perquè si hi hagués recursos 
a nivell de personal –recursos humans, recursos econòmics–, agilitzaríem molt més 
lo que són, doncs, els terminis, perquè són eterns.

Empresa privada, sí. Assetjament n’hi ha a tot arreu, a l’empresa privada i a 
l’empresa pública. Lo que passa és que a l’empresa privada hi ha sancions per part 
de la Inspecció de Treball, a l’empresa pública hi ha requeriments. Així de clar. 
Per tant, bé, la Inspecció de Treball no t’agafarà, per exemple, un treballador de la 
Generalitat, perquè tenim el Protocol d’assetjament, que no porta enlloc, d’acord? 

Després, sí, hi ha grups de treball, però al grup de treball nosaltres hem fet un 
munt de propostes, cartes als Reixos, i resulta de que s’han quedat en l’aire. No vam 
signar, entre cometes, no vam donar el vistiplau –perquè no és signar, perquè al cap 
i a la fi Funció Pública, doncs, pren decisions independentment unilaterals–, perquè 
un aspecte molt important és que Comissions Obreres, bé, la part social, volíem par-
ticipar en la comissió d’investigació. És molt important, perquè el treballador, si no, 
està desprotegit. Hi ha l’Administració i els tècnics, i la part social on és? Per tant, 
no vam donar el vistiplau. De grups de treball, doncs, ja els hi he dit, moltes apor-
tacions, però en fan cas omís. 

Després, l’assetjament és col·lectiu. Això està claríssim. Hi ha uns danys a la sa-
lut i hi ha un patiment, i lo més greu de tot és que els assetjadors queden..., no els 
passa absolutament res. Així de clar. Lo que fa sobretot..., a veure, extrapolo, però 
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sobretot lo que fa el Departament d’Educació és dir: «Molt bé, hi ha hagut assetja-
ment? Doncs no passa res. Canviem la persona i aquí s’acaba el problema.» Doncs 
aquí no s’acaba el problema. Ni molt menys. No és qüestió de canviar les persones 
assetjades de centre, no és..., aquí no..., això no és una solució. Per tant, apostem, 
doncs, perquè es revisi el Protocol d’assetjament, per unes mesures preventives i 
per unes mesures correctores, i que no quedin impunes els assetjadors o assetjado-
res. Perquè les persones, les víctimes, a part de patiment i danys a la salut, estan 
totalment desprotegides. Si el Protocol d’assetjament es va revisar va ser gràcies al 
Síndic de Greuges.

Després...

El president

Hauria d’anar acabant, senyora..

M. Carmen Rodríguez

...–moltes gràcies–, quant a lo que és el fibrociment, sí, és veritat, hi ha hagut un 
salt qualitatiu i quantitatiu important, i hi ha una voluntat, és important. Però jo re-
cordo que va sortir una resolució parlamentària d’aquí i que està a anys llum. Sí que 
hi ha voluntat, però una cosa és de mica en mica i l’altra és lo que diu la resolució 
parlamentària, d’acord?

I després, bé, els terminis, insistim moltíssim en els terminis, si lo que volem és 
una calendarització.

I acabo dient que, bé, moltes gràcies per dignificar lo que és la tasca docent del 
senyor..., del parlamentari del Partit Popular, perquè, la veritat, van ser unes decla-
racions molt desafortunades. Persones que porten quaranta anys..., la meua mare ha 
estat quaranta anys de docent i s’hi ha deixat la pell, i molta gent ens hi hem deixat 
la pell. Per tant, a mi, doncs, la veritat és que em sorprèn que sigui docent i una per-
sona docent sigui conseller, sobretot lo que ha de fer és dignificar la professió do-
cent, perquè molta gent no aguantaria ni un matí.

Gràcies.

El president

Gràcies. El senyor Sentís vol fer... Deu segons, només, senyor Sentís... (Veus de 
fons.) És que hem esgotat el temps; per tant... (Veus de fons.)

Joan Maria Sentís

No, només us volia dir que, sobre l’enquesta de mobilitat –us en passarem les da-
des, eh?–, l’hem trossejat... El diputat no del Partit Popular, sinó de la CUP...

M. Carmen Rodríguez

Ai, perdona. (Veus de fons.) No, no, és qualitativament diferent.

Joan Maria Sentís

No, ha fet una referència (rialles) que l’estudi va més enllà de la mateixa respon-
sabilitat nostra. Com que tenim problemes de recursos, hem trossejat l’enquesta en 
tres vegades, d’acord? Tenim en marxa i bastant acabada la del personal d’adminis-
tració i tècnic –d’això aviat us podrem enviar els resultats–; el personal de l’ICS ja 
l’hem passat, però s’està començant a treballar, i el personal docent encara no l’hem 
passat. La voluntat..., us ho farem arribar a mesura que ho tinguem, i, quan ho tin-
guem tot i puguem fer un estudi global, també us el farem arribar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies als compareixents. Acabem aquest punt.
Fem un recés de dos minuts i continuem amb l’ordre del dia.
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La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i dos minuts i es reprèn a tres quarts 

de sis i set minuts.

El president

Comencem? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les 
responsabilitats digitals

250-00894/12

Bé, doncs, continuem amb l’ordre del dia amb el punt 3, la Proposta de resolució 
sobre la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals. Presentada pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Em diuen que ho faci curt; molt malament. (Rialles.) Bona tarda. Gràcies, presi-
dent. Bé, en relació amb la Carta de drets digitals –de fet ho podria fer curt, perquè 
ja vam exposar al Ple del Parlament la Carta de drets digitals, que es va presentar  
i aprovar–, aquesta carta reivindica els drets de tots els catalans en matèria digital i  
ha d’ajudar a garantir internet –així, com a fets més remarcables–, que sigui d’ac-
cés universal a tots els ciutadans, i que els ciutadans ens trobem protegits davant de 
qualsevol vulneració dels drets digitals.

El departament, conscient de tot això, va voler fer una carta que integrés pro-
fessionals de la societat civil, universitats, experts en dret digital, entre d’altres; uns 
250 membres van ser els que van conformar el contingut d’aquesta Carta de drets, 
i, finalitzada aquesta fase, es va donar també veu als ciutadans a través del proce-
diment habitual.

Cal recordar que és un document viu, que s’anirà canviant en funció dels avenços 
que vagi fent la tecnologia.

Potser en el moment que vam presentar la PR no era tan important, en aquell mo-
ment, com ho és avui mateix, que aquest Parlament doni suport a la Carta catalana 
per als drets i les responsabilitats digitals, i especialment important pel que significa 
l’entrada ara en vigor del Reial decret 14/2019, pel qual s’adopten mesures urgents, 
per raons de seguretat pública, en matèria d’administració digital, i especialment per 
allò que fa relació a l’article 6.6, quan parla de la intervenció de xarxes i comunica-
cions electròniques en determinades situacions excepcionals.

Mirin, a l’última Conferència Internacional de privacitat, que reuneix totes les ins-
titucions, entitats i autoritats en matèria de privacitat, ja hi van haver veus de diferents 
països, entre elles les Nacions Unides, que els van fer pujar els colors als representants 
espanyols quan van mostrar la seva sorpresa davant de l’alarmant situació que estava 
vivint Espanya amb el tancament de webs, intervenint comunicacions, ja sigui canals 
de WhatsApp o de Telegram, amb l’únic motiu d’impedir que es poguessin organit-
zar mobilitzacions ciutadanes de protesta. Consideraven aquesta actuació com un clar 
atemptat contra els drets i les llibertats de les persones. L’Estat vol intervenir inter-
net sense ordres judicials, i això l’acostaria a pràctiques de països que estarien més 
a prop de la Xina que no pas del que hauria de ser Espanya, i només volíem reafir-
mar-nos aquí amb que això no ho permetrem; que es demanarà informe al Consell de 
Garanties; que es farà un front comú de totes les comunitats autònomes per defensar 
les competències digitals; que es recorrerà a les institucions europees, perquè això 
vulnera clarament reglaments i directives de la Unió Europea, i que, per tant, lluita-
rem fins al final per preservar aquests drets.

Aquesta carta representa, doncs, una defensa, i sobretot contra aquest decret di-
gital, perquè els ciutadans segueixin mantenint intactes els seus drets en matèria 
digital.

Moltes gràcies. He sigut prou breu, no?
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El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, és el torn de la 
diputada Munia Fernández‐Jordán.

Munia Fernández‐Jordán Celorio

Muchas gracias. Miren, nosotros ya hemos ventilado, todos los que estamos 
aquí, esta cuestión en el Pleno, pero, bueno, si es cuestión de debatirlo otra vez en 
comisión, en PR, pues encantados. Mismo voto y mismo argumentario, vamos a 
establecer.

Mantienen que es que hay novedades. Bueno, novedades para aprobar derechos 
digitales solamente en el marco de Cataluña no hay ninguna. Pero es importante 
enmarcar el tema. Es importante remarcar esa obsesión permanente que tiene este 
Gobierno de hacer lo que no tienen que hacer, y todo aquello sobre lo que deberían 
trabajar, todos aquellos temas verdaderamente importantes, pues no trabajarlos. La 
seguridad de las calles, los robos, los hurtos, la violencia callejera, la movilidad de 
las personas, que ahora se encuentran barreras de fuego y no pueden ir a trabajar..., 
todo esto a ustedes no les importa; pero les importa otra vez la Carta de derechos 
digitales, y además con una..., si me permiten, con una arrogancia y una falta de 
sentido jurídico impresionante.

Dicen ustedes –también lo habían dicho en la moción, es el mismo texto– que los 
derechos digitales son un derecho fundamental y el Gobierno de Cataluña tiene la 
voluntad de garantizarlos «mediante la elaboración del primer marco normativo di-
gital de Cataluña». Miren, el primer marco normativo digital de Cataluña ya existe, 
y existe antes de que ustedes hagan esto, porque se trata de la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digi-
tales. Y ahí, en esa ley orgánica, tenemos diecisiete nuevos derechos digitales, como 
la neutralidad de internet, el acceso universal a internet, seguridad digital, etcétera. 
Toman ustedes el concepto de derechos fundamentales con una vacuidad impresio-
nante y, por cierto, los jueces y los tribunales del Reino de España para llevar a cabo 
la defensa de la protección de estas libertades y derechos digitales.

Sigan ustedes con su mismo cuento y nosotros les volveremos a repetir lo que 
dijo Puigneró en la rueda de prensa de la presentación de esta Carta de derechos, 
que no fue otra cosa que «serán una inspiración para futuros marcos normativos», y 
el señor Torra, que le acompañaba, dijo que era «la respuesta a los ataques y cierres 
de webs antes y después de la celebración del referéndum del 1 de octubre», con 
lo cual a nosotros todo este marco nos parece que es más de lo mismo, que es un 
mecanismo para poder algún día volver a eludir la acción de la justicia, y así se lo 
decimos, así de claro. Siempre nos ha dado la impresión de que es para que cuando 
la Guardia Civil intente, con sus equipos –que son impresionantes, algunos de los 
mejores del mundo en ciberseguridad–, vuelvan a querer cerrar páginas webs, pues 
ustedes van a tener ahí como un elemento para decir que no, que no, y que la justi-
cia no les viene bien.

Insistimos, Puigneró en octubre del año pasado dijo que «las herramientas digi-
tales serán fundamentales para persistir en la nación catalana hasta el día que sea 
capaz de controlar el territorio físico». Pues para esto con nosotros no cuenten, por 
nuestra parte el voto será «no». 

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Té la paraula el diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Jo crec que encara seré més breu que la diputada Freixa, per-
què donarem per reproduïts els arguments que es van produir en el debat de la mo-
ció per part del nostre portaveu i reproduirem també el vot contrari a la iniciativa.
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El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té 
la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí; en la mateixa línia, però en sentit contrari. Nosaltres ens remetem en aquest 
cas al diari de sessions en el qual nosaltres en el debat del Ple vam expressar nítida-
ment quina era la nostra posició. I també destacar el que deia: fora bo que els debats 
sobre els drets i llibertats digitals i també sobre l’activitat que ha de fer el Govern de 
la Generalitat en aquest sentit els circumscrivíssim en aquests drets i llibertats i no 
els ampliéssim més enllà en els espais, no?, de discussió política sobre les diferents 
orientacions que ha de tindre la relació entre Catalunya i Espanya, que crec que és 
tendència en aquest Parlament.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per part de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el 
diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro 

Gràcies, president. Nosaltres, per confirmar el que ja ve a ser el nostre posi-
cionament també al Ple, que és que hi votarem a favor. Volíem, això sí, recordar 
dues qüestions que considerem importants. La primera, que es recuperi el debat del 
 software lliure. És molt important que recuperem aquest debat i que vegem la possi-
bilitat de que l’Administració catalana incorpori el software lliure com una realitat 
efectiva quan abans millor. I la segona, que la carta en parla, d’universalització, però 
hem d’acompanyar-ho de gratuïtat, perquè de vegades en la discussió entre univer-
salització i gratuïtat hi ha un diferencial.

I per últim, per una qüestió també de deferència, demanar disculpes, perquè te-
nim l’acte ara mateix, institucional, sobre la violència en relació amb l’abús infantil, 
comença ara, i no podré romandre tota la comissió, el que resta de comissió, inten-
taré anar desplaçant-me en la mesura de les possibilitats.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Republicà, té la paraula la diputada Aurora 
Carbonell.

Aurora Carbonell i Abella

Sí; gràcies, president. Bé, només molt breument, només destacar tres punts. Per 
una banda, tal com es va dir en el seu moment, nosaltres sí que entenem que és una 
eina importantíssima i molt imprescindible en el moment actual que vivim. Vivim 
en una constant revolució tecnològica, i, per tant, hem de tenir també en aquest marc 
digital els drets i les responsabilitats ben garantides, i, per tant, necessitem una eina 
com aquesta que vetlli precisament per aquest trànsit digital, igual que el tenim en 
la nostra societat.

Per altra banda, destacar que aquesta carta s’ha fet d’una manera absolutament 
consensuada, perquè hi han participat molts experts, hi ha hagut participació ciuta-
dana, i, per tant, és un document treballat de manera molt conjunta i molt consen-
suada entre tothom, i això també és una altra garantia.

I, per últim, només dir que segurament s’ha d’anar molt més enllà de només fer 
una carta, que això no quedi senzillament en un document, sinó que és una feina 
contínua, que s’ha de continuar treballant, sobretot, i més, en els moments actuals, 
que sí, evidentment, que s’han vist vulnerats molts dels nostres drets digitals en els 
darrers temps, i, per tant, ha de ser un treball que ha d’anar molt més enllà i neces-
sitem buscar, segurament, moltes més eines.

Moltes gràcies.
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El president

Molt bé. Doncs, un cop que han parlat ja tots els grups parlamentaris, passem a 
la votació. No hi ha esmenes, i, per tant, anem directament a votacions, eh?

Vots a favor?
Amb els vots favorables dels grups d’Esquerra, Junts per Catalunya i Catalunya 

En Comú Podem. 
Vots en contra?
Grup Parlamentari Socialistes i Grup Parlamentari de Ciutadans. 
No hi ha cap abstenció. 
Per tant, quedaria aprovada per 11 vots favorables, dels grups Republicà, 

Catalunya en Comú Podem i Junts per Catalunya, i 8 vots contraris, de Ciutadans  
i Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública
250-00908/12

Anem al punt 4, que és la Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en 
la funció pública, presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la 
paraula (veus de fons) –tranquil·litat, que es situï– la diputada Anna Geli.

Anna Geli i España

Bé. Gràcies, president. Bé, només posar de manifest que amb aquesta propos-
ta de resolució volem seguir defensant les polítiques necessàries per tal d’assolir la 
igualtat plena entre les persones, com així queda reflectit a la prèvia i als punts per 
aprovar.

Aniré al gra. En els punts 1 i 2 instem el Govern a continuar treballant en el 
compliment de la Llei 17/2015, i aquí sobretot volem posar de manifest que cal im-
plementar-ho més i millor en les àrees que fan referència als agents rurals, Cos de 
Bombers i al cos tècnic penitenciari, que, de fet, és on hi ha menys paritat. Per tant, 
insistir en aquests àmbits esmentats i aprofundir també en la resta. 

Certament, l’Administració ha de resoldre més i millor els casos de possible dis-
criminació o assetjament per raó de sexe, orientació o identitat sexual en l’àmbit 
laboral i també a l’Administració de diferents maneres, i per això, la formació es-
pecífica al personal en equitat de gènere, sobretot pel que fa a comandaments, pro-
fessionals de la violència masclista –aquí vull citar el Protocol contra les violències 
sexuals en entorns d’oci, que ha format a més de cinc-cents professionals de l’Ad-
ministració– o al personal referent al gènere. L’exemple, doncs, de la convocatòria 
aquest any del segon postgrau interuniversitari Polítiques d’Igualtat de Gènere a la 
Gestió Pública.

L’Administració fa coses i les continua les continua fent. Per exemple, altres me-
sures positives per a la igualtat: doncs afavorir, en cas d’empat en les puntuacions en 
els processos de provisió de llocs de treball, el sexe menys representat. O què és el 
que valora també l’Administració en la provisió de llocs de treball de gabinets tèc-
nics, premsa i comunicació? Doncs el llenguatge no sexista, per exemple.

En definitiva, és cert que cal seguir aprofundint sobretot en polítiques d’igualtat 
i abordar totes les formes d’assetjament per raó de sexe, orientació i identitat sexual, 
però en aquest sentit la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació que ara mateix 
està en marxa ha de ser el pal de paller per abordar de forma legal aquest tipus de 
discriminació i, en tot cas, les sancions corresponents.

I pel que fa als punts 3 i 4, demanem realitzar una auditoria de la situació dels 
mecanismes precisament de conciliació laboral i familiar de les polítiques públiques 
i de les treballadores de l’Administració.

I, per descomptat, doncs, votarem a favor de tots els quatre punts. (L’oradora 
riu.)
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El president

Gràcies, diputada. És el torn, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, de la 
diputada Munia Fernández-Jordán.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Muchas gracias, presidente. Bueno, en relación con esta propuesta de resolución de 
políticas de igualdad, pues, queremos reconocer cuando las cosas se hacen bien, nos 
parece una propuesta de resolución bien traída. Tenemos que tenemos presente que el 
manifiesto del 1 de julio, que trabajamos junto con muchas de las compañeras que es-
tán aquí, pues, vio la luz después de un pulido importante del texto principal, que había 
traído la asociación de mujeres de..., la asamblea de mujeres de Cataluña, y hubo final-
mente puntos de encuentro, sobre el que todas fuimos capaces de trabajar y de ceder.

Entendemos, por tanto, que bueno, que esta propuesta de resolución puede seguir 
adelante con nuestro voto. 

El tema de la mujer y las políticas de igualdad nos trascienden a todos y a to-
das y tienen un efecto que creemos que es maravilloso, porque al final es atraer a 
toda la sociedad a nuestro mundo y empezar a empatizar, empatizar entre todos con 
conceptos como es el techo de cristal, la maternidad versus la vida profesional, la 
discriminación salarial... Y en el momento en el que hay empatía, pues, creemos 
sinceramente que hay un camino para solucionar los problemas concretos del día a 
día de las mujeres que al final revierten en toda la sociedad y mejoran la vida de los 
hombres, de los niños, de las niñas y de todos en general. 

Por resaltar brevemente, en el texto de la propuesta de resolución se establece lo 
de..., el concepto de realizar una auditoría de la situación de los mecanismos de con-
ciliación laboral y familiar de los trabajadores públicos de la Administración de la 
Generalitat, cuestión esta que nos parece muy importante. Fue un punto que, además, 
trajo Ciudadanos al debate, en el ámbito en el que entendíamos que el régimen de la 
conciliación era también un concepto dentro de la discriminación que padecían las 
mujeres. Y también nos parece interesante llevar a término una evaluación normativa 
por lo que se refiere a las políticas públicas en materia de igualdad en el ámbito de la 
Administración de la Generalitat.

Entendemos que la Administración pública puede ser un magnífico terreno de 
ensayo de proyectos y fórmulas de conciliación, que al final creemos que realmente 
es uno de los caballos de batalla del siglo XXI. Y curiosamente esto de que puede ser 
un campo de ensayo la Administración lo comentaba ahora mismo el representante 
de Comisiones Joan Maria Sentís.

No olvidemos que seguimos con modelos de trabajo herederos, en muchas oca-
siones, del siglo XIX, cuando lo que se está produciendo es una auténtica revolución, 
más allá de lo digital, un cambio de paradigma absoluto, que hace de la conexión 
una herramienta que ha de ser llevada al terreno del bienestar tanto en los servicios 
que se pueden prestar a los ciudadanos de la Administración como desde el propio 
empleo público y de los empleados públicos, y también, por ende, de toda la activi-
dad privada.

Bienvenida la propuesta de resolución. Y, ahora sí, lo que queremos ver y para 
ello haremos seguimiento es el trabajo implementado.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula el diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Doncs bé, des del nostre grup parlamentari també donarem 
suport a aquesta proposta de resolució. I, evidentment, no serà mai la voluntat d’a-
quest grup parlamentari discutir la possibilitat de que els grups que donen suport al 
Govern presentin iniciatives parlamentàries, fins i tot si són iniciatives parlamentà-
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ries al voltant de qüestions que el mateix Govern està desenvolupant ja. Però, bé, el 
cert és que no deixa de cridar una mica l’atenció que estiguem discutint aquí i sem-
bla que aprovarem àmpliament quelcom que en el fons el grup parlamentari podria 
impulsar sense necessitat de passar per la comissió, és a dir, parlant directament 
amb els membres que té asseguts en el consell executiu del Govern de la Generalitat.

Però, en qualsevol cas, òbviament, hi donarem suport. I pensem que, en qualse-
vol cas, pot servir perquè temes com aquests, en els quals encara cal avançar moltís-
sim, doncs, també tinguin l’espai que mereixen en el debat públic, i, si és en l’àmbit 
parlamentari que es fa aquesta contribució, doncs benvingut sigui.

El president

Gràcies, diputat. Per part de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el diputat 
David Cid.

David Cid Colomer

Simplement, en nom del nostre grup, per donar suport a la proposta de resolució.

El president

Molt bé. I per part del Grup Republicà, té la paraula la diputada Raquel Sans.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies. Voldríem agrair a les companyes de Junts per Catalunya que 
hagin presentat aquesta moció. Ens sembla que reivindicar, posar per escrit, obli-
gar-nos, autoexigir-nos mesures que fomentin la igualtat d’oportunitats, doncs, sem-
pre és necessari. Creiem que no és només una responsabilitat sinó també és una 
obligació com a diputats d’aquest Parlament.

I quant a temes de conciliació, no puc evitar fer referència a una de les mesures im-
pulsades per la presidenta Forcadell precisament en el marc d’aquest Parlament quant 
a la reforma horària per canviar, doncs, les dinàmiques polítiques també d’aquest 
Parlament. Les institucions, ja sigui l’Administració o sigui aquest Parlament, hem de 
ser exemplars, ho comentaven altres diputats que m’han precedit, i, per tant, l’Admi-
nistració ha de donar exemple, i aquelles mesures, doncs, com la reforma horària crec 
que s’han de posar en valor. 

L’Administració té aquesta obligació en un context en què, recordem-ho, al món 
laboral la taxa d’ocupació femenina a Catalunya se situa gairebé deu punts per sota de 
la masculina. Per tant, és important treballar en aquest sentit. No cal fer esment de la 
bretxa salarial, se n’ha parlat repetidament en aquest Parlament.

I destacar que especialment interessants em semblen les mesures dels punts 3 i 
4, perquè segurament, més enllà de fer propostes, que en fem moltes, l’avaluació i el 
control de que aquestes mesures i que aquestes propostes es duguin a terme ens sem-
blen especialment interessants. 

Per tant, òbviament, votarem a favor dels quatre punts.

El president

Gràcies, diputada. Per tant, passem ara a la votació d’aquesta proposta de reso-
lució.

Vots favorables? 
Doncs, per unanimitat de tots els grups presents, quedaria aprovada aquesta pro-

posta de resolució. 

Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCAT
250-00954/12

Passem ara al punt número 5, que és la Proposta de resolució sobre el projecte 
IdentiCAT, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el diputat 
Dimas Gragera.
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Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. Diputados, diputadas, como ustedes conocen, a final del ve-
rano fue anunciado con todo tipo de solemnidades el proyecto IdentiCAT, que tex-
tualmente perseguía la creación de una identidad soberana, una identidad digital 
soberana propia para Cataluña, para interactuar en la relación digital de la ciudada-
nía con la Administración y diversos trámites que se derivan.

A nuestro entender, el desarrollo de este proyecto presenta varias problemáti-
cas en lo referente a la legalidad, a la eficiencia y a la credibilidad del proyecto. Es 
un proyecto que nosotros entendemos que supone una duplicidad respecto a otras 
identidades digitales que sí que tienen un marco legal perfectamente definido, como 
puede ser el propio DNI electrónico o la firma o los certificados digitales. 

También consideramos que el fallo de credibilidad, y se ha comentado anterior-
mente, es que cuando un conseller anuncia que su objetivo último es la creación de 
una república digital, cuando supedita toda la actividad de la conselleria a esto, es 
lógico poner bajo la lupa de la sospecha todos los desarrollos digitales que de ello 
se derivan, se ha mencionado anteriormente. ¿Qué podemos esperar de alguien que 
menciona una frase como que «las herramientas digitales serán fundamentales para 
hacer persistir la nación catalana hasta que seamos capaces de controlar el territo-
rio físico»?

Además, como decimos, arrastra un problema de credibilidad, porque no es fia-
ble que los mismos que se saltan de forma constante la ley, que pusieron al descu-
bierto los datos personales, que, como hemos mencionado anteriormente, desde los 
organismos dependientes de esta conselleria, como el CTTI y el Cesicat, de forma 
frecuente vemos cómo están inmersos en corruptelas y están inmersos en situacio-
nes judiciales, muchas aún por aclarar, pero desde luego que no son preludio de nada 
bueno para los catalanes..., no tienen, como les digo, ningún tipo de credibilidad 
para desarrollar este tipo de proyectos digitales, que hay algo que yo creo que coin-
cidiremos todos: en los desarrollos digitales, es necesario que la Administración, 
que al final el custodio del proyecto, dote de una credibilidad y dote de una con-
fianza a los ciudadanos para que, entre otras cosas, ellos depositen la confianza para 
que puedan operar y para que puedan trabajar e interactuar con la Administración 
de esta forma.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de resolución, que lo que solicita es en 
primer lugar, paralizar este proyecto, todas las licitaciones y todos los recursos que 
se puedan destinar y destinarlo a otros fines sociales, que seguramente redunden 
más en el beneficio de los ciudadanos de Cataluña. 

En segundo lugar, que utilicemos siempre los desarrollos tecnológicos en bene-
ficio de la ciudadanía y no contra una parte de ella. 

Y, en tercer lugar, rechazar aquellas medidas ideológicas que puedan significar 
un señalamiento ideológico, como puede ser, por ejemplo, este proyecto IdentiCAT, 
que, aparte de todo el rastro ideológico que se podría derivar y al que podría tener 
acceso la Administración, no olvidemos que, con la carga ideológica que ha sido 
presentado el proyecto, seguramente también se pueda hacer una distinción entre 
aquellos que se han adscrito a esta identidad digital y aquellos que no. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula el diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Efectivament, com a grup parlamentari de l’oposició, tam-
poc és cap secret que a nosaltres no ens desperta una especial confiança el Govern 
en el seu conjunt i no compartim la seva orientació política general i, en particular, 
el conseller Puigneró ens desperta menys confiança encara al voltant d’aquest tipus 
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d’iniciatives; entre altres coses, per –com s’ha comentat ja– les declaracions que fa 
ell mateix. Segurament amb bastanta grandiloqüència; és a dir, segurament més 
enllà del que realment pot arribar a suposar un projecte de les característiques de 
l’IdentiCAT o d’altres que està impulsant també sota la pretensió de que això sigui 
el germen o la llavor d’un futur estat català independent. 

I és per això que nosaltres, doncs, votarem a favor dels dos últims punts i vull 
explicar per què de moment –i només de moment– ens abstenim en el primer dels 
que planteja el Grup Parlamentari de Ciutadans. Perquè s’ha demanat, per part del 
Subgrup del Partit Popular i també per part del Grup de Ciutadans, unes sessions in-
formatives amb el conseller de Polítiques Digitals, precisament, perquè pugui donar 
explicacions en seu parlamentària sobre aquest projecte d’IdentiCAT. 

Jo, la veritat és que..., evidentment no tenen per què seguir la meva petició els 
grups que donen suport al Govern, però demanaria als grups que donen suport al 
Govern que votin a favor –com ho farà el meu grup– d’aquestes sol·licituds de sessió 
informativa, perquè pensem que és molt necessari, i especialment veient quines han 
estat les declaracions públiques del conseller Puigneró al voltant d’aquest projecte, 
que es donin explicacions en seu parlamentària al voltant d’aquest projecte. I, cone-
gudes aquestes explicacions, ens reservem la nostra posició última respecte d’aquest 
projecte, que, al marge fins i tot de l’orientació política general del Govern i del que 
diu el senyor Puigneró que ho vol fer amb aquest projecte d’identitat digital..., –per 
cert, no sabem què vol dir això d’una identitat autosobirana, per tant, potser és un 
dels motius pels quals ha de venir a explicar-nos-ho– però, al marge de tot això, és 
veritat que pot haver-hi qüestions relatives a la redundància, a l’eficiència, etcètera, 
que valdria la pena estudiar, fins i tot al marge, ja ho dic, de la intenció política que 
pugui haver-hi al darrere de la creació d’aquesta identitat digital. 

Per tant, senyor president, li demano la votació separada del punt 1 per poder fer 
aquesta distinció a la que em referia en la intervenció.

El president

Gràcies, diputat. És el torn ara, per part de Catalunya en Comú Podem, del dipu-
tat David Cid.

David Cid Colomer

Sí, en un sentit similar, nosaltres també demanarem la votació separada dels 
punts 1, 2 i 3. Bàsicament, nosaltres no creiem que l’IdentiCAT sigui, com es fa el 
relat, la creació del DNI català; no creiem que formi part d’aquest projecte. De fet, 
s’ha negat de manera reiterada per part del Govern en diferents ocasions. 

Ara bé, nosaltres també creiem, com deia també el diputat Pedret, que fora bo que 
el Govern s’expliqués i, per tant, nosaltres també votarem a favor de les compareixen-
ces que van en aquest sentit, plantejades també pel Grup de Ciutadans. I sí que a nos-
altres el que ens agradaria..., i també ho hem dit, és a dir, crec que fora bo que –avui he 
estat reiteratiu en això, també ho vaig fer en el Ple, quan es va discutir sobre la Carta 
de drets i llibertats digitals– els aparells de propaganda d’un costat i de l’altre aturessin 
el debat, o com a mínim, la propaganda sobre això. 

Jo crec que, evidentment, moltes de les declaracions que fa el conseller són des-
afortunades i que, a més a més, no ajuden a projectes com aquest i que, a més a més, 
moltes vegades hi posen l’ombra del dubte sobre la voluntat real que hi ha. I de fet 
també crec que moltes vegades Ciutadans no afronta aquests debats sobre una posi-
ció concreta, sobre el que realment estem discutint, sinó com un element òbviament 
de la seva posició política, que és respectable, que és legítima, però que nosaltres 
no compartim. Per tant, nosaltres ja anuncio que no..., votarem en contra del punt 1, 
però en tot cas sí que donarem suport al punt 2 i al punt 3. 

A més, m’agrada molt com està redactat, perquè parla «des de l’Administración», 
entenc que com que la Generalitat és Administració de l’Estat, també s’estan referint 
en aquest cas a l’Estat i, per tant, per a qualsevol Administració, ja sigui local, au-



DSPC-C 371
19 de novembre de 2019

Sessió 15 de la CPDAP  51 

tonòmica.. També m’agradaria que fos així per al cas, per exemple, d’Andalusia, on, 
per exemple, Vox, que és el seu soci de Govern, doncs, demana de manera reiterada 
identificacions ideològiques per part d’alguns funcionaris o en funció de a què es 
dediquen. Per tant, també estaria bé que ho apliquessin a tot arreu. I, per tant, nosal-
tres ho compartim i celebrem que avancin en aquesta direcció i hi donarem suport.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per part del Grup Republicà, té la paraula la diputada 
Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Al grup que proposa aquesta proposta de resolució jo el que 
li diria és que aixequi la lupa de la sospecha i posi la lupa en els resultats electorals, 
que segurament li recomanarien que canviés de lupa, perquè el que està proposant 
el projecte IdentiCAT, precisament, és alinear Catalunya, una altra vegada, de ma-
nera pionera, amb Europa, amb una normativa, amb una directriu que sortia el 2014; 
una normativa europea que el que fa és tornar a donar el poder a la ciutadania, re-
tornar-li aquest poder sobre la seva identitat digital. Això no ens ho estem inventant 
nosaltres, torno a dir que això ve del 2014, d’una directriu europea, que canvia el 
paradigma i posa precisament la persona com a responsable de la informació sobre 
ella mateixa, i així li dona un paper secundari a l’Administració, si volen de control, 
si volen de xarxa, si volen de coixí per tal de garantir precisament la transparència, 
la seguretat del dret a la informació, etcètera i, per tant, de garantir que tot allò la 
persona la qual és responsable sobre ella mateixa, doncs ho pugui gestionar. 

Això ho hem parlat moltes vegades i jo que vinc del món de la salut, com deuran 
entendre, és un tema molt i molt important i molt i molt rellevant, que cadascú de 
nosaltres puguem gestionar també la nostra pròpia informació en matèries de salut. 

Per tant, en aquest sentit no hi ha cap ombra de sospita en això, més que posar 
una vegada més Catalunya alineada als països capdavanters, en aquest cas, d’Euro-
pa. I, per tant, no donarem suport a la proposta de resolució.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la dipu-
tada Elena Fort... (Veus de fons.) Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

En aquesta m’he confós i ho porto..., poder m’he equivocat. Perdó, president. 

El president

Cap problema.

Gemma Geis i Carreras

Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta de resolució. També aquesta 
diputada, en el cas que presentés una proposta de resolució, en el cas que algun dia, 
doncs, hi hagués un conseller que fos del Grup Parlamentari de Ciudadanos o qual-
sevol conseller de qualsevol grup parlamentari..., crec que les formes són impor-
tants i, per tant, mantenir que el senyor Puigneró és el conseller Puigneró; i sempre 
mantenir les formes, sigui quin sigui el conseller del nostre país, sigui quin sigui el 
grup parlamentari, per tant, em sembla que això també ho hauríem de reivindicar. 

Quant a les propostes de resolució dels diferents punts, entenem que hem de votar 
que no. Quan vostès parlen de «rechazar medidas impulsadas en la Administración 
que puedan suponer una identificación ideológica de los ciudadanos», no sé el cer-
tificat digital què suposa o el DNI electrònic, no ho entenc. 

Quan parlen vostès del punt 2, pressuposen que no hi ha neutralitat política i els 
vull recordar –i ho vaig dir en seu parlamentària– que del projecte IdentiCAT, hi ha 
altres comunitats autònomes, com l’Aragó, que ja n’estaven parlant. I fins i tot tam-
bé els animaria que..., a la roda de premsa que va fer al conseller Puigneró quan es 
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va tirar endavant aquest projecte, doncs, no es va parlar en cap moment de república 
digital. No es va parlar de república digital aquell dia. 

Per tant, jo crec que emparant-nos en la presentació del projecte que va fer, a les 
crítiques que s’han produït des de la part de la comunitat científica, des de la part 
de l’emprenedoria, nosaltres no podem donar-hi suport. I recullo el guant que ha ti-
rat el diputat Pedret en el tema de les compareixences, per tant, des d’aquest punt 
de vista, sí.

El president

Gràcies, diputada. (Veus de fons.) Volia dir alguna cosa, senyor diputat? (Dimas 
Gragera Velaz diu: «Quería pedir alusiones.») Jo crec que... (Veus de fons.) En tot 
cas, trenta segons, però molt ràpid. No obrirem un altre torn.

Dimas Gragera Velaz

No necesito más. Creo que este grupo no ha faltado absolutamente al respeto. 
Desde luego, en la presentación de esta propuesta de resolución, a nadie, y en su ac-
tividad parlamentaria, a nadie. Quien sí que nos falta al respeto es quien, en sus ar-
tículos, nos llama «bestias taradas» y no les hemos visto a ustedes protestar.

El president

Bé, senyor... (M. Assumpció Laïlla i Jou demana per parlar.) Senyora Laïlla, si 
us plau, no entrem en debat i, a més a més, en un tema que no és estrictament sobre 
la proposta de resolució. Trenta segons i acabem aquí, eh?

M. Assumpció Laïlla i Jou

Jo no he faltat al respecte. En qualsevol cas, el grup proposant ha parlat de cor-
rupteles i d’una sospita continuada de la gestió de la Generalitat que entenc que no 
ha de ser aquest tampoc el debat d’aquesta comissió. 

El president

Gràcies, diputada. Senyor Cid, vostè ha demanat la votació separada dels tres 
punts, però després ha dit que votaria els dos últims en el mateix sentit de vot. (Veus 
de fons.) Exacte. Els va bé que votem l’1, i 2 i 3 conjuntament? 

Vots a favor del punt 1? 
Vots favorables del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Vots en contra? 
Del Grup Parlamentari Republicà, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú 

Podem. 
Abstencions? 
Del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Sis vots favorables, 11 en contra. Per tant, quedaria rebutjada aquesta proposta 

de resolució –i 2 abstencions. 
Ara votem els punts 2 i 3 de la moció. 
Vots a favor? 
El Grup Parlamentari de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya 

en Comú Podem. 
Vots en contra? 
Grups parlamentaris Republicà i Junts per Catalunya. 
Per tant, quedaria rebutjada per 10 vots en contra i 9 vots favorables. Abstencions 

no ho he dit, però entenc que no n’hi ha, perquè ja havien votat tots.
Ara passem a la votació de les sol·licituds de sessions informatives. Jo els pro-

poso que les puguem compactar en tres paquets, a veure si els sembla bé. Primer, 
informar que la número 9, la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques Digitals al conseller de Polítiques Digitals demanada pel Partit Popular 
de Catalunya, per al projecte IdentiCAT, el Partit Popular de Catalunya demana que 
sigui posposada aquesta votació a una altra sessió de la comissió. 



DSPC-C 371
19 de novembre de 2019

Sessió 15 de la CPDAP  53 

Per tant, si els sembla, votaríem els punts 6, 7 i 8, que són, en aquest cas, tres 
compareixences demanades pel Grup Parlamentari de Ciutadans de temes diversos, 
però totes tres que citen també el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública. Aquest és l’ordre... (Gemma Geis i Carreras demana per parlar.) Digui, se-
nyora diputada.

Gemma Geis i Carreras

Em sap greu, president, però nosaltres no ho podem votar conjuntament, perquè 
tenim vot diferenciat. 

El president 

Per tant, les votem –si els sembla– totes, però una per una, de manera diferen-
ciada. 

Gemma Geis i Carreras

Jo crec que aniria més ràpid. 

El president 

Sí? Vinga. (Pausa. Dimas Gragera Velaz demana per parlar.) Senyor Gragera...

Dimas Gragera Velaz

Es por un tema de facilitar el funcionamiento. Como la mayoría de solicitudes de 
comparecencia las presenta mi grupo, querríamos intervenir en la número 10 y en la 
número 11, no, en la número 12 –perdón–, que intervendrá el diputado.

El president

Anem fent les votacions, si els sembla, i abans de votar la 10 i la 12, fem aquesta 
intervenció. Votem el punt número 1. 

David Cid Colomer

Senyor president...

El president

Sí, senyor Cid?

David Cid Colomer

Jo també, molt breument. A la meva... –que ara no trobo el número–, que és l’11, 
també breument, per un temps de menys d’un minut, també m’agradaria intervenir. 

El president

Algun altre grup vol intervenir? No? Comencem ara sí les votacions. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública sobre les mesures adoptades per a protegir els 
servidors públics de la Generalitat de pressions polítiques per part del 
Govern

354-00159/12 

Comencem, doncs, la votació del punt 6, la sol·licitud de compareixença del con-
seller per protegir els servidors públics de la Generalitat de pressions polítiques per 
part del Govern, demanada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Vots a favor? 
El Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Catalunya 

en Comú Podem. 
Vots en contra? 
El Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Per tant, aquesta sol·licitud quedaria rebutjada per 10 vots en contra i 9 vots  

a favor. 
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública sobre l’acord perquè els servidors públics de 
la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d’octubre i el 6 de 
desembre

354-00160/12

Punt número 7, la sessió informativa també del conseller, perquè els servidors 
públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d’octubre i el 6 de 
desembre del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Vots a favor? 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar i Catalunya en Comú Podem. 
Vots en contra? 
Grup Republicà, Grup de Junts per Catalunya. 
Queda denegada amb 10 vots contraris i 9 vots favorables. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals  
i Administració Pública sobre el projecte IdentiCAT

354-00173/12

La sol·licitud de compareixença número 8, del conseller de Polítiques Digitals so-
bre el projecte IdentiCAT, demanada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Vots a favor? 
Vots favorables de tots els grups presents, per unanimitat. Per tant, quedaria 

aprovada. 
La número 9 queda posposada, com hem dit.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública sobre la presumpta vinculació del Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya amb els comitès de defensa  
de la república

354-00184/12

I a la número 10 demana la intervenció el diputat Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Muy brevemente. Con relación a las informaciones, incluso, que hemos podido 
ver en autos de juzgados que vinculan al Cesicat con los CDR acusados por terro-
rismo, creemos que una muestra de respeto por parte del conseller Puigneró sería 
venir a esta comisión y someterse al debido control parlamentario ante una acusa-
ción tan grave.

El president

Procedim a la votació d’aquest punt, que és la sol·licitud del conseller per la pre-
sumpta vinculació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb els 
comitès de defensa de la república. 

Vots favorables? 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. 
Vots en contra? 
Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Abstencions? 
Del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Per tant, quedaria denegada per 10 vots negatius, 8 vots favorables i 1 abstenció. 
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre les paraules que ha adreçat 
el conseller d’Educació als funcionaris del departament

354-00189/12

Passem al punt 11. El senyor diputat David Cid em demanava la paraula...

David Cid Colomer

Simplement, a nosaltres ens agradaria que el conseller de la Generalitat, en 
aquest cas, que respon a la responsabilitat de funció pública, doncs, comparegués 
per també valorar si comparteix les paraules que va fer el conseller d’Educació so-
bre que els treballadors i treballadores públiques de la Generalitat eren uns «apalan-
cats» i que, per tant, en tot cas també doni explicacions sobre si comparteix aquestes 
declaracions.

El president

D’acord.
Passaríem a la votació d’aquesta sol·licitud informativa del conseller sobre les 

paraules que ha adreçat el conseller d’Educació als funcionaris del departament. 
Vots favorables? 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra? 
Del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya. 
Per tant, cauria per 10 vots en contra i 9 vots a favor. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública sobre la creació d’una oficina tècnica per a 
impulsar la generació, la captació i la retenció del talent digital

354-00190/12

Punt número 12. El senyor Gragera volia la paraula... (Veus de fons.) Endavant, 
diputat.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Nada, muy rápido, es una solicitud bastante propositiva, y 
es que nos enteramos el día 25 de septiembre de..., bueno, una nota de prensa que 
emitió el departamento sobre la creación de una oficina técnica para captar y rete-
ner el talento digital. Nosotros pensamos que es una buena iniciativa; queremos al 
menos saber cómo se va a llevar a cabo esta oficina, su plan de trabajo, quién estará 
al frente de esta oficina, ya que, bueno, nos va a costar, pues, 366.000 euros para el 
21 y se puede prorrogar. Entonces, creemos que ante un mundo digital y digitaliza-
do, que se está constantemente digitalizando, pues tenemos que saber exactamente 
de qué va esta oficina.

Gracias. 

El president

Gràcies, senyor Sánchez.
Passem a la votació, ara, d’aquest punt: sol·licitud informativa del conseller sobre 

la creació d’una oficina tècnica per impulsar la generació, la capacitació i la retenció 
del talent digital. 

Vots favorables?
Per unanimitat dels grups presents, quedaria aprovada aquesta sol·licitud de com-

pareixença. 
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre els objectius de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya

354-00199/12

Passem a la sol·licitud de compareixença número 13, del conseller de Polítiques 
Digitals i Administracions Públiques sobre els objectius de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Vots favorables? 
Per unanimitat dels grups presents, quedaria aprovada aquesta sol·licitud de com-

pareixença. 

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Torruella i Torres, director general 
del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, perquè informi 
sobre els projectes desenvolupats per aquest centre (retirada)

356-00565/12

Punt 14, la sol·licitud de compareixença d’Oriol Torruella i Torres, el director ge-
neral del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, davant de la Comissió 
de Polítiques Digitals perquè informi sobre els projectes desenvolupats per aquests 
centres. Senyor Gragera...

Dimas Gragera Velaz

Creo que quizás es pertinente retirarla, dado que esta persona (veus de fons)..., sí, 
dado que esta persona, bueno, pertenece a la Agencia de Ciberseguretat de Catalunya 
y que hoy ha dado explicaciones más o menos de lo que es su plan de proyecto, más 
allá de que podamos estar de acuerdo o no.

El president

Per tant, retiren aquest punt. 

Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo i Arrese, director gerent 
de Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, perquè 
informi sobre els projectes desenvolupats per aquest centre

356-00566/12

I passaríem a la votació del punt 15, que aquí fem una... (Veus de fons.) Sí, senyo-
ra Geis. (Veus de fons.) No, només dir que aquesta sol·licitud de compareixença, tal 
com vostès tenen a la documentació, és del senyor Joan Angulo i Arrese, però, com 
ja no és el senyor Angulo, només votarem la compareixença del director gerent del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre els projectes desen-
volupats per aquest centre. Senyor Gragera, ho veuen bé? (Pausa.) D’acord. (Rialles.)

Doncs passaríem a la votació. 
Vots favorables? 
Del Grup Parlamentari de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar. 
Vots en contra? 
Del Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Abstencions? 
Vostè ha votat a favor, senyor...? (Pausa.) No l’he vist. Per tant, amb els... (Gemma 

Geis i Carreras demana per parlar.) Sí, però acabo de llegir els resultats: amb 9 vots 
favorables i 10 contraris, cau aquesta sol·licitud de compareixença.

Senyora Geis.
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Gemma Geis i Carreras

Sí, no, per explicar el sentit del vot. Hi hem votat en contra, doncs, perquè de 
moment no hi ha cap nomenament. Si s’hagués posposat, també hagués sigut una 
opció, i, en el cas que hi hagi el nomenament i hi hagi una altra petició del grup par-
lamentari, doncs ho tornarem a valorar.

El president

Molt bé, moltes gràcies.
S’aixeca la sessió. 

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