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SESSIÓ NÚM. 7

La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i dos mi-
nuts. Presideix el Sr. Fernández i Teixidó, acompanyat
de la vicepresidenta, Sra. García i Rodríguez, i del se-
cretari, Sr. Vigo i Sallent. Assisteix la Mesa la lletrada
Sra. Casas i Gregorio.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Carrera i
Pedrol, Sr. Castellà i Clavé, Sr. Pont i Sans i Sra. Rigau
i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Sra. Carrera
González, Sra. Díaz i Romero i Sra. Serra i Majem, pel
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Aragonès i
Perales, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Sr. Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular
de Catalunya, i Sr. Postigo i Garcia, pel G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller de Governació
i Administracions Públiques, Sr. Joan Carretero i Grau, i
el president de Localret, Sr. Jordi Valls i Riera, acompa-
nyats del secretari general de Governació i Administra-
cions Públiques, Sr. Ramon Canal i Comaposada; de la
secretària d’Administració i Funció Pública, Sra. Rut Ca-
randell i Rieradevall; del director general de Localret,
Sr. Jordi Pericàs Torguet; del director del Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies de la Informació, Sr. Jor-
di Bosch i Garcia; del director general d’Innovació i Orga-
nització de l’Administració, Sr. Albert Martín i Ballesta, i
del director general de l’Agència Catalana de Certifica-
ció, Sr. Jordi Masias i Muntada.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió per a la Societat
de la Informació amb el conseller de Governació i Ad-
ministracions Públiques per a informar sobre la situa-
ció actual del Projecte de l’Administració Oberta de Ca-
talunya i el seu futur (tram. 355-00072/07). Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la Infor-
mació. Sessió informativa.

2. Compareixença del president de Localret davant la
Comissió per a la Societat de la Informació perquè infor-
mi de la situació actual del Projecte de l’Administració
Oberta de Catalunya i del seu futur (tram. 357-00136/07).
Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de
la Informació. Compareixença.

El president

Comença la sessió.

Molt bona tarda. Senyores i senyors diputats, amb el
seu permís donarem inici a la sessió d’avui de la Co-
missió Permanent de Legislatura per a la Societat de la
Informació.

Ens acompanyen el conseller de Governació i d’Admi-
nistracions Públiques, el senyor Carretero, i el president
de Localret i alcalde de Manresa, el senyor Jordi Valls.
Siguin tots dos molt benvinguts. És per nosaltres una
satisfacció poder desenvolupar una sessió d’aquestes
característiques i comptar amb la seva presència. Els
desitgem que tinguin, en tots els sentits, una bona com-
pareixença.

Sessió informativa amb el conseller
de Governació i Administracions Pú-
bliques per a informar sobre la situació
actual del Projecte de l’Administra-
ció Oberta de Catalunya i el seu futur
(tram. 355-00072/07)

I, si els sembla, i sense més dilació, donaríem la paraula
al conseller Carretero, en primer lloc, per donar la infor-
mació, amb el benentès que, a petició d’un grup parla-
mentari, concretament d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i després d’haver-ho parlat amb la resta de
grups, farem les dues intervencions, una darrera de l’al-
tra, de manera que els diputats, en l’ordre que és habitu-
al, amb el temps que és habitual, faran les seves interven-
cions després de les dues dels nostres compareixents
d’avui, el conseller i el president de Localret.

Senyor conseller, té vostè la paraula.

El conseller de Governació i Administracions Públi-
ques (Sr. Joan Carretero i Grau)

Moltes gràcies, il·lustre senyor president. Membres de
la Mesa, senyores i senyors diputats, em plau molt, avui,
comparèixer en aquesta Comissió en el meu doble pa-
per de conseller de Governació i Administracions Pú-
bliques i de president del Consorci per a l’Administra-
ció Oberta de Catalunya, per parlar d’un dels projectes
polítics més transcendents per al futur de la societat
catalana: la configuració d’una nova Administració
mitjançant l’ús intensiu de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, i la simplificació de procedi-
ments, en benefici del ciutadà. M’acompanyen, per fer-
ho, el vicepresident del Consorci, l’alcalde de Manresa
i president de Localret, el senyor Jordi Valls; el secre-
tari general del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques, el senyor Ramon Canal; el director
general de Localret, el senyor Jordi Pericàs, i havia de
venir –esperem que arribi– el director del Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies, el senyor Jordi Bosch.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals es reprodueixen en l’annex.)

(Vegeu el xart 1 de l’annex.) En la meva primera com-
pareixença al Parlament de Catalunya, el 12 de febrer
del 2004, concretament a la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local, deia
que «el lideratge i la modernització de les administra-
cions públiques catalanes passa indefectiblement per la
implementació plena de l’Administració Oberta de Ca-
talunya, transparent, en xarxa, moderna, propera i inte-
grada al servei de la ciutadania, dels ajuntaments i de
l’economia productiva». Una administració oberta de ca-
talunya com a xarxa, en què els governs locals ocupen
una posició central, conjuntament amb altres adminis-
tracions, per oferir tràmits integrats als ciutadans.

(Vegeu el xart 2.) I en aquest objectiu hem estat treba-
llant, prenent com a punt de partida l’acord institucio-
nal entre el Govern, el Parlament de Catalunya i les admi-
nistracions locals catalanes, representades per Localret,
signat en aquesta mateixa cambra el 23 de juliol del 2001,
per a la promoció i el desenvolupament de la societat de
la informació a les administracions públiques de Ca-
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talunya. És, doncs, de cabdal importància l’entesa en-
tre totes les administracions i el treball conjunt amb
Localret.

Dit això, permetin-me remarcar els objectius d’aquest
acord: primer, promoure instruments per a l’intercanvi
i la coordinació dels processos interadministratius per
tal que el ciutadà dialogui amb un únic servei i no esti-
gui obligat a recórrer a les diferents administracions pú-
bliques implicades en el procés. Segon, promoure ins-
truments per a la realització de processos electrònics
entre les administracions públiques. Tercer, desenvolu-
par un portal de les administracions públiques catalanes
que serveixi de punt d’informació integrada i d’accés als
serveis electrònics de totes les administracions públi-
ques que actuen a Catalunya. Per encàrrec d’una admi-
nistració pública, el portal podrà prestar els serveis al
ciutadà que se li encomanin.

Aquest darrer punt, i exclusivament això, és el que es
va fer durant l’anterior legislatura amb el portal Cat365,
i a més a més de manera gairebé única per la Genera-
litat de Catalunya.

El que anem a presentar avui, doncs, senyores i senyors
diputats, allò en què hem estat treballant intensament,
no és altra cosa que complir plenament amb allò que
era la base i la substància de l’acord del 2001. El fil con-
ductor que posaré a la meva intervenció passa per de-
terminar què entenem per AOC, quins són els eixos
estratègics, quins els instruments per traduir aquests
eixos en projectes i, òbviament, quins són els projectes
amb els quals ja hem començat a treballar.

(Vegeu el xart 3.) Primer de tot, doncs, cal situar quina
és la redefinició de l’Administració Oberta de Catalu-
nya; és a dir què enteníem per AOC i com ho definim
ara; en definitiva, doncs, de què estàvem parlant quan
ens referíem a l’AOC?

Fins ara parlàvem d’una amalgama d’instruments com-
posada per una intranet de funcionaris, Època, portada
des de la Direcció General de la Funció Pública; una ex-
tranet amb els ajuntaments, eaCat, portada des de la Di-
recció General d’Administració Local; un portal, Cat365,
producte únic de la societat anònima Serveis Públics
Electrònics, depenent del Consorci AOC, que gairebé al
100 per cent oferia serveis a la Generalitat, molts dels
quals podien trobar-se també als webs de la mateixa
Generalitat; una agència catalana de certificació, perta-
nyent també al Consorci; uns portals eCatàleg, eTributs,
portats des del Departament d’Economia i altres serveis
diversos dels departaments del Govern.

La primera qüestió és, doncs, redefinir què entenem per
AOC. Vull destacar, arribats en aquest punt, que el De-
partament de Governació i Administracions Públiques
renova i valida de nou l’acord amb Localret per al con-
sorci de l’AOC i, a través seu, ha fet evolucionar l’AOC
traçant per primera vegada eixos estratègics al voltant
dels quals desenvolupar-la. I és conjuntament amb
Localret i els altres departaments de la Generalitat que
redefinim què entenem per AOC.

(Vegeu el xart 4.) I entenem per Administració Oberta
de Catalunya l’ús d’eines electròniques per millorar els
processos interns de les administracions públiques, en-
tre elles i amb els ciutadans, i, consegüentment, millo-

rar els serveis d’aquestes administracions públiques als
ciutadans i a les empreses. És a dir, com a concepte,
l’AOC és tot allò que potencia la governació electròni-
ca de Catalunya.

I avui ens trobem aquí per parlar, precisament, de les po-
lítiques que impulsaran la governança electrònica en el
país.

D’entrada, com a Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques, conjuntament amb el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies i amb Atenció Ciuta-
dana, estem impulsant, amb tots els departaments de la
Generalitat, un vast programa de remodelació dels ser-
veis i procediments que en la majoria dels casos no s’ha-
via fet, per utilitzar totes les capacitats que ens permeten
les eines de les tecnologies de la societat de la informació
i el coneixement. Un treball de remodelació i reengi-
nyeria de processos que interrelacioni els departaments
entre si o amb d’altres administracions a través del Con-
sorci, i faci al més innecessari possible la intervenció
dels ciutadans, i que quan aquesta intervenció sigui ne-
cessària, pel que fa als serveis que presta el Govern, es
faci a través del portal del Govern, Gencat.

(Vegeu el xart 5.) En la meva compareixença, que abans
he esmentat, de 12 de febrer del 2004, davant de la Co-
missió d’Organització i Administració de la Generalitat
i Govern Local, em vaig comprometre a quatre punts:
adequar els estatuts del consorci de l’AOC, format, com
sabem, per la mateixa Generalitat en un 60 per cent i el
Consorci Localret de les administracions locals en un
40, i impulsar i dinamitzar, a través seu, amb la corres-
ponent dotació pressupostària, tots aquells instruments
i projectes que han de consolidar el nostre país com a
capdavanter en l’ús de les tecnologies de la societat de la
informació i el coneixement. Segon, avançar en l’ade-
quació dels serveis que prestaven els diferents departa-
ments en allò que anomenem, globalment, Administració
Oberta. Treballar per fer efectius els drets dels ciutadans
que figuren a la Llei 30/92, per tal que les dades d’un ciu-
tadà que ja té l’Administració no han de ser-li exigides
de nou, ni per aquesta ni per una altra administració. I
quart, i últim, aconseguir que ja en el mateix 2004 apa-
reguessin en el pressupost corrent del Govern les par-
tides necessàries per mantenir i desenvolupar l’AOC,
que senzillament no existien en el pressupost prorrogat.
Un projecte de la magnitud de què parlem, se n’ha de po-
der fer el seguiment des dels esforços econòmics amb
partides clares i transparents, qüestió que fins ara no exis-
tia. Tinc la satisfacció de poder dir-los que tots aquests
punts han estat, ja, acomplerts.

Els estatuts del Consorci han estat adequats a una ma-
nera de funcionar molt més executiva i operativa amb
un consell general i una comissió executiva força més
reduïda que l’anterior. El Consell va aprovar, el proppas-
sat mes d’octubre, els cinc nous eixos estratègics que im-
pulsaran l’AOC en el nostre país en aquesta legislatu-
ra, tant a l’Administració nacional com a la local i a les
quals en breus moments em referiré. El Consell va apro-
var, també, el pla operatiu que desplega aquestes inici-
atives estratègiques.

I és també a través del Consorci i de l’Agència Catalana
de Certificació, CATCert, que ens relacionem amb les
cambres de comerç, col·legis professionals, universitats
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i el món de l’e-govern en general, per poder-lo fer avan-
çar, tenint en compte els interessos dels nostres interlo-
cutors.

(Vegeu el xart 6.) La nostra voluntat ha estat, també,
introduir racionalitat en la despesa i en les empreses
que han de desenvolupar l’AOC. Això ens ha portat, fruit
del Pla estratègic i operatiu que ara els comentaré, a re-
organitzar el Consorci i, d’acord amb Localret, a incre-
mentar el nostre nivell d’eficiència i reduir al màxim les
estructures i la complexitat organitzativa quan aquesta no
aporta suficient valor afegit; i és així que es va acordar
dissoldre la societat anònima Serveis Públics Electrò-
nics i cedir la totalitat del seu actiu i del seu passiu al
Consorci Administració Oberta Electrònica de Cata-
lunya. Des de l’1 de gener, la societat no és operativa i
la liquidació total esperem que es produeixi aquest mes
de març. D’acord amb la nova orientació i amb la desa-
parició de la societat anònima, la figura de l’anterior
director general d’aquesta va quedar substituïda per una
gerència de tot el Consorci, cosa que es feia per primera
vegada en la història de la seva existència.

(Vegeu el xart 7.) Les decisions que conformen l’estra-
tègia del Consorci defineixen les línies prioritàries d’ac-
tuació i com repartir els seus recursos actuals i poten-
cials entre aquestes línies: primer, la transformació dels
instruments actuals per atendre millor les noves priori-
tats i exigències de l’entorn; segon, la transformació de
les relacions amb els ciutadans, organitzacions i empre-
ses; tercer, la transformació de les relacions entre les
mateixes administracions, i quart, la integració de les fi-
nalitats que té assignades l’Agència Catalana de Certi-
ficació, per complir i facilitar el compliment de la Llei
de protecció de dades.

(Vegeu el xart 8.) El Pla estratègic del Consorci descan-
sa sobre cinc eixos bàsics, que em permetran que els lle-
geixi íntegrament per la seva importància. El primer
eix, la imprescindible revisió del marc normatiu i jurí-
dic. Haurem de procedir a la tramitació legal necessà-
ria per a disposar d’un nou procediment administratiu
plenament adaptat a les possibilitats de la societat de la
informació i de la comunicació i a l’ús intensiu de les tec-
nologies.

El segon eix, disposar de models i mòduls de comuni-
cació interadministrativa. Haurem de reduir mecanis-
mes que permetin, per mitjans telemàtics, amb la segu-
retat jurídica adequada, obtenir d’una administració les
dades disponibles de ciutadans i empreses que posseeix
una altra, i també aquells mecanismes que permetin a una
administració relacionar-se, per canals electrònics, amb
les altres.

En tercer lloc, la integració de serveis interadministra-
tius. Que significa promoure la construcció dels projec-
tes que impliquin més d’una administració i/o agents
externs; promoure i desenvolupar serveis integrats de
tramitació interadministrativa que facilitin i simplifi-
quin la realització de tràmits i gestions.

Quart, integració d’informació. Evolucionar cap a una
barra de recerca o cercador avançat que integri informa-
cions de totes les administracions i facilitar l’accés a una
informació completa que es classifiqui segons les neces-
sitats del ciutadà.

I el cinquè eix, plataforma AOC i segell d’identificació
de l’AOC. És a dir, facilitar que qualsevol Administra-
ció pública efectuï transaccions electròniques i amb la
seva imatge corporativa. En general, ajudar les adminis-
tracions locals per adequar-ne els sistemes. Posar a dis-
posició de totes les administracions de manera proac-
tiva aquells mòduls comuns que estiguin en condicions
d’implementar i que permeten cobrir les necessitats bà-
siques de qualsevol transacció electrònica.

Però, quins són els instruments mitjançant els quals han
de traduir-se en realitat els projectes derivats dels eixos
estratègics esmentats?

(Vegeu el xart 9.) Els deia abans que la, teòricament,
més important realització de l’AOC, el portal Cat365,
es limitava, en realitat, a oferir serveis, no sempre tran-
saccions, de la Generalitat de Catalunya que en alguns
casos podien trobar-se també a través d’altres portals de
la mateixa Generalitat.

El model de portal únic no només era dubtosament via-
ble tecnològicament, sinó que era inviable políticament.
I no només perquè la interessada identificació entre
portal i Govern excloïa automàticament tot el món lo-
cal, sinó perquè aquest model no permet un principi
democràtic bàsic com és el de retre comptes davant dels
ciutadans, que pot expressar-se també en la mesura que
el ciutadà coneix quins serveis li presta quina adminis-
tració, administracions que amb el portal únic restaven
invisibles i en un segon lloc.

(Vegeu el xart 10.) Ben al contrari, la nova aposta estra-
tègica que el Govern i Localret fem passa per construir,
complint amb la missió primigènia encomanada al Con-
sorci AOC, una gran plataforma de col·laboració inter-
administrativa, un lloc de trobada de totes les administra-
cions públiques i de totes aquelles entitats que poden,
volen o han d’interaccionar electrònicament amb aques-
tes administracions. I que ho faran a través dels portals
de les seves respectives administracions o utilitzant el cer-
cador de les administracions públiques en què converti-
rem la marca Cat365.

Aquesta plataforma és la concreció de la veritable raó
de ser del Consorci AOC, segons l’acord institucional del
2001.

La següent pregunta a respondre’ns, doncs, era si, per
fer-la funcionar, i que ho fes en la direcció estratègica que
volem, l’arquitectura de serveis de què disposàvem, la
plataforma del Cat365 era l’adequada.

(Vegeu el xart 11.) Aquí veuen vostès l’esquema que els
hem plantejat, on es marca el nivell de maduresa de l’e-
govern, des de la publicació d’informació, interacció,
transacció, integració i transformació, que és la ruta, el ca-
mí, que creiem adequat per poder realitzar tot allò que
té encomanat l’AOC.

Vostès coneixen bé aquest esquema, i ens ensenya, com
deia, aquestes diverses fases d’evolució de la governan-
ça electrònica, des de la simple publicació d’informa-
ció en una web, passant per la interacció parcial on els
ciutadans es poden comunicar electrònicament amb
una administració, però les administracions no es co-
muniquenentre elles fins arribar a poder comunicar
electrònicament amb una administració i que les apli-
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cacions d’aquesta administració ens responguin, tam-
bé, electrònicament.

Aquest és un bon punt per recordar que actualment més
del 80 per cent dels ajuntaments de Catalunya no presten
serveis de tramitació per internet o per telèfon, i, preci-
sament per això, per aquesta necessitat bàsica que ajuda
a crear també una cultura organitzativa diferenciada, un
dels projectes del Consorci és proporcionar a tots els
ajuntaments del país un paquet bàsic de tràmits suscep-
tibles de ser fets via internet amb el corresponent redis-
seny dels procediments i utilitzant eines electròniques.

Finalment, les dues darreres fases, la informació i les
transaccions interadministratives estan disponibles a
través de portals orientats a l’usuari i els back-offices
estan completament integrats i es fa reenginyeria de
processos alhora que es redefineixen les organitzacions.
Aquests són, doncs, els nostres objectius últims.

Aprofito la transparència per insistir en una cosa no per
sabuda menys necessària de recordar: a mesura que avan-
cem en el nivell de governança electrònica els benefi-
cis tant per a la societat com per a les mateixes adminis-
tracions són més grans, però també ho són els costos,
la complexitat i el temps necessari per construir els ser-
veis. I no parlo només de la complexitat tecnològica,
que existeix però té solucions, sinó de la complexitat re-
lacional i organitzativa resultant de la necessitat de po-
sar d’acord interlocutors molt nombrosos i diversos.

Els deia, però, que allò que cercàvem era saber si la pla-
taforma existent, la del Cat365, havia estat construïda
responent a la missió del Consorci de desenvolupar l’Ad-
ministració electrònica. Dit d’una altra manera, ens ca-
lia saber quin era el grau d’adequació de les peces ne-
cessàries per poder avançar d’una a l’altra fase.

(Vegeu el xart 12.) L’esquema que tenen aquí és tots
aquells passos, totes aquelles missions que les adminis-
tracions o qualsevol organització ha de tenir fetes per
arribar de la fase de publicació a la fase de transforma-
ció. I, com veuen en diferents colors, el color gris és el
que està molt desenvolupat, el color blau és el mig des-
envolupat i el color blanc és el no desenvolupat. Per tant,
com veuen vostès, en l’arquitectura de la distribució de
serveis hi han aspectes fonamentals bàsics per poder
avançar que, a hores d’ara, doncs, encara no estan des-
envolupats. Això és el que, una vegada fetes les anàli-
sis, vàrem trobar.

Els faig notar que, lògicament, la peça més desenvolu-
pada era el portal web Administració, necessari per al
funcionament del Cat365. La resta de l’arquitectura,
però, en la seva situació actual no permetia, com poden
veure, progressar en la direcció marcada pels acords del
2001.

A més a més, pel que fa a la plataforma del portal Cat365,
auditories recents ens han aconsellat tancar aquesta
plataforma, al poc temps de la seva posada en funciona-
ment, per obsoleta i incapaç de suportar la incorporació
de nous serveis, raó per la qual estem procedint a l’ad-
quisició d’una nova plataforma de la Generalitat de Ca-
talunya on seran reescrits els serveis redissenyats del
Govern; i, a la vegada, a l’hora d’elaborar els projectes
del Consorci hem posat entre els principals objectius,
lògicament, la construcció de la plataforma que ha de

permetre l’evolució cap als nivells més alts de la go-
vernança electrònica.

(Vegeu el xart 13.) Plataforma que consta, bàsicament, de
dos grans blocs: la plataforma de col·laboració, que des-
envoluparem des del mateix Consorci, i la plataforma
de validació, que despleguem des de l’Agència Catala-
na de Certificació.

L’acabament d’aquests projectes, entre aquest any i el
vinent, ens assegurarà disposar de les peces necessàries
per garantir l’èxit de les nostres accions i que Catalunya
pugui estar en primera línia amb d’altres països europeus
també en tot el que fa a la governança electrònica.

Vull aprofitar per fer-los saber, i per felicitar pública-
ment a tots els treballadors del Consorci, que aquest
any 2005 hem rebut la certificació i l’homologació de
la norma de qualitat ISO 9001: 2000, que va ser iniciada
per a les activitats que feien referència exclusivament al
portal i que l’actual direcció del Consorci va estendre
a les noves activitats i projectes. Aquesta distinció, que
ens permetrà incorporar a tots els nostres projectes el
segell de qualitat ISO, valida la nostra metodologia de
treball des del punt de vista de procediments, qualitat,
continguts i operacions.

Hem vist, ja, doncs, què entenem per AOC, quins són
els eixos estratègics i quins són els instruments per tra-
duir aquests eixos en projectes.

(Vegeu el xart 14.) Toca ara, doncs, abordar quins són
els projectes en els quals estem treballant des del Con-
sorci de l’Administració Oberta de Catalunya.

(Vegeu el xart 15.) Aquests que tenen al davant són els
vuit projectes del Consorci, més altres sis de l’Agència
Catalana de Certificació que els mostrarem a continua-
ció, sobre els quals s’ha començat a treballar.

(Vegeu el xart 16.) El primer d’ells, de tramitació mu-
nicipal, correspon a la nostra voluntat que tots els ajun-
taments del país puguin iniciar-se en la relació per in-
ternet amb els seus ciutadans. Tenint en compte, com
hem dit, que més del 80 per cent dels ajuntaments del
país no tenen cap mitjà de tramitació telemàtica amb els
ciutadans és lògic, doncs, que un dels primers projectes
que prioritzem sigui el de tramitació municipal.

El TRAM és un projecte que permet posar a l’abast dels
municipis 36 tràmits entre els més comuns i demandats
pels ciutadans i fer-ho sense inversió tecnològica, man-
tenint la imatge del web municipal, amb una mínima
formació a nivell d’usuari, no tecnològica, amb un im-
pacte molt important sobre la reenginyeria dels proces-
sos interns dels ajuntaments, per millorar-los, i amb el su-
port permanent del Consorci.

Durant el passat any 2004 hem desenvolupat i experi-
mentat en la pràctica aquest mòdul de tramitació muni-
cipal que facilita als ajuntaments iniciar la gestió d’a-
quells dels trenta-sis serveis estandarditzats per internet
i per telèfon que triïn en funció de la seva realitat.

L’objectiu, doncs, és facilitar que els ajuntaments que
no ofereixen serveis per internet, en especial els que te-
nen menys capacitat i recursos, disposin d’una solució
per a gestionar, per canals telemàtics, els seus tràmits
amb un cost reduït i amb un temps d’implantació ràpid.
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I la nostra voluntat és consolidar i estendre el model
que s’estableix amb el TRAM per a facilitar a aquestes
administracions locals amb menys recursos que puguin
oferir serveis públics telemàtics als ciutadans.

(Vegeu el xart 17.) Aquest projecte va superar la seva
fase pilot abans de l’estiu de l’any 2004 a l’Ajuntament
de Castellar del Vallès i ara està en fase d’extensió. Du-
rant els anys 2005-2006 aquesta extensió es farà, com
poden veure, en 20 ajuntaments com a resultat de les pe-
núltimes subvencions efectuades pel Departament de
Governació i Administracions Públiques i en 173 més
com a resultat dels recursos de què hem dotat el Con-
sorci AOC en iniciar la legislatura.

També durant el 2005-2006 incrementarem el nombre
de tràmits i la seva complexitat: llicències d’obres, lli-
cències d’activitats, bonificacions de tributs –IBI, vehi-
cles, escombraries–, volant del padró en línia, etcètera.
I integrarem el TRAM amb la plataforma de col·labo-
ració interadministrativa: títol de família nombrosa,
certificats d’ajuts de renda mínima, certificats d’Hisen-
da, certificats de la Seguretat Social, projectes visats del
Col·legi d’Arquitectes, Arquitectes tècnics, Enginyers,
etcètera. Així com també abordarem la integració del
TRAM amb els mòduls comuns de l’AOC: notificacions
electròniques, passarel·la de pagaments, impressió de do-
cuments en format PDF signats, gestió d’identitats de
l’AOC, etcètera. I introduirem millores funcionals, d’ad-
ministració i d’usabilitat

(Vegeu el xart 18.)

El segon gran projecte havia de respondre a la cons-
trucció de les columnes i dels fonaments de l’edifici que
permeti aixecar els nivells de la governació electròni-
ca. Actualment, per norma general, les administracions
demanen al ciutadà que sigui el responsable d’aconse-
guir la documentació acreditativa d’una altra adminis-
tració que ha d’acompanyar una sol·licitud, i l’obliguen
a realitzar desplaçaments a diferents organismes amb
un cost important en temps i diners per al ciutadà però
també per a les administracions implicades.

L’objecti del segon gran projecte, doncs, és simple en
la seva formulació, però un dels més complexos a assolir:
simplificar la tramitació dels ciutadans i evitar que se’ls
demani cap document acreditatiu de què ja disposa
l’Administració, assegurant el compliment de la Llei
orgànica de protecció de dades. Per a això ens caldrà de-
finir els models de dades i els estàndards d’interopera-
bilitat, i desenvolupar una plataforma que permeti la
interconnexió de bases de dades de les administracions
i faciliti l’intercanvi d’informació de forma segura i legal.

Cal dir, a títol d’exemple, que en un any es generen a Ca-
talunya 1 milió i mig de volants de padró, s’expedeixen
més de cent mil títols de família nombrosa i més de cent
cinquanta mil certificats d’Hisenda.

(Vegeu el xart 19.) Aquí, a la imatge, es pot veure una pe-
tita mostra dels possibles estalvis de costos socials, amb
un exemple real de l’ajut a fills de zero a tres anys del
passat 2004, que forma part dels estudis que habitual-
ment fem per comparar costos i beneficis.

No només es produeix un estalvi per al ciutadà, calcu-
lat en base al temps que el ciutadà deixa de dedicar a la

tramitació de l’ajut de forma presencial i s’estalvia des-
plaçaments i, de vegades, absències a la feina, sinó que
hem de calcular l’estalvi per a la mateixa Administra-
ció calculat en base al temps que el funcionariat deixa de
dedicar a la recepció de la documentació i a la introduc-
ció de les dades de la sol·licitud al sistema. Si hi inter-
vingués una altra administració a la qual el ciutadà hagués
de demanar dades o certificats, l’estalvi es multiplicaria
per dos.

(Vegeu el xart 20.) El tercer dels projectes feia molt
temps que estava aturat i l’hem decidit prioritzar pel seu
interès. Des del setembre del 2002 estava constituït un
grup de treball format per representants de la Genera-
litat de Catalunya, de l’Administración General del Es-
tado (MAP), de Localret i de l’AOC amb l’objectiu de
facilitar l’intercanvi de volants telemàtics de padró elec-
trònics entre les administracions, amb garanties jurídi-
ques, i evitar que el ciutadà hagi d’acreditar el seu do-
micili.

Això vol dir desenvolupar el servei de comunicació de
domicili i el servei de consulta telemàtica de volants del
padró i integrar dins d’aquest servei a tots els ajunta-
ments de Catalunya: als ajuntaments grans directament
i als petits a través de les diputacions. Lògicament cal,
també, integrar dins d’aquest servei a tots els departa-
ments de la Generalitat afectats, organismes de l’Ad-
ministración del Estado i entitats privades que hi poden
estar interessades.

Com molts de vostès, especialment aquells que provenen
d’ajuntaments, saben, cada any un 9 per cent dels ciuta-
dans canvia de domicili i fins a un 24 per cent dels ciu-
tadans demanen un volant del padró cada any de tal
manera que el nombre de volants de padró que es gene-
ren és d’aproximadament un milió i mig a l’any.

(Vegeu el xart 21.) Els anys 2005-2006 volem estendre
el projecte a 50 ajuntaments i a 3 diputacions.

Destaquem també l’adequació del programari dels
proveïdors d’aplicatius del padró per a incorporar el ser-
vei de canvi de domicili, així com la definició de l’es-
tàndard de servei de canvi de domicili entre els dife-
rents proveïdors i el desenvolupament de les adaptacions
del programari d’aplicatius del padró.

Ens caldrà, així mateix, ampliar la capacitat de maqui-
nari actual i anar efectuant proves pilot, tant amb dife-
rents organismes de la Generalitat com de l’Adminis-
tración del Estado, i donar suport a les administracions
públiques interessades en adaptar els seus aplicatius de
back-office per a accedir als serveis interadministratius
del padró tot desenvolupant nous connectors amb les ad-
ministracions locals d’accés a volants del padró per a no-
ves finalitats específiques com poden ser la preinscrip-
ció escolar, bonificacions de l’aigua per l’ACA, etc.

Em plau comunicar-los que, des del passat mes de gener,
s’efectuen, ja, proves pilot amb casos reals entre un dis-
tricte de Barcelona i el CatSalut, amb uns bons resultats.

(Vegeu el xart 22.) Quart, servidor de mapes. Geoportal
AOC. Tots aquells de vostès que, com dèiem abans, pro-
venen del món municipal, poden jutjar perfectament la
importància de disposar d’un georeferenciador. Aquest
és, doncs, el nostre quart projecte.
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Les diferents administracions públiques disposen d’un
conjunt d’equipaments públics que són usats pels ciu-
tadans, i existeixen, també, d’altres equipaments que
sense ser públics poden considerar-se com equipaments
d’interès públic: farmàcies, benzineres...

L’Institut Cartogràfic de Catalunya ens ofereix la infra-
estructura de dades espacials que ha construït i ens ela-
bora una proposta en base a les necessitats fixades pel
Consorci, d’acord amb una informació d’equipaments
generada per Localret el gener del 2003 que cal actua-
litzar. L’objectiu és desenvolupar una eina mitjançant la
qual el ciutadà pugui conèixer l’oferta pública d’equi-
paments i localitzar l’equipament que li interessi, així
com que el treballador públic disposi d’informació geo-
referenciada i gràfica de les actuacions i incidències lo-
cals, i que tot això es faci utilitzant els canals telemàtics
per accedir a la informació, incloses les noves tecnolo-
gies mòbils.

Allò que volem és arribar a desenvolupar la solució com-
partida i oferir aquesta eina de forma personalitzada per
als ajuntaments que no en disposin, de manera que, tot
sumant esforços, es creï un entorn de treball on cada
administració gestioni les dades dels seus equipaments
i que aquestes s’explotin dins del projecte Infraestruc-
tura de Dades Espacials de Catalunya, IDEC, pel que fa
a la seva georeferenciació.

Hem de tenir en compte que la gran majoria de webs
municipals o no disposen d’aquesta eina o bé presenten
una informació estàtica i poc actualitzada, i, per tant,
enstrobem ja a punt de firmar el conveni que ens per-
metrà en molt poc temps oferir a una part important
d’ajuntaments la solució desenvolupada.

(Vegeu el xart 23.) En una primera fase esperem instal·lar
i configurar trenta unitats de Web Map Service i prepa-
rar i publicar cartografia topogràfica a escala 1:1000 dels
ajuntaments disponibles, que són, actualment, uns dos-
cents cinquanta.

També podrem donar accés a la llista de carrers dels
municipis i realitzar les accions de formació i difusió
necessàries.

En una segona fase es tractarà d’incorporar la informa-
ció complementària d’equipaments i actualitzar i man-
tenir les dades locals, incorporant dades de 100 ajunta-
ments i de les 4 diputacions. També es realitzaran proves
pilot d’interconnexió i mobilitat amb aplicatius mòbils
a 5 ajuntaments.

(Vegeu el xart 24.) Continuant amb els projectes, hem
pres una decisió important que és treure la plataforma
eaCat de l’àmbit de Governació i Administracions Pú-
bliques i situar-la en el Consorci AOC. Des del 2003
està operativa, aquesta plataforma, que ha funcionat
com una extranet de les administracions catalanes, amb
l’objectiu de ser una plataforma de tramitació docu-
mental i de tramitació amb seguretat i validesa jurídi-
ca entre les administracions locals i la Generalitat de
Catalunya.

Aquesta característica és, precisament, la que ens ha por-
tat a situar-la en l’entorn AOC amb el nou objectiu de
desenvolupar noves funcionalitats i estendre la platafor-
ma actual per tal de permetre que la majoria de les co-

municacions, sol·licituds i altres gestions se segueixin
realitzant efectivament de forma telemàtica amb segu-
retat i validesa jurídica, però no només entre les admi-
nistracions locals i la Generalitat de Catalunya, sinó tam-
bé entre les mateixes administracions locals.

Aquí val la pena tenir en compte que el nombre estima-
tiu de comunicacions electròniques entre les adminis-
tracions catalanes és de més de vuit-centes mil. La ma-
joria de comunicacions es lliuren amb confirmació de
recepció i el cost mitjà associat és de cinc euros, per la
qual cosa, atès que el cost de la comunicació electròni-
ca és gairebé nul, el potencial estalvi ascendeix a 4 mili-
ons d’euros anuals.

En un parell de mesos esperem completar la migració de
la plataforma a l’entorn AOC i adequar el programari
dels proveïdors aplicatius, adaptant el registre telemà-
tic per integrar-se amb els registres principals i desenvo-
lupant, a continuació, noves funcionalitats, com ara ges-
tor de continguts, eines de monitorització, tramesa de
documentació, gestió de rols –secretari, interventor–,
convocatòria de càrrecs electes i tècnics municipals, di-
rectori de totes les administracions catalanes per trame-
sa de comunicació amb validesa jurídica, etcètera.

(Vegeu el xart 25.) Un dels objectius que busquem amb
els nous projectes AOC és rendibilitzar els esforços
econòmics i de gestió que hem fet i estem fent el con-
junt de les administracions públiques. En aquesta di-
recció apunta la priorització que fem dels mòduls co-
muns a partir de l’evidència que algunes solucions per
desenvolupar projectes de les diferents administracions
poden ser solucions comunes. L’objectiu, doncs, és
reduir els costos d’inversió i el temps d’implantació
dels projectes de modernització de les administracions
catalanes i posar a la seva disposició aquelles soluci-
ons tecnològiques que responen a necessitats comunes
i que, per tant, es poden desenvolupar una vegada però
que es poden reutilitzar per totes elles.

Per aconseguir això procedirem a l’adaptació dels mò-
duls comuns de la plataforma actual per tal que es puguin
reutilitzar per les administracions locals i desenvoluparem
d’altres aplicacions que responen a necessitats comunes.

En un primer bloc treballarem sobre les passarel·les SMS
i de cobrament, el registre telemàtic d’entrada i sortida
que ja es troba a l’eaCat i d’altres elements com el ser-
vei d’obtenció de dades del ciutadà. En una segona fase
treballarem en la integració de l’Agència Tributaria, el
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barce-
lona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, les notifi-
cacions electròniques, etcètera.

(Vegeu el xart 26.) El setè dels projectes respon a la ne-
cessitat d’integrar la informació per a facilitar-ne la con-
sulta. La quantitat d’informació de l’Administració que
hi ha actualment a internet és ingent. Hi ha més de mil
webs de l’Administració i més d’un milió de pàgines, i a
Catalunya es realitzen més de cent mil cerques al mes,
a portals de l’Administració, amb una qualitat dels re-
sultats més aviat pobre, perquè la informació està molt
dispersa, dividida en funció de les competències de ca-
da organisme, i no hi havia hagut, fins ara, cap iniciati-
va d’integrar la informació per facilitar-ne la consulta
als ciutadans.
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El cercador, com saben, és un dels recursos més utilitzats
en els portals –més d’un 10 per cent de les visites fa cer-
ques–, i la majoria dels cercadors de webs de l’Admi-
nistració tenen una funcionalitat molt pobra o limitada.
El nostre objectiu és, doncs, facilitar als ciutadans l’ac-
cés a la informació rellevant de les administracions pú-
bliques com ara tràmits i gestions, serveis, equipaments
públics, ofertes públiques de feina, formació pública,
habitatge públic, etcètera. I per a això ja tenim, pràcti-
cament, acabat un cercador potent, usable i amigable,
del contingut de totes les administracions catalanes, que
utilitza la filosofia de Google, i que facilitarà l’accés a la
informació de totes les webs de l’Administració, inde-
xant les principals bases de dades en línia de l’Adminis-
tració, presentant els resultats amb un enfocament de
ciutadà i actualitzant els resultats com a mínim setma-
nalment.

S’ha pres, doncs, la decisió que els serveis de la Genera-
litat de Catalunya a què han de tenir accés els ciutadans
se’ls faciliti pel portal de la mateixa Generalitat. Aquests
serveis s’estan revisant, tots ells, per millorar-los i estem
fent evolució en el portal Cat365 per, en els propers me-
sos, convertir-lo en un potent cercador de tots els contin-
guts de totes les administracions que afecten els ciuta-
dans i empreses catalanes, que indexi les principals bases
de dades en línia de l’Administració i presenti els resul-
tats amb un enfocament pensat per al ciutadà o empresa
que necessita la informació. Aquest cercador el podran
utilitzar totes les administracions que ho desitgin.

(Vegeu el xart 27.) El desenvolupament i implantació
del metacercador es basarà en tecnologia catalana, codi
obert, programari lliure i llicències d’ús il·limitades.

Aquest mes de març realitzarem proves d’usabilitat amb
una dotzena d’ajuntaments pilot de diverses mides que
s’han prestat a analitzar la qualitat de l’eina mitjançant
el desenvolupament de tests d’usuaris per tal de detec-
tar millores possibles en la qualitat dels resultats, l’ac-
cés a aquests resultats i la definició de materials de su-
port de l’eina.

(Vegeu el xart 28.) El darrer dels projectes prioritzats es
basa, també, en la nostra voluntat de dotar d’eines el con-
junt de les administracions i, en concret, les administra-
cions locals.

El mes de abril sortirà la convocatòria d’ajuts per adap-
tar els aplicatius de gestió en els proveïdors de progra-
mari de les administracions locals per incorporar la sig-
natura electrònica en les noves versions i difondre-ho
a cost zero per a les administracions. L’objectiu és asse-
gurar, mitjançant una convocatòria oberta a les empre-
ses, un total de vint aplicatius en dues fases de deu.

(Vegeu el xart 29.)

Explicats els vuit projectes del Consorci, faré ara un rà-
pid repàs dels projectes de l’Agència Catalana de Cer-
tificació, que corresponen al segon gran bloc de peces
que necessitem per a construir el nostre edifici.

(Vegeu el xart 30.) Aquests són els sis projectes d’a-
questa part del Consorci que ens ha d’assegurar la fia-
bilitat en les nostres transaccions: l’Agència Catalana
de Certificació.

(Vegeu el xart 31.)

El primer d’aquests, la plataforma de validació. L’obli-
gada col·laboració amb altres entitats de certificació del
mercat implica assolir un ús conjunt correcte i fiable de
la signatura electrònica. CatCert disposava ja d’un va-
lidador, però amb limitades prestacions i capacitat de
creixement, i és per això que un objectiu bàsic és dotar
les administracions públiques catalanes, els seus organis-
mes autònoms i empreses públiques d’una plataforma
que comprovi certificats digitals i signatura electrònica.

Aquesta plataforma permetrà independitzar les aplica-
cions dels sistemes d’acreditació de les identitats; exter-
nalitzar el risc de validació de les signatures i la gestió
dels proveïdors d’identitats digitals existents, tant a ni-
vell estatal com internacional; treballar amb estàndards
de validació; tenir una estructura de costos vinculada a
l’ús i no a les inversions, unes possibilitats de creixement
ara inexistents i, molt important, compartir l’ús de la
tecnologia.

CATCert proveirà així d’un servei d’alt valor afegit a les
administracions amb prestació global de solucions en se-
guretat lligada a les transaccions electròniques, podrà
ser porta d’entrada a nous serveis i permetrà amortitzar
les instal·lacions.

Si bé esperem tenir-ho tot en marxa a finals d’any, ara
com ara, tenim ja un servei bàsic amb més de quinze ad-
ministracions usuàries –l’Ajuntament de Manresa, l’A-
juntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Butlletí
Oficial de la Província, l’Agència Catalana de l’Aigua,
el Departament de Governació i Administracions Públi-
ques...–, i s’ha posat en marxa el servei de segellat de
temps necessari per al sistema.

(Vegeu el xart 32.) El desplegament de mecanismes i
sistemes d’autentificació amb diferents nivells de quali-
tat i seguretat fa que fins ara el ciutadà hagi de compa-
rèixer en diversos establiments públics. Per estalviar
això, cal un model unificat de tractament i gestió de la
seva identitat amb les administracions públiques, i a això
respon aquest projecte que vol crear un servidor de ges-
tió d’identitat del ciutadà, oferint mecanismes d’identi-
ficació única i gestió de credencials que ha d’estar com-
post per un sistema de subministrament d’identitats i
sistemes de trasllat d’identitats entre els diferents por-
tals de les administracions públiques.

Volem que CATCert subministri llicències del servidor
de gestió d’identitat a qualsevol administració pública
i, segons el volum de transaccions, instal·li servidors de
gestió d’identitat.

Les administracions públiques podran, doncs, desple-
gar un servei d’autentificació única del ciutadà enfront
de l’Administració, implantar un sistema de sincronit-
zació i gestió de credencials del ciutadà i compartir l’ús
de la tecnologia per diferents administracions públiques.
I això permetrà efectivament que, des del portal d’una
administració, es pugui accedir al d’una altra sense
necessitat de tornar-se a identificar.

(Vegeu el xart 33.) Si bé les administracions públiques
cada dia ens recolzem més en els tràmits telemàtics,
les tecnologies que fan servir per tal d’identificar les
identitats digitals no estan prou recolzades per les ac-
tuals lleis.
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L’objectiu d’aquest tercer projecte és facilitar a totes
aquelles administracions que desitgin utilitzar el canal
d’internet per oferir serveis als ciutadans i ciutadanes
les eines tecnològiques i jurídiques per tramitar telemà-
ticament, tot garantint la identitat dels ciutadans i la
integritat de la informació. Aquest projecte permetrà
compartir costos d’infraestructura, homogeneïtzar tec-
nologies i la identificació digital dels ciutadans amb
un baix cost.

Ara ja, l’idCAT pot obtenir-se a totes les oficines d’a-
tenció al ciutadà de la Generalitat de Catalunya. Amb
les diputacions de Barcelona i Girona estem pendents
de la signatura dels convenis, mentre que hem posat en
marxa amb la Diputació de Tarragona l’Entitat de Re-
gistre dels certificats dels empleats públics.

Pel que fa als ajuntaments, la nostra política és anar do-
nant certificats a mida que es van posant serveis en mar-
xa. I això vol dir que l’extensió del projecte TRAM serà
acompanyada per l’idCAT. En aquests moments donen
ja idCAT els ajuntaments de Sabadell, Santa Coloma i
Castellar del Vallès, i, properament, s’hi incorporarà el
de Manresa. Barcelona ha fet proves i estem a punt de
signar el corresponent conveni. També estem parlant amb
Girona i Terrassa. A més a més, la campanya de l’IRPF,
on també són vàlids els certificats de la nostra Agència,
representarà amb tota la resta un important salt quali-
tatiu respecte als cinc-cents idCAT actuals.

(Vegeu el xart 34.) El següent projecte és el Servei de
compulsa electrònica, necessari per a la coexistència
de documents en paper i electrònics, i més, a mesura
que s’estén la implementació de l’expedient electrònic.

Hi han dos sistemes bàsics: la compulsa electrònica di-
recta que permet compulsar electrònicament un docu-
ment en paper i genera una còpia electrònica fidedigna
d’un document en paper, i la compulsa electrònica inver-
sa que permet compulsar en paper un document elec-
trònic i genera una còpia en paper fidedigna d’un do-
cument electrònic.

Es tracta, doncs, de crear un programari de compulsa
electrònica amb enllaços amb l’arxiu segur que perme-
ti: escanejar documents i signar-los automàticament ga-
rantint-ne l’autenticitat, validar la signatura dels docu-
ments, arxivar els documents i imprimir un document
electrònic amb validació de la seva signatura. Preveiem
establir uns primers pilots entre CATCert i la Diputació
de Barcelona i que el procés de contractació, desenvo-
lupament del sistema i posada en marxa dels primers
sistemes no s’allargui més enllà del darrer trimestre
d’enguany.

(Vegeu el xart 35.) Com saben, un servei d’evidència
electrònica determina el responsable de les manifesta-
cions de voluntat i altres actes jurídics emesos, disposar
d’una prova judicial equivalent a la prova documental del
món físic mitjançant l’obtenció, emmagatzematge, di-
vulgació i comprovació d’evidències irrefutables.

Aquests serveis utilitzen mecanismes i controls de se-
guretat d’identificació i autentificació, d’autorització,
d’integritat de la informació, d’imputació dels docu-
ments o missatges, de signatura electrònica, de segellat
de temps i de preservació.

La infraestructura de claus públiques de CATCert sus-
tenta els mecanismes d’identificació i autentificació
dels treballadors públics de les administracions públi-
ques catalanes i dels ciutadans, la integritat de la infor-
mació, la imputació dels documents o missatges i la
signatura electrònica de les persones amb la màxima qu-
alificació legal. En tant que la validesa del document
electrònic com a prova judicial queda condicionada a
la seva conservació fins al moment en què és necessari,
per tal de tenir valor evidencial cal custodiar-lo i arxivar-
lo, i incloure la data i l’hora de l’acte documental, allò
que anomenem segell de temps.

El servei d’arxiu segur que volem aconseguir pot funci-
onar mitjançant un disc dur virtual segur, al qual acce-
deixen les persones autoritzades per cada administració
pública per dipositar els documents –signats o no–, clas-
sificar-los i custodiar-los permanentment, o bé mitjan-
çant un conjunt de serveis web, per a la seva integració
a les aplicacions més habituals de gestió documental
utilitzades per les administracions públiques. Si el vo-
lum de transaccions o de documents a arxivar ho fa con-
venient, el CATCert instal·larà servidors d’arxiu segur
a les instal·lacions d’una administració pública en règim
de servei o de llicència del producte.

Les administracions públiques podran, així, disposar
d’un dispositiu segur d’arxiu de signatures i de docu-
ments electrònics per a la seva preservació en fase activa,
semiactiva i permanent; implantar una eina de suport a
l’expedient electrònic de documents administratius, in-
dependentment de l’eina tecnològica de gestió de cada
administració; adquirir la capacitat de resegellar la signa-
tura electrònica i els documents electrònics per a la seva
perdurabilitat en el temps; adquirir la capacitat de ge-
nerar i gestionar les signatures d’arxiu amb polítiques
de signatura, i la capacitat de gestionar dades arxivís-
tiques independentment de la tecnologia d’emmagatze-
mament de l’Administració pública.

CATCert, a la vegada, adquirirà la capacitat de produir
proves de signatura i de documents en qualitat de ter-
cer de confiança, que vinculin les administracions i els
ciutadans i una posició estratègica a oferir serveis de
base a la gestió d’expedients i a la prova judicial dels do-
cuments i de les informacions contingudes en els regis-
tres de les administracions.

Actualment, estem fent un estudi sobre les diferents pla-
taformes utilitzades per les administracions per gestio-
nar expedients electrònics, cosa que és una informació
bàsica per definir els enllaços entre aquestes platafor-
mes i el servei d’arxiu segur. Esperem tenir els resultats
a principis de juny i això ens permetrà iniciar el procés
per poder desenvolupar la plataforma a finals d’en-
guany.

(Vegeu el xart 36.) I, finalment, el desenvolupament de
l’Administració electrònica requereix que els tràmits
tinguin les garanties de seguretat i jurídiques necessà-
ries, tot garantint la identitat dels intervinents, la inte-
gritat i l’autenticitat dels documents, i la confidencia-
litat de les comunicacions.

Es tracta, doncs, amb aquest darrer projecte, de dotar i
estendre a totes les administracions públiques catalanes
identitats digitals, certificats digitals amb el màxim ni-
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vell de seguretat per tal de garantir les transaccions
electròniques, per tal que en disposin tots els treballa-
dors públics, per als seus servidors i per a les seves aplica-
cions i que puguin ser utilitzats tant en les relacions de les
administracions catalanes entre elles mateixes com amb
d’altres administracions. En aquests moments són gaire-
bé nou mil els funcionaris que en disposen, d’acord amb
els usos que en fan les seves administracions. El nostre
Govern mateix està treballant en els procediments in-
terns de transmissió de documentació dels departaments
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per in-
troduir la signatura electrònica.

CATCert haurà, així, proveït d’un servei d’alt valor afe-
git les administracions, serà el garant de la identitat digital
del treballador públic i s’establirà com la tercera part de
confiança en les transaccions electròniques de les admi-
nistracions catalanes.

Aquest és el resum de les actuacions que estem fent des
del Consorci per impulsar l’AOC, amb la consciència
que en un món globalitzat i sotmès a canvis cada vega-
da més ràpids, una administració pública àgil, eficient
i de qualitat és també un factor de competitivitat del ter-
ritori i que, igualment, en un món on el factor determi-
nant de competitivitat és l’aplicació del coneixement
intensiu a totes les activitats productives i la generació
permanent d’innovació, correspon a les administracions
públiques esperonar el conjunt del país a un esforç ur-
gent en l’adaptació a la societat de la informació i el co-
neixement.

(Vegeu el xart 37.)

L’AOC que vàrem heretar i en la qual es varen esmer-
çar tants i tants diners, que estarem pagant durant molts
anys, no era altra cosa que un portal amb serveis d’un sol
ens, la mateixa Generalitat de Catalunya, amb una tec-
nologia que no ens serveix per fer créixer l’Administra-
ció i el govern electrònic en el nostre país i sense pres-
supost consolidat.

Amb tot el que els hem pogut mostrar, entendran que,
com deia al començament, estigui molt satisfet d’haver
aconseguit retornar a l’esperit i als objectius pels quals
es va firmar l’acord del 2001: millorar i innovar les ad-
ministracions públiques catalanes, totes elles, per donar
un millor servei al país i incrementar el nivell d’ús de
les tecnologies de la societat de la informació i el conei-
xement.

A finals d’enguany esperem convocar una jornada de
l’arc mediterrani on poder posar en comú amb d’altres
administracions els avenços i els problemes que cadas-
cú estigui trobant per cercar d’altres experiències i siner-
gies. I en aquesta jornada estem segurs que els podrem
presentar ja avenços molt significatius de tots aquests
projectes.

Aquí s’hauria acabat exactament la meva primera inter-
venció si el 14 de febrer de 2005 diverses persones rela-
cionades amb el Consorci d’Administració Oberta de Ca-
talunya, entre elles jo mateix, no haguéssim rebut un
correu electrònic mitjançant el qual es denunciaven ir-
regularitats en l’adjudicació d’uns contractes de com-
pra de llicències, d’eines estàndards d’integració d’apli-
cacions i d’integració de dades, efectuada per l’empresa
pública Serveis Públics Electrònics, SA, ja que, segons

es deia en aquell correu, en una de les empreses adju-
dicatàries hi treballa el marit de la gerent del Consorci.

Arran d’aquesta denúncia demano, com a president del
Consorci de l’Administració Oberta electrònica de Ca-
talunya, que s’estudiï aquesta contractació, s’elabori un
informe jurídic que permeti esbrinar si realment s’ha
produït alguna irregularitat en aquest procediment i,
també, alhora, un informe tècnic sobre la qualitat i la
idoneïtat de les eines adquirides.

Dels informes elaborats, se’n desprèn que la gerent del
Consorci està sotmesa a les causes d’incompatibilitat
dels alts càrrecs, per la qual cosa, d’acord amb l’esta-
blert a la norma d’aplicació, en cas que hagi participat
d’una forma o altra en la preparació i adjudicació dels
contractes, s’hauria hagut d’inhibir formalment i per es-
crit des de l’inici del procediment, ja que, segons es cons-
tatava, efectivament, el seu marit treballa en una de les
empreses adjudicatàries.

Els principis de publicitat i concurrència en el procés de
selecció del contractista no s’havien aplicat prou cor-
rectament, però havien quedat, des del punt de vista ju-
rídic, solucionats en haver-se presentat onze empreses.
D’altra banda, no s’havia presentat cap reclamació ni
recurs amb relació a l’adjudicació dels contractes.

De l’informe jurídic, també se’n desprèn que els con-
tractes signats, que regeixen pel Codi civil i no per la
Llei de contractes de les administracions públiques, no
tenen cap vici de nul·litat ni incorren en cap causa de
rescissió del contracte, de les establertes en el Codi ci-
vil, ja que han estat executats correctament i d’acord
amb el que estava establert en el plec de condicions i en
el mateix document contractual.

I també, del que es desprèn de l’informe tècnic, les ei-
nes seleccionades, des d’un punt de vista tecnològic, res-
ponen i solucionen correctament els reptes demanats
pel Consorci, essent a més eines líders en el mercat, mal-
grat que la tecnologia TL o d’integració de dades està
en una situació incipient i pendent de consolidació.

A la vista d’aquests informes, el dia 17 de febrer... –la
comunicació, com els hem dit abans, la vam rebre el
14 de febrer–, el 17 de febrer mantenim una reunió
amb el vicepresident del Consorci, l’alcalde de Man-
resa i president de Localret, el senyor Jordi Valls, i tots
dos coincidim que, al marge que cal analitzar més a
fons les consideracions jurídiques, s’ha produït una
pèrdua de confiança que havíem dipositat en la, fins
aleshores, gerent del Consorci, la senyora Carme Ar-
tigas i Brugal, i, en conseqüència, acordem que se n’ha
de produir el cessament immediat. I, en tot cas, doncs,
se li planteja a la, fins aleshores, gerent si ho vol fer a pe-
tició pròpia o d’altra manera serà cessada. Tria aquesta
via, i, per tant, el mateix dia 17 de febrer signo el ces-
sament de la senyora Carme Artigas, a petició pròpia,
com a gerent del Consorci d’Administració Oberta Elec-
trònica de Catalunya.

Posteriorment, en la reunió del Consell General del Con-
sorci d’Administració Oberta de Catalunya, que va te-
nir lloc el dia 23 de febrer, tots els membres del Con-
sell recolzen la decisió adoptada de cessar la gerent i
palesen l’eficàcia i la transparència de l’actuació. Això
és tot el que els havia de comentar.
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Moltes gràcies, il·lustre senyor president. Moltes gràci-
es, membres de la Mesa. Moltes gràcies, senyores i se-
nyors diputats.

El president

Gràcies, honorable conseller.

Compareixença del president de Local-
ret perquè informi de la situació actual
del Projecte de l’Administració Oberta
de Catalunya i del seu futur (tram. 357-
00136/07)

A continuació, té la paraula el senyor Jordi Valls, pre-
sident de Localret i vicepresident del Consorci. Té la
paraula, senyor Valls.

El Sr. Jordi Valls i Riera (president de Localret)

Moltes gràcies. Honorable conseller, president de la
Comissió, senyors diputats i senyores diputades, molt
breument, respecte a la intervenció que ha fet el presi-
dent del Consorci, amb la qual em sento absolutament
representat i còmode, però bàsicament per posicionar-
me en algunes qüestions que afecten més dins l’àmbit
local, i, hi insisteixo, amb molta brevetat.

Primer, per fer dues reflexions: la primera és que estem
en un projecte que és molt jove. L’Administració Ober-
ta de Catalunya, malgrat que n’anem parlant, és un pro-
jecte..., a part de complex, com tots en som bastant
coneixedors, és un projecte jove, el qual probablement
avui deu fer la seva tercera o, com a molt, quarta com-
pareixença parlamentària dins l’àmbit de les diferents
comissions de la Societat de la Informació que aquest
Parlament té.

Jo recordo haver comparegut en el Parlament de Cata-
lunya el novembre del 2001, quan es parlava del pla es-
tratègic «Catalunya en xarxa», juntament amb el con-
seller Mas-Colell; el maig del 2002, amb referència a
l’acord parlamentari de l’Administració Oberta de Ca-
talunya, que el Govern de la Generalitat i les adminis-
tracions locals, representades en aquell moment per
Localret, però també amb l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i la Federació de Municipis, vàrem comparèixer
amb la consellera de Gispert, i l’abril del 2003, per par-
lar del Pla estratègic, amb el conseller Mas-Colell, i tam-
bé per parlar de l’Administració Oberta de Catalunya,
amb el que aleshores era el secretari de la Societat de
la Informació, en Jordi Albinyà. És a dir que ha estat i
és un projecte absolutament jove.

Quin és el paper de Localret dins el projecte d’Admi-
nistració Oberta de Catalunya? En primer lloc, continu-
ar donant compliment a un acord que les diferents as-
semblees que Localret ha anat realitzant han pres com
a acord. I, per altra part, anar donant continuïtat al fa-
mós acord que es va realitzar aquí, al Parlament de
Catalunya, entre tots els partits polítics i les administra-
cions, en aquest cas, hi insisteixo, Localret i el Govern
de la Generalitat.

Per altra part, Localret en tots aquests processos repre-
senta, dins l’àmbit de l’Administració Oberta de Cata-

lunya, el 40 per cent, podríem dir-ne, de la governabili-
tat. És a dir, no som Govern de la Generalitat, però sí que
ens sentim, i som, Govern de l’Administració Oberta de
Catalunya, és a dir, pròpiament del que és el Consorci.

I, probablement, el principal actiu que pot portar Local-
ret, que és feble però que és el principal actiu, és la unitat
del municipalisme en termes tecnològics, des d’aquest
punt de vista, i creiem, doncs, que és una de les posicions
més actives que pot aportar.

Per altra part, quina és la nostra posició davant del Go-
vern de la Generalitat actual i davant del Govern de la
Generalitat anterior? Ho vam dir una vegada i ho torna-
rem a dir perquè ens hi sentim còmodes: tenim l’obli-
gació sempre d’arribar a acords –sempre. I ho farem
sempre buscant el consens i buscant aquell concepte
que vàrem dir en el seu dia que era el consens crític. Sem-
pre arribarem a acords, en coses que ens puguin agra-
dar més o en coses que no ens agradin tant, en la me-
sura que les lògiques són diferents; els objectius poden
ser els mateixos, però és diferent una lògica d’un govern
de la Generalitat d’una lògica d’un govern d’una admi-
nistració local.

Ara, més enllà d’això, voldria fer alguns comentaris
molt breus respecte a l’Administració Oberta de Cata-
lunya i quina és l’evolució que nosaltres entenem que
ha tingut durant aquest últim període, aproximadament.

Els aspectes claus per al desenvolupament del projec-
te AOC entenem nosaltres, en el dia d’avui, que durant
aquests anys o durant aquest darrer període, no han es-
tat tan tecnològics, sinó funcionals i polítics, perquè s’ha
vist afectada d’una forma important l’articulació de les
voluntats del Govern de la Generalitat i del món local,
a través dels instruments tècnics i polítics que tenim,
doncs, han estat d’alguna forma afectats per les dife-
rents conteses electorals, és a dir, les municipals del 2003,
les autonòmiques de la tardor del 2003 i, també, les ge-
nerals de la primavera del 2004, i, posteriorment, les di-
ferents assemblees de Localret, amb la qual cosa la
constitució del Consorci i la seva relectura i el seu re-
direccionament d’alguna forma han quedat afectats per
aquests processos electorals.

Tot i així, voldria dir també amb claredat que des de la
darrera compareixença que va fer Localret aquí, al Par-
lament de Catalunya, l’any 2003, amb la companyia,
aleshores, del que era el conseller d’Universitats, Recer-
ca i Societat de la Informació, nosaltres ens sentim satis-
fets d’aquesta evolució i en bona part també considerem
que hi han hagut avenços significatius en el desenvolu-
pament del projecte d’Administració Oberta de Catalu-
nya i dels objectius fixats en l’acord parlamentari del
2001.

Bàsicament parlaré de dos objectius i després, a tall de
conclusió, faré una darrera reflexió. Pel que fa als ob-
jectius de govern electrònic, objecte de la col·laboració
de Localret com a representant del món local, amb el
Departament de Governació i Administracions Públi-
ques, cal manifestar, i ho volem manifestar, un raona-
ble optimisme. Es disposa ja dels elements bàsics de
certificació i firma electrònica i està en plena activitat
l’Agència Catalana de Certificació que proveeix les ad-
ministracions públiques i també els ciutadans mitjan-
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çant el certificat idCAT, dels certificats que donen ple-
nes garanties jurídiques i administratives a les transac-
cions i serveis en línia.

El Consorci AOC ha acabat de definir la seva estructu-
ra. Tenim una reducció important respecte al que és el
seu Consell d’Administració, d’alguna forma; s’han
pres les decisions que compartim respecte a la liquida-
ció de la societat Serveis Públics i Electrònics, i s’ha plan-
tejat una necessitat imperiosa que tenia el Consorci, i
era que les transferències del Govern de la Generalitat,
que s’aproven via pressupostos, anessin directament al
Consorci Administració Oberta de Catalunya i que no
anessin directament als instruments que aquest Con-
sorci, tradicionalment, ha utilitzat, que era la societat
Serveis Públics Electrònics o la tradicionalment ano-
menada Cat365 i l’Agència Catalana de Certificació. És
a dir, aconseguim, finalment, una consolidació pressu-
postària del Consorci, el qual fa les distribucions opor-
tunes dels seus recursos.

En aquests moments, doncs, disposem aproximada-
ment d’un pressupost d’uns catorze milions d’euros per
a l’any 2005, amb romanents de 3 milions d’euros de
l’exercici 2004. I tenim endegats diversos projectes adre-
çats a facilitar i accelerar la integració i prestació de ser-
veis a les administracions públiques catalanes a través
d’internet que actuen com a plataforma de connexió i
de suport a les administracions públiques.

Un dels projectes més avançats, i que creiem que és el
més important que tenim en aquests moments entre
mans, malgrat el menor que pot semblar, és l’expedició
i consulta de volants telemàtics de residència i/o con-
vivència.

Pot semblar una «tonteria», però, aproximadament, el
45 per cent o el 40 per cent dels certificats que utilitzen
els ajuntaments, que són sol·licitats pels ciutadans i ciu-
tadanes als ajuntaments, és senzillament per un volant
telemàtic de residència o convivència que demana una
altra administració. I, des d’aquest punt de vista, creiem
que, en un futur, avançarem d’una forma considerable
en la reducció del nombre de certificats que les admi-
nistracions s’intercanvien.

Onze ajuntaments –ja hi ha fet referència l’honorable
conseller– i una diputació provincial ja estan en condi-
cions d’oferir aquests volants als organismes públics
que necessiten verificar el domicili dels ciutadans per
prestar-los els seus serveis; i, per altra part, el Departa-
ment de Salut ja ha fet proves d’integració amb els seus
serveis informàtics, i altres departaments de la Genera-
litat estan en procés de fer-les.

També, per altra part, els intercanvis amb l’Administra-
ció general de l’Estat es realitzaran a través d’una plata-
forma d’integració, que en aquests moments ens consta
que està intentant muntar la companyia o l’organisme
autònom Red.es.

Per al món local s’ha desenvolupat un portal de tràmits,
que ja hi ha fet referència el conseller, que nosaltres el
valorem positivament, que és el TRAM, que s’ha iniciat
i que esperem que, dins l’any 2005, prop de dos-cents
ajuntaments es podran incorporar en aquesta plataforma.

I, per altra part, respecte al que és més Localret, no for-
ma part de l’AOC en termes de Consorci, però sí en ter-
mes de filosofia de l’acord parlamentari, els ajuntaments
disposem d’una plataforma de compres públiques en
línia que es diu PECAP, desenvolupada pròpiament per
Localret, a la qual ja s’hi han adherit una vintena d’a-
juntaments i estem segurs que ajudarà a agilitzar la con-
tractació de les compres electròniques en el dia d’avui.

I, finalment, dins aquest objectiu, voldria informar que
durant aquest exercici 2004 la Direcció General d’Ad-
ministració Pública va complir el compromís d’ajut
econòmic a les administracions locals per a la implanta-
ció de solucions TIC en la gestió municipal i en la pres-
tació de serveis.

Dels 6 milions compromesos, mitjançant una convoca-
tòria pública, se n’han distribuït 3 milions d’euros a
ajuntaments, consells comarcals i diputacions, i els al-
tres 3 es destinaran a la gestió de projectes comuns per
part de l’Administració Oberta de Catalunya. Amb qui-
na voluntat? Amb la voluntat que hi hagi projectes que
puguin ser exportables a altres administracions, no
que cada ajuntament demani un projecte, sinó que di-
ferents ajuntaments puguin demanar un projecte que
pugui ser vàlid per a les diferents experiències muni-
cipals que es produeixen.

També ens consta en aquests moments, per la transpa-
rència pressupostària, les consignacions pressupostàri-
es que s’han de realitzar el 2005 respecte a aquestes apor-
tacions.

Pel que fa als objectius d’accessibilitat i cohesió no són
tan vinculats a l’AOC però sí informar, com a dada, que
un dels compromisos en l’acord parlamentari, i que es
va portar a terme durant els anys 2003-2004, però amb
consignacions pressupostàries del 2002, era que tin-
guessin com a país una proporció d’un PC per cada mil,
mil cinc-cents habitants, aproximadament. Amb el com-
promís que es va realitzar i amb les aportacions que es
van fer en el seu moment per part de la Secretaria de la
Societat de la Informació per dotar PIAP, que són punts
públics d’accés a internet gratuïts, podem dir que, avui,
aquest país disposa d’un PC d’accés públic per a cada
950 habitants; és a dir que doblem la voluntat o l’objec-
tiu que en el seu dia nosaltres ens vàrem posar en l’acord
parlamentari de l’any 2001.

A tall de conclusions, en definitiva, el projecte AOC es-
tà entrant en una fase de maduresa important. El con-
junt de les administracions locals està ple d’iniciatives,
que es poden qualificar d’Administració Oberta en el
sentit d’Administració i així les tasques que du a terme
el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya han de
ser-ne un suport imprescindible.

L’aprovació del pressupost per a l’any 2005 i, sobretot,
el nou model de projecte adoptat en són les mostres més
evidents. Un nou model que ha de posar l’èmfasi a
resoldre la interoperabilitat. L’exemple és el que feia re-
ferència del padró municipal, com a qüestió, diguem-
ne, més important. És a dir, la perfecta col·laboració i
interrelació entre les diferents administracions, fent que
aquestes actuïn com una autèntica Administració en xar-
xa, tal com, d’altra banda, es va fer ja en l’acord parla-
mentari de l’any 2002.
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El camí és i serà molt llarg i no convé alentir esperan-
ces de resultats espectaculars a curt termini. Posar d’acord
diferents administracions és una tasca molt complexa per
damunt de l’esmentada interoperabilitat tècnica. El vell
concepte que defineix la comunicació automàtica entre
sistemes diferents..., existeix la interoperabilitat funci-
onal, i això vol dir superar vells paradigmes que esta-
bleixen una baixa col·laboració interadministrativa a
partir d’una idea d’administracions autosuficients i aï-
llades les unes de les altres.

És per això que cal una estructura de consorci, al més
professional possible, amb responsables i tècnics pro-
fundament coneixedors de l’Administració pública, per-
què caldrà abordar aspectes bàsics de la gestió, i a més
convé fer-ho amb total respecte per la independència de
les institucions polítiques que la formen.

El projecte de l’Administració Oberta és un projecte
que tindrà èxit només en funció dels resultats que s’ob-
tinguin –és un projecte de base– i no tant per procla-
mes publicitàries que sovint són costoses i, a vegades,
també inútils. És, a més, un projecte que té una part del
seu correcte desenvolupament amb un grau d’invisibi-
litat. És a dir, no es toca, no es veu, genera eficàcia,
que és un concepte que utilitzem molt tots plegats, pe-
rò és un projecte invisible. Perquè són, en definitiva,
les administracions que tenen el contacte amb la ciu-
tadania –ajuntament i Generalitat– les que han de ga-
rantir l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels seus
serveis, i, per tant, les responsables directes davant de
la ciutadania. El Consorci, doncs, l’AOC, ha de ser un
mitjà i no és un fi en si mateix.

Les essències de l’Administració Oberta administrati-
va en xarxa és el treball conjunt, doncs, entre adminis-
tracions, i això tant en l’àmbit polític com en el tècnic.
I així la col·laboració entre els governs locals i el Go-
vern de la Generalitat ha de ser estreta.

Localret –ho he dit al principi de la meva intervenció–
sempre ho ha entès així, des del consens crític, com no
pot ser d’una altra manera i amb total lleialtat institu-
cional. La tasca realitzada aquest darrer any, nosaltres
l’entenem com una tasca positiva. S’ha redissenyat l’ins-
trument, que és el Consorci Administració Oberta de
Catalunya, i s’han reelaborat els objectius, que es con-
centren en les cinc línies mestres de treball o pla estra-
tègic de l’Administració Oberta de Catalunya, i per
això la valoració és positiva.

No voldria acabar, i amb això ja he acabat la meva in-
tervenció, sense referir-me a la part final, a què també
ha fet referència el president de l’Administració Oberta
de Catalunya, l’honorable conseller Carretero.

Comparteixo plenament les decisions que conjunta-
ment vàrem prendre en el seu dia respecte a la gerèn-
cia de l’Administració Oberta de Catalunya. Podem
discutir  –i pot ser oportú, i, evidentment serem el mà-
xim de transparents que puguem en aquest sentit– si la
contractació era correcta, no era correcta, si complia o
no complia els conceptes de legalitat o no. El que sí és
cert és que una gerència ve determinada per un concep-
te, que és la confiança. I la confiança ha de venir do-
nada sempre per criteris objectius de capacitat. De la
mateixa forma que la confiança és el criteri principal

per nomenar una persona, tradicionalment també és el
concepte principal per desnomenar una persona.

El president

Moltes gràcies, senyor Jordi Valls. Si els sembla, des-
cansem un parell de minuts? (Veus de fons.) Potser sí...
Cinc minuts, i tornem a començar.

Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i
vuit minuts i es reprèn a tres quarts de sis i deu minuts.

El president

Es reprèn la sessió.

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió, no sen-
se abans donar la benvinguda a les persones que acom-
panyen. No ho hem fet abans perquè ens hem centrat en
la figura del conseller i de l’alcalde i president de Lo-
calret, i voldria donar la benvinguda a totes les perso-
nes que acompanyen el conseller i el vicepresident de
Localret, no? Són, concretament, el senyor Ramon Ca-
nal, secretari general; la senyora Rut Carandell, secre-
tària general de la Funció Pública; el senyor Jordi Pe-
ricàs, director general de Localret; el senyor Jordi Bosch,
director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació; el senyor Albert Martín, director ge-
neral d’Innovació i Organització de l’Administració; el
senyor Jordi Masias, director general de l’Agència Ca-
talana de Certificació; el senyor Josep Rovira i Tarragó,
cap de Relacions Institucionals; la senyora Marta Con-
tinente, directora general d’Atenció Ciutadana; el se-
nyor Jordi Casas, secretari de Localret; la senyora Mar
Alomà, cap de les Relacions Institucionals, i els asses-
sors jurídics senyor Carles Lloveras i senyora Immacu-
lada Turu.

Desitjaria no haver-me oblidat de cap de vostès. Són
quasi tants com els diputats que assisteixen... (rialles)
a la compareixença. (Veus de fons.) Probablement més.
Sabia que el conseller i el president de Localret veni-
en ben escortats. En qualsevol cas, siguin tots vostès
molt benvinguts, i gràcies també per la seva presència.

Si els diputats i les diputades no tenen cap inconveni-
ent, el conseller Carretero em demana, si els sembla, a
vostès, bé, que es puguin produir totes les intervencions
dels grups parlamentaris una darrera una altra i ell res-
pondria en conjunt, sense naturalment que això negui
la possibilitat que després els grups parlamentaris pu-
guin respondre i el conseller i el vicepresident de Lo-
calret puguin, també, contestar.

Podem fer-ho d’aquesta manera o podem fer-ho com ha-
bitualment ho fem... Quasi demanaria al portaveu de
Convergència i Unió que ens expressés la seva opinió,
i al portaveu del Partit Popular que ens expressés la se-
va opinió, perquè estic convençut que els grups que do-
nen suport al Govern veuran en aquesta intenció del
conseller una sortida ben adequada als interessos del Go-
vern, com és natural.

Senyor Castellà, li sembla, a vostè, bé?
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El Sr. Castellà i Clavé

Sí, no hi tinc cap problema.

El president

Gràcies, senyor Castellà. Diputat Rodríguez, li sembla,
a vostè, bé? (Pausa.) Moltes gràcies, diputat. (Veus de
fons.) Senyor conseller, així serà.

Té, per quinze minuts... És així, senyora lletrada? Quin-
ze minuts? (Pausa.) Per quinze minuts té, vostè, la pa-
raula, en nom de Convergència i Unió, senyor diputat
Antoni Castellà.

Gràcies.

El Sr. Castellà i Clavé

Gràcies, senyor president. En tot cas, en nom del Grup
de Convergència i Unió, lògicament, agrair la compa-
reixença de l’honorable conseller, agrair la comparei-
xença del president de Localret, el senyor Valls, i agrair
també, com no?, la compareixença de la resta de mem-
bres de l’equip, tant de la conselleria com de Localret.

De la seva intervenció, honorable conseller, convin-
drem des del nostre Grup que coincidim amb vostè, des
de l’anàlisi o des de la reflexió –també n’ha fet referèn-
cia el senyor Valls–, que el projecte Administració Oberta
de Catalunya és un dels projectes més importants en
termes d’Administració i de modernització de l’Admi-
nistració que té aquest país al davant. Ja va ser així la
voluntat de l’anterior Govern de Convergència i Unió, de
donar-li un impuls en aquest sentit. Nosaltres conside-
ràvem, i ho seguim considerant, com deia, que és un
dels projectes més importants, i, a més, amb la virtut en
el seu esperit, en el seu moment, el primer acord, de ser
un projecte molt obert i, sobretot, molt obert políticament.

A partir d’aquí, de tota la seva intervenció jo el que li di-
ria, d’entrada, també és que he quedat una mica sorprès.
M’explicaré: sorprès des del punt de vista que potser
des del nostre Grup esperàvem una altra cosa. Avui
aquesta és una compareixença..., una compareixença
que, com he dit, agraïm, però que, de fet, també era una
mica un acord des del 2001 d’anar venint al Parlament
per fer balanç de quina era la situació del projecte AOC.
Però, avui, després de catorze mesos –de catorze me-
sos, doncs–, un té la sensació que se’ns presenta en
aquest moment el que es podia haver fet als tres, qua-
tre mesos d’un canvi de Govern. I en aquests moments
aquest diputat que els parla, doncs, esperava una mica
de balanç, també, de què és el que s’ha fet en aquests
catorze mesos.

M’hi referiré, i podrem entrar en alguns dels punts a
què s’ha fet esment, però la meva no serà una interven-
ció molt llarga des del punt de vista..., que, bé, podrí-
em fer una anàlisi de la correcció, no?, de si coincidim
o no coincidim en tots els projectes que es volen tirar
endavant.

La meva pregunta és dir: què s’ha fet en aquests catorze
mesos? Perquè un té la sensació que avui venim a pre-
sentar, des del punt de vista, doncs, de la conselleria,
quins són els projectes que es volen impulsar.

Acceptant, i ja li ho dic d’entrada, que en l’últim any de
gestió del Govern de Convergència i Unió les coses no
van ser fàcils, i un té la sensació de no saber en aquells
moments si exactament tots els grups polítics, per dir-
ho d’alguna manera, estaven entregats en el projecte.

El senyor Valls ho ha dit molt subtilment o molt educa-
dament, des del punt de vista que potser hi havien mas-
sa conteses electorals, i, des del Grup de Convergència
i Unió, tenim tots els dubtes de si en aquell últim any to-
thom posava tot el que podia de la seva part; però, en
qualsevol cas, hi ha un canvi de Govern, i, per tant,
aquells recels en funció de colors polítics o d’administra-
cions no hi són, ara, en aquest moment.

I, per tant, un entén que l’impuls decidit del projecte des
del primer moment havia de ser una realitat, i al final dels
últims..., dels tres, em sembla, consells d’administració
que s’han fet, i especialment en els dos últims, un té la
sensació, doncs, que s’ha reorganitzat, hi ha un nou
organigrama, discutible o no, però hi ha un nou orga-
nigrama i es presenten quins són els projectes de futur.

Però, ho torno a dir, és que han passat catorze mesos,
i, per tant, de tota la seva intervenció, i, amb tota cordiali-
tat, senyor conseller, estem parlant de redefinició de
l’Administració Oberta, de remodelació de processos,
de reorganitzar el Consorci, de la presentació del pla
estratègic, de missió, d’objectius, de «farem», de «vo-
lem fer». Però, és clar, la meva pregunta és: què hem
fet fins ara?

I, per tant, dels projectes més importants que es plan-
tegen, i comencem amb el Cat365..., es fa una crítica
velada o directa, es fa una crítica directa al que repre-
sentava en aquell moment, i, per tant, això ha de deixar
de ser un portal únic, com si no respongués, en aquell
moment, a la voluntat inicial del primer acord. Però bé,
vull recordar que, en tot cas, en tot el procés aquest era
un projecte acceptat per tothom. I la filosofia del con-
sens sempre ha estat l’impuls d’aquest tipus de projec-
tes. I crec, ho crec, que és una mica injust. Cal fer una re-
flexió, i potser ho he entès malament, de si no responia
en absolut a l’esperit de l’acord del 2001. Doncs, llavors,
què és el que hem fet tots plegats fins aquest moment?

Per tant, conclusió: hem d’adquirir una nova plataforma.
Hi estem en procés, doncs, en aquesta reflexió hi arri-
bem després de catorze mesos, i em pregunto també, en
aquest cas, què hem fet en aquests catorze mesos. I, en tot
cas, diem: «Bé, i en quins terminis? I això quan ho tin-
drem o serà una realitat?»

El TRAM, durant el 2004, es diu que s’ha experimen-
tat, a la pràctica, aquest model a Castellà del Vallès.
Quina valoració es fa?, em pregunto. Li pregunto direc-
tament si se’n pot fer una valoració. Extrec de les seves
conclusions que ha funcionat bé, que és òptima; per tant,
s’aplica a vint ajuntaments... Se’ns diu que des del 2002,
i així és, hi havia un grup de treball en aquest àmbit, i
que el 2005-2006 es vol estendre el projecte a cinquan-
ta ajuntaments. També em torno a preguntar, en aquests
catorze mesos, què hem fet exactament amb aquest pro-
jecte? Hem fet alguna experiència experimental?, no
l’hem feta? Per què estem parlant del 2005-2006? Quins
problemes hi ha hagut fins ara per no poder-ho fer abans?
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Senyor conseller, també respecte a l’eaCat, ara, si li vo-
len donar noves funcionalitats, una reubicació del ma-
teix eaCat... Durant aquest temps, sap vostè molt bé
que s’havien fet tota una sèrie de proves pilots, d’inter-
connexió, banda ampla en petits municipis, que els era
molt important per a la seva grandària, pels llocs on es-
taven ubicats, tant a les Garrigues, a l’Alta Ribagorça,
a l’Osona, a la Garrotxa... Això ha quedat paralitzat
durant aquest temps, a criteri d’aquest diputat, i, si no,
doncs, agrairia que se m’aclarís. I, en tot cas, la matei-
xa pregunta, doncs, anem a redimensionar-lo, li donem
noves funcionalitats, però, d’aquelles proves pilot, i, per
tant, d’aquella continuïtat, fins ara, en aquests catorze
meses, què és el que ha passat?

I, per tant, sí que li acceptaria, en tot cas, que dins del
que fa al CATCert, les certificacions, sí que hi ha una re-
flexió una mica de quines són les coses que s’han anat
fent i dins de en quin tempus i en quin programari està fet.

Ara, nosaltres seguim dient que, i li ho preguntem i
l’interpel·lem directament, ens faci de tots els projectes
què és el que s’ha estat fent fins ara, i si al final és dir
«escolti’m, doncs, havíem de fer una auditoria a tot ple-
gat», doncs, potser és això, no ho sé. Ho pregunto, sen-
zillament, per la sorpresa d’estar tant temps per acabar
presentant el projecte de què farem.

Preguntes, si vol molt concretes, en tot el tema d’EPOCA,
e-Tributs i e-Catàleg, com queda reubicat, i, per tant,
quina és la valoració de la utilització fins ara, i com ho
acabem dimensionant.

I, per tant, referir-me al final, també, respecte al fet que,
ho torno a dir, crec que, dels consells d’administració,
doncs, per una banda, s’ha presentat aquest projecte, però
a l’últim Consell d’Administració; per una altra banda,
doncs, hem fet l’organigrama. I això, sí, vostè hi ha fet
referència –i, des del nostre Grup, també li volem de-
manar algun aclariment més amb preocupació– a tot el
tema de la senyora Artigas, el cas Artigas, el cas de l’em-
presa de serveis públics electrònics, diguem-ne com
vulgueu.

Clar, un té la sensació que en una situació com aques-
ta en què hi ha una empresa que es liquida, i, en tot cas,
surt un concurs, en cinc dies; hi ha una adjudicació a
una empresa determinada, Power Data Ibèrica, on és
director d’operacions el marit de la senyora Artigas...
Com a mínim una mica fosc –com a mínim una mica
fosc. Ens preocupa.

Ens preocupa perquè..., a més, li agraïm també que di-
rectament vostè faci l’explicació, però en la seva expli-
cació vostè ens diu, primer, que d’això se n’assabenta
per un correu, encarrega un informe jurídic, tècnic, el
qual crec que és el correcte; a partir d’aquí sembla que
els principis de publicitat no està clar si eren prou els
correctes, però ningú es va queixar. Home!, no crec que
sigui la justificació allò de «ningú es va queixar». És a
dir, les coses es fan bé o no es fan bé. I, per tant, li torno
a demanar si el principi de publicitat era o no era cor-
recte, independentment de si algú es queixa o es deixa
de queixar.

Les eines seleccionades estan bé. Donem gràcies, com
a mínim, perquè resulta que hem fet una adjudicació en
què les eines estan bé. Li demano, també, al senyor con-

seller si està en condicions de garantir-nos que són les
millors, perquè quan fem un concurs des de l’Adminis-
tració anem a buscar les millors.

I, a partir d’aquí, per falta de confiança, doncs, hi ha la
dimissió de la senyora Artigas. Si és cessament, si és di-
missió, en tot cas, en això no hi entraré, però sembla
que fem un consell d’administració i, per tant, celebrem,
tots, el procés de transparència.

Humilment, des de la postura del nostre Grup, deixi’m
dir que discrepo en el procés de transparència. Em faig
una pregunta: què passa o què hauria passat si no arri-
ba l’email? Perquè, clar, si el procés de control en un
tipus d’adjudicació d’aquesta mena és que ens ha d’ar-
ribar un email, doncs, què passa si no arribava l’email?

Jo ja sé que a vostè això el posa en una situació compli-
cada, però, em pregunto: amb la dimissió de la senyo-
ra Artigas ja està? Hi ha alguna responsabilitat política?
Vostè realment només ho sap per un email, i, per tant,
ningú li va dir res? I quan ha demanat, i entenc jo, com
a conseller, que, a més, doncs, deu haver demanat ex-
plicacions, quines explicacions li donen de seguretat de
tot el procés?

Que no sigui exclusivament per un email. Ja ho sé que
estem parlant de noves tecnologies amb l’Administra-
ció Oberta. Però, home!, que tot un procés d’adjudicació
a una empresa, doncs, que ha estat liquidat, que no en-
trarem en el procés o no, però que es faci en cinc dies de
pressa i corrent, s’adjudiqui, resulta que és el marit de qui
hi havia d’estar, hi ha incompatibilitats i ens n’assaben-
tem per un email, alguna cosa falla, alguna cosa falla en
el procés.

En tot cas, i tanco aquest parèntesi, senyor conseller, el
Grup de Convergència i Unió, i li ho dic sincerament,
ens tindrà al costat en l’impuls i en el fet de tirar enda-
vant tot el que representa l’Administració Oberta de
Catalunya. Ho diem sincerament. Creiem, i seguim di-
ent que és un dels projectes més importants que té de
modernització l’Administració. Ara, també ens sentim
en l’obligació de reclamar-li que durant catorze mesos, en
tot cas, se’ns expliqui el perquè; en tot cas, el perquè
estem, ara, presentant els projectes de futur i no fa un
any, com possiblement correspondria, en tot cas, a un go-
vern nou, al qual entenc i interpreto que té projecte, que
té programa de govern i que, per tant, alternatives, si és
que s’havien de plantejar alternatives.

Per tant, gràcies, senyor president. I, en tot cas, em re-
servo el segon torn per a alguna qüestió més.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, il·lustre diputat. A continuació, és vos-
tè, diputada Serra, qui pren la paraula en nom del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi? (Pausa.)
Té vostè també quinze minuts, si ho desitja.

La Sra. Serra i Majem

Moltes gràcies, president. Faré una intervenció breu. En
primer lloc, donar les gràcies per la compareixença,
tant al conseller com al president de Localret, al secre-
tari general i a totes les persones que els acompanyen.
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Deixi’m, abans de contestar, dir-li, senyor Castellà,
benvingut a l’AOC, senyor Castellà. No havia estat vos-
tè aquí en l’anterior legislatura. No s’ha adonat del can-
vi que ha fet aquest projecte amb aquest nou Govern.

Balanç de què s’ha de fer en aquests catorze mesos, de
quina situació heretada? D’aquests darrers tres o quatre
mesos? Parlem dels darrers tres o quatre anys. Quantes
vegades van comparèixer aquí? Amb quina gerència i
amb quin projecte? Amb quina informàtica de la Gene-
ralitat? Bé. De totes maneres, no vull entrar en aques-
ta discussió.

Jo crec que, per primera vegada, el Govern hi creu;
aposta, realment, per l’Administració Oberta de Ca-
talunya. Ara ja no és només un aparador de visibilitat
del Govern i no s’hi aposta des d’aquesta mateixa con-
selleria que ara compareix, de Governació, sinó des de
totes les altres, des del DURSI... Aquí tenim el director
general del Centre de..., del CTTI, que ha canviat i està
canviant tota la contractació dels sistemes informàtics
de la Generalitat, fent-la més transparent i més oberta,
amb més garanties, amb més control i seguiment, i, re-
alment, això reforça els fonaments de l’AOC.

També des de Presidència, amb el Sistema d’Atenció
Ciutadana, la web de Gencat és una mostra dels canvis
que està sofrint, bé, patint i reeixint; de Política Territo-
rial també, amb la integració dels sistemes d’informa-
ció geogràfica, també és una aposta d’aquest departa-
ment, i, de Localret, evidentment, ja s’hi apostava abans,
ja és la seva via normal, eh?, el camí que s’està seguint
des que es va signar aquest pacte, el juliol del 2001.

Veiem que ara, realment, aquest projecte és una integra-
ció de tots els serveis de la Generalitat i no d’una sèrie
de serveis dispersos que anaven a parar en un portal que
no sempre donava les garanties d’unicitat i de qualitat
que es demanaven.

Només per posar un exemple: quina era la prioritat
anterior? En el pacte, la primera prioritat que es defen-
sava era la interconnexió de les bases de dades de les
administracions públiques, definint estàndards i for-
mats. Això no es va complir. En cap moment es van in-
terrelacionar les bases de dades administratives. Ara sí,
ara veiem que és una primera tasca. Un projecte, per
exemple, serien els programes telemàtics que ens ha ex-
plicat el senyor Valls, i altres que s’estan endegant entre
les diferents administracions. Ara sí que és una prioritat.

També volia felicitar el Consorci per les noves línies i
les noves apostes que s’han posat en marxa, els nous
reptes, la referenciació. Esperem que això culmini amb
un pla director de sistemes geogràfics dintre de les ad-
ministracions públiques catalanes. Ja fa bona falta po-
der incorporar tota la georeferenciació a la gestió, a tots
els indicadors i a la tramitació, evidentment, també als
equipaments i al cadastre.

Jo parteixo del pacte de l’AOC de juliol del 2001, i amb
aquest entorn volia fer algunes preguntes. En el pacte
hi havien cinc prioritats bàsiques: l’Observatori, la sig-
natura electrònica, el portal de les administracions pú-
bliques catalanes, la xarxa pública de punts de consulta
a internet i la formació dels treballadors i les treballado-
res a les administracions públiques catalanes en un pla
de xoc de formació. A l’exposició que se’ns ha fet hi veig

reflectida la signatura electrònica, el portal de les admi-
nistracions públiques catalanes...

El senyor Valls també s’ha referit a la xarxa pública de
punts de consulta a internet. De totes maneres, voldria
saber quina continuïtat té aquest projecte. L’Observato-
ri sé que s’està impulsant, que es va signar un acord per
l’Observatori de la Societat de la Informació. Voldria sa-
ber si està dintre del mateix consorci o no.

I, després, del Pla de formació dels treballadors i treba-
lladores de les administracions públiques, que crec que
es bàsic, voldria saber en quina situació està, i si s’està
impulsant des de l’AOC o des dels diferents departa-
ments de les administracions públiques. Això quant al
pacte. Aprofitant ja per..., cal renovar aquest pacte i cal
adaptar-lo al nou projecte? Jo ho deixo sobre la taula, pe-
rò penso que això els ajudaria, potser, en la consolida-
ció del projecte, eh?

Altres preguntes, quant al pressupost. Una qüestió que
no ha sortit aquí, el 6 milions d’euros que hi havien per
a les administracions locals, saber com han quedat en-
guany i com s’estan redistribuint. He trobat a faltar,
potser, la definició d’indicadors. En l’anterior pacte hi
havia una dotzena d’indicadors que servien per valorar
l’estat de l’Administració Oberta. Aquests indicadors a
vegades eren tràmits, a vegades eren penetració del pro-
jecte dintre de les administracions. Volia saber si es te-
nia pensat algun sistema d’indicadors i aquests quins
serien.

I, finalment, una pregunta seria com estan les relacions
amb les administracions de l’Estat, amb el Ministeri
d’Administracions Públiques; si realment s’està conso-
lidant la integració de totes les administracions dintre
de l’Estat espanyol, i, en aquest sentit, saber com estan,
si hi ha algun tràmit pendent que es pugui ajudar a im-
pulsar des del Parlament. Això és tot.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, i per re-
alitzar les preguntes que estimi oportú, en nom d’Es-
querra Republicana de Catalunya, té la paraula la il·lus-
tre diputada senyora Teresa Aragonès, per un espai de
deu minuts. Senyora diputada...

La Sra. Aragonès i Perales

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair
a l’honorable conseller que ens hagi vingut, que hagi
fet aquesta compareixença per explicar-nos l’estat ac-
tual del projecte, així com als senyors Jordi Valls, Ra-
mon Canal i la resta del seu equip. Agrair i felicitar-los
per la claredat de l’exposició. A vegades els termes més
tecnològics no són fàcils de poder expressar i de co-
municar-los. Jo crec que tots els que estem aquí ens
hem fet una idea molt clara de quin és el nou objectiu
de l’AOC, el nou enfocament, i de com vostès pensen
tirar endavant aquest projecte.

Per mi, la paraula que m’ha inspirat tota aquesta expo-
sició amb relació al projecte és la paraula «maduresa».
Jo crec que allò que és més conflictiu, i, per tant, impor-
tant en un projecte, sempre és la clarificació dels seus
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objectius i la seva planificació o programació. En aquest
cas, jo crec que vostès han tardat aquests catorze me-
sos, als quals es referia l’il·lustre portaveu de Conver-
gència i Unió, els han empleat molt bé redefinint aquest
projecte i han arribat a un punt de maduresa, com abans
els deia, important.

Justament, aquesta intervenció a mi m’ha suggerit una
pregunta, i és saber què han aprofitat vostès del projecte
que es van trobar quan van arribar al Govern. Perquè ai-
xò potser ens pot il·lustrar sobre si vostès han anat o no
més o menys ràpid en la nova redefinició d’aquest pro-
jecte.

Tot això dependrà, evidentment, de si han pogut aprofi-
tar la plataforma tecnològica, la planificació del projec-
te, les eines, el software, etcètera, o si ho han hagut de
redefinir tot. I, evidentment, tot això va lligat a un pres-
supost. També voldria saber si el pressupost de l’etapa
anterior està completament liquidat i l’hem pagat tot o
si encara hi ha algun romanent.

Amb relació al pressupost, jo també els voldria dema-
nar..., vostès en algun moment han parlat de pressupost
consolidat i no sé exactament què han volgut dir amb
això. Han parlat que tenien un romanent de 3 milions
d’euros de l’any passat, 14 milions per a aquest any. Si
ens poguessin..., els 6 milions d’euros de les adminis-
tracions locals, si ens volguessin fer un apunt entre tot
això sobre quin és el resultat final, doncs, els ho agrairé.

I, continuant amb la maduresa, jo crec que hi ha una ma-
duresa de concepte, com hem comentat, però també hi
ha una maduresa de gestió. I entenc, doncs, que..., per
cert, els felicito per la gestió de la crisi resolta en tres
dies. Del 14 al 17 de febrer hi han tres dies. Doncs, la
veritat és que jo crec que més ràpid és impossible: obte-
nir un informe tècnic, un informe jurídic i prendre una
decisió. Per tant, felicitats, senyor conseller, per la ges-
tió d’aquesta minicrisi.

Doncs, hi ha una maduresa de gestió, de recursos, de
pressupost, i, evidentment, de col·laboració amb l’Ad-
ministració local, que, no ho oblidem, és i ha de ser el
gran soci d’aquest projecte. Perquè la majoria de ciu-
tadans, si nosaltres quantifiquem aquells tràmits que
tenen, doncs, més volum d’utilització, sempre anem a pa-
rar a l’Administració local, als certificats dels ajunta-
ments, al padró, etcètera.

Per tant, jo crec que vostès l’han encertada, començant
i enfocant el projecte amb aquests tràmits comuns que
van relacionats amb els tràmits que s’efectuen un nom-
bre de vegades més elevat.

I, per tant, el fet que vostès hagin comparegut aquí,
junts, jo crec que és un exemple de la bona sintonia que
en aquests moments hi ha entre l’Administració local i
el Departament de Governació. I, per tant, doncs, me n’a-
legro, francament trobo que ens n’hem de felicitar tots
plegats.

Vostè –també tenim una altra pregunta, senyor conse-
ller– ens ha parlat a bastament de l’Agència Catalana de
Certificació. Jo no sé si vostès han arribat a algun acord
amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre en el sen-
tit de fins a quin punt es poden reconèixer mútuament
els certificats d’identificació entre l’Agència Catalana i la

Fàbrica. Això seria interessant per veure si els ciutadans
que disposin d’aquells certificats els poden utilitzar amb
la nostra Administració i, evidentment, a l’inrevés.

També m’agradaria... Vostè, al final de la seva interven-
ció, ha fet una petita menció a una jornada que pensen
convocar sobre les administracions que treballen a l’eix
mediterrani. Nosaltres entenem que tot aquest projec-
te relacionat amb l’eix mediterrani, l’Euram, no sé ben
bé quin nom li haurien de donar, a vegades també li
diem «països catalans ampliats», doncs, creiem que és
molt interessant. Vostè no l’ha mencionat gaire, i, la ve-
ritat, a mi m’agradaria saber en què consistirà aquesta
trobada. Bé.

Per la meva banda, res més, i agrair, altra vegada, doncs,
la seva presència.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. És el torn del dipu-
tat del Grup Parlamentari Popular, senyor... Il·lustre se-
nyor Santi Rodríguez, té vostè la paraula també per deu
minut. Moltes gràcies.

El Sr. Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, presi-
dent, senyor president de Localret i totes les persones
que ens acompanyen, gràcies per la seva compareixen-
ça, per exposar les principals línies del projecte d’Ad-
ministració Oberta de Catalunya i del Consorci.

Bé. Jo crec que he de fer referència, necessàriament, als
catorze mesos transcorreguts fins que vénen a explicar
aquest projecte al Parlament. Creiem que, i especial-
ment quan parlem de societat de la informació i quan
parlem de noves tecnologies, un període de catorze me-
sos, quasi –quasi– m’atreviria a dir que és una eternitat,
no? És molt de temps, i segurament també són moltes
oportunitats perdudes pel camí.

I, per tant, ens hauria agradat que aquesta compareixen-
ça s’hagués pogut produir, doncs, amb molta antelació
i s’hagués pogut produir la presentació del projecte,
doncs, també amb força antelació i, també, crec, ho cre-
iem, d’una altra manera, no? D’una altra manera, doncs,
amb forma de..., i se n’ha fet referència, després tam-
bé en tornaré a fer referència jo, d’un document que en
podem dir com vulguem, però que s’haurien pogut fi-
xar, doncs, evidentment, uns objectius, així com també,
per exemple, uns indicadors per tal de poder avaluar
quin és el grau d’assoliment dels objectius, i, per tant,
com avancem en aquest sentit a Catalunya, i, d’alguna
manera, doncs, poder avaluar la gestió del Consorci.

Bàsicament, m’he quedat..., ja sé que ara la simplifica-
ció, doncs, pot semblar, fins i tot, una mica barroera,
no?, però la lectura que n’he fet és: «Escolti’m, l’he-
rència que hem rebut és dolenta i això és el que ha jus-
tificat un replantejament global del projecte, no?, de
l’Administració Oberta de Catalunya.» Que és el que,
d’alguna manera, doncs, ha portat tot aquest període
de catorze mesos fins que es pot presentar, d’alguna ma-
nera, en seu parlamentària, aquest projecte.
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Clar, a nosaltres ens agradaria també sentir l’opinió del
president de Localret respecte a això, no d’aquesta afir-
mació que he fet jo ara d’una forma molt simplista, sinó
de la intervenció del conseller, d’alguna manera posant
en crisi la situació que s’havia donat fins aquest mo-
ment; és a dir, a partir del pacte, especialment, a partir
del pacte del 2001 fins al canvi de Govern.

Hem interpretat també que es veu..., que veuen l’Admi-
nistració Oberta de Catalunya com –i en paraules tex-
tuals, no?– un dels projectes polítics més transcendents
per al futur de la societat catalana, i ho veuen també
com un element de modernització de les administraci-
ons públiques catalanes. Hi estem absolutament d’a-
cord. Hi estem rotundament d’acord. Però ens fa la im-
pressió que estem veient el projecte d’Administració
Oberta de Catalunya com un projecte unidireccional.
És a dir, administració - ciutadans. I nosaltres estem con-
vençuts –i jo almenys no n’he sentit cap referència–
que el projecte d’Administració Oberta de Catalunya és
un projecte bidireccional. És a dir, no només l’Admi-
nistració es relaciona amb els ciutadans, sinó que els ciu-
tadans s’han de relacionar amb l’Administració, però
també amb la societat de la informació.

I, des d’aquest punt de vista, estem convençuts –i en
seu parlamentària ho hem dit en altres ocasions– que
poder disposar d’una administració virtual, d’una admi-
nistració oberta potent, fins i tot m’atreviria a dir «integra-
da», ha de servir perquè aquells ciutadans que veuen la
societat de la informació, la societat del coneixement
amb un escepticisme, vegin que també és una font d’o-
portunitats.

I en aquest sentit em referiré una altra vegada –ha sor-
tit diverses vegades ja en seu parlamentària– en aquesta
xifra. El professor Castells xifra en un 34 per cent de la
població catalana els que diuen que no s’han connec-
tat mai a la xarxa ni pensen fer-ho perquè no li veuen
cap utilitat, no? I, per tant, des d’aquest punt de vista,
entenem que és extraordinàriament imprescindible que
l’Administració Oberta de Catalunya hi jugui un paper
fonamental per desmentir allò que els ciutadans no ve-
uen de possibilitats en la xarxa i especialment amb les
seves relacions amb l’Administració. I respecte a això
no he sentit en cap moment cap tipus de referència, i
creiem que és un aspecte tan important, com a mínim
–tan important–, com el de modernització de l’Admi-
nistració i oferir un millor servei als ciutadans.

També, lògicament, en aquest sentit, el desenvolupa-
ment de l’Administració Oberta de Catalunya estem
convençuts que juga un paper important en el fet d’in-
tentar superar, precisament, la fractura digital. I ho dic
ja que, especialment des del Departament d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació, és un dels seus
objectius, no?, intentar superar la fractura digital, inten-
tar evitar el fet que hi hagi ciutadans digitalitzats i ciu-
tadans no digitalitzats, no? I creiem que aquest no pot
ser, el de superar la fractura digital, no pot ser un pro-
jecte només d’un sol departament, sinó que ha de ser un
projecte transversal, de tota l’Administració de la Ge-
neralitat. I, òbviament, dintre d’aquesta transversalitat
el seu departament, ho entenem i n’estem convençuts,
hi té molt a dir i un paper important a jugar.

També, permetin-me dir-ho, que, del projecte que se’ns
ha exposat, no acabem de veure que hi pugui haver una
simplificació, ni una integració del que seria l’Adminis-
tració de cara als ciutadans. I, en aquest sentit, sí que
m’agradaria que ens fessin una mica més d’èmfasi res-
pecte a això per si efectivament hi haurà aquesta sim-
plificació o hi haurà una diversificació.

Nosaltres enteníem el portal, el Cat365, com una eina,
que el seu objectiu principal havia de ser el d’integra-
ció de les administracions en aquest portal, no? Clar, jo
no he sabut veure en el projecte que vostès ens han ex-
posat si, efectivament, també hi haurà aquesta integra-
ció o, per contra, hi haurà una certa dispersió de les eines
que es posin a disposició del ciutadans.

Hem parlat, també –ens n’han parlat també–, de la se-
guretat, no? La seguretat és un element fonamental,
fonamental en tots els sentits, des del punt de vista ju-
rídic per les relacions de l’Administració amb el ciuta-
dà, però també des del punt de vista de confiança del
ciutadà en l’ús de la xarxa, i, per tant, en la realització
de transaccions de serveis amb l’Administració. I m’ha
fet una mica la impressió que era una qüestió que fins
ara no estava ben resolta, no? I, home!, no ho sé, no n’es-
tem convençuts que això fos així, i, realment, si s’ha de
fer un replantejament o no s’ha de fer un replanteja-
ment del tema de la seguretat, especialment pel que fa
a la seguretat jurídica, no?

Després, també hem tingut una sensació al llarg de
l’exposició que el plantejament que s’està fent d’Ad-
ministració Oberta de Catalunya és un plantejament
intern. És un plantejament de relació de l’Administra-
ció de la Generalitat amb, doncs, altres administraci-
ons catalanes, però no hem sabut veure que aquest
mateix..., o sigui, aquest mateix intent d’integració del
que seria Administració electrònica anés més enllà de
Catalunya, no?, sinó quina interrelació pot tenir això
amb l’Administració de l’Estat, però, fins i tot, amb
l’Administració europea, no?

Si una característica important té la societat de la infor-
mació, si una característica important té, precisament,
la xarxa és que no és quelcom tancat, al contrari, sinó
que ens permet comunicar-nos amb el món amb una fa-
cilitat extrema, i em fa una mica la sensació que l’expo-
sició que ens han fet és bastant més interna que no pas
amb aquest component extern que entenem important.

Deia, al començament, que trobem a faltar un docu-
ment, en diguem com en vulguem dir, un pla, un acord,
un pla estratègic, m’és igual, diguem-ne com en vul-
guem dir, però sí un document en què es posessin de ma-
nifest, d’una forma clara i rotunda, quins són els objec-
tius que perseguim i, també, quins indicadors són els
que val la pena tenir en compte per determinar si aquest
objectius s’estan assolint o no, i quins objectius cal mo-
dificar o cal redissenyar, per tal d’intentar-los assolir en
un futur proper, no?

Per tant, trobem a faltar aquests objectius, trobem a
faltar també una relació d’indicadors, trobem a faltar
també, tot i que algun dels altres portaveus ho ha es-
mentat, quin paper hi juga l’Observatori de la Societat
de la Informació en el seguiment dels avenços que es
puguin fer des de l’Administració Oberta de Catalunya,
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i també ens agradaria que ens poguessin donar resposta
en aquesta qüestió.

En el pacte del 2001 hi havia, citaven diversos objec-
tius, no?, algun dels quals s’ha assenyalat, s’ha parlat
de la xarxa pública de punt d’accés. S’ha dit: «Estem en
1 per cada 900 habitants, quan l’objectiu era 1 per cada
1.500 habitants.» I ho celebrem que sigui així. Però, bé,
jo crec que és més important que no pas..., i que certa-
ment és un indicador del pacte del 2001, però més im-
portant que el nombre de punts d’accés o de PC, d’ordi-
nadors, que hi ha per ciutadà, jo crec que és conèixer
quin és el nivell d’ús que el ciutadans fan d’aquests PC
i fan d’aquests punts d’accés. És a dir, es pot donar la cir-
cumstància que –n’hem parlat en altres comissions– els
centres educatius, doncs, disposen d’una quantitat de
PC que segurament cobreix els objectius o falta poc per
cobrir els objectius, però això no serveix de res si aquests
PC estan tancats en una aula i no es fan servir.

Per tant, està molt bé que hàgim cobert les expectatives
de punts d’accés públic, però quin ús se’n fa, d’aquests
punts d’accés públic? Els ciutadans els utilitzen? Els
ciutadans els utilitzen per interaccionar amb l’Adminis-
tració?

I això ho lligo, també, amb un altre objectiu dels del pac-
te, que és la formació dels treballadors, no? Però, més
enllà de la formació dels treballadors, també m’agrada-
ria parlar de la formació i de la informació dels ciutadans.
És a dir, no és suficient que els treballadors de l’Admi-
nistració tinguin la formació adequada per poder treba-
llar amb aquesta nova eina, sinó que també creiem que
és extraordinàriament important formar els ciutadans i,
sobretot, informar els ciutadans que tenen a la seva dis-
posició aquesta eina i que amb l’ús d’aquesta eina, doncs,
segurament ells mateixos estalviaran, segurament, molt
de temps i seran moltes les coses que podran fer a tra-
vés de la xarxa.

Hi ha un altre document. He citat abans l’Observatori
de la Societat de la Informació que té un anàlisi fet so-
bre l’Administració Oberta, sobre la implementació de
serveis electrònics a la Generalitat, però hi ha un altre
document important, no?, i que tampoc no s’ha citat,
que és un document de juliol del 2003 que era la refle-
xió sobre el model català de la societat de la informació,
que són documents que estan aquí, que segurament,
doncs, valdria la pena o que s’haurien d’actualitzar i que
ens permeten saber on estem, no? I, per tant, si s’evolu-
ciona correctament o no.

Aquell document ens diu, respecte dels serveis públics
a través de la xarxa, que, certament, doncs, hi ha un ba-
ix ús dels serveis en línia, no? I diu que, entre d’altres,
això es deu, precisament, a una manca d’informació i
a una manca de mesures de promoció del seu ús. I, per
tant, ho lligaria una mica amb aquest aspecte que els
deia, que creiem que és necessària la formació i la in-
formació de cara als ciutadans.

Ha sortit també una qüestió sobre la validesa o no-va-
lidesa del pacte del 2001. I jo, si em permeten, el nos-
tre punt de vista, el del nostre Grup –i així ho hem de-
fensat reiteradament–, és que el pacte del 2001 és un
pacte que està caducat. I està caducat per moltes cir-
cumstàncies, perquè alguns objectius s’han complert,

i, per tant, cal determinar nous objectius, i d’altres objec-
tius no s’han complert, però simplement perquè segu-
rament el pas del temps ha fet variar aquells objectius.

Per tant, nosaltres sí que considerem important que es
renovi o que es reediti el pacte del 2001 amb uns objec-
tius adequats... (veus de fons) –un minut, senyor presi-
dent, gràcies–, amb uns objectius adequats en els temps
en què ens movem ara en aquest moment, i, també, te-
nint en compte el camí que s’ha recorregut fins aquest
moment, que, doncs, entenem que se n’ha recorregut, poc
o molt, però se n’ha recorregut, i, per tant, no estem en
un punt zero, sinó que estem en un punt més avançat
que el punt de partida.

Nosaltres no podem compartir una expressió, doncs,
que ha fet servir la portaveu del Grup Parlamentari So-
cialista que diu «que és motiu de satisfacció el canvi del
projecte.» El nostre motiu de satisfacció no serà si els pro-
jectes canvien o deixen de canviar. El nostre motiu de
satisfacció serà veure assolits els objectius que ens mar-
quem, no? Perquè això significarà que els projectes són
bons o són dolents. I, per tant, no és tan important que
canviï el projecte, sinó que el que realment és important
és que els objectius s’assoleixin i s’acompleixin.

I, finalment, senyor president, acabo ràpidament, per fer
referència a les irregularitats que es van donar en aquell
procés de contractació. I, en aquest sentit, dues coses:
una, felicitació per la rapidesa en l’actuació en la desti-
tució de la gerent del Consorci, per una banda; i, felici-
tats també per la celeritat amb què això es va produir;
però, d’una altra banda, ens fa la impressió que les me-
sures adoptades s’han quedat coixes, com a mínim cal
posar en dubte el procés de contractació, i creiem que
el més adequat hauria estat anul·lar el procés fins aquell
moment i repetir-lo novament per garantir una transpa-
rència total i absoluta.

No sé si legalment és exigible, suposo que no, ja que te-
nen vostès els informes jurídics, però, com a mínim,
èticament nosaltres enteníem que hauria d’haver estat
d’aquesta manera.

Res més, moltes gràcies.

Gràcies, senyor president per la seva benevolència.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per acabar, té la parau-
la l’il·lustre diputat senyor Lluís Postigo, en nom del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa. Senyor Postigo, té, vostè, cinc minuts de
temps.

El Sr. Postigo i Garcia

Segurament no els esgotaré. Gràcies, senyor president. I
per mostrar el nostre agraïment a la compareixença del
conseller, del senyor Valls, del senyor Canal i del senyor
Pericàs, i de la resta del seu equip, tal com ho han fet
la resta de diputats que m’han precedit en l’ús de la pa-
raula.

Manifestar, de la mateixa manera que ha fet el repre-
sentat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
la meva sorpresa pel contingut de la compareixença
catorze mesos després, en el sentit..., evidentment en un
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sentit diferent, en el sentit que catorze mesos després
s’ha tancat amb la dinàmica que es portava dos anys i
mig, pràcticament, després de signar el pacte, i entenem
que és bo, eh?

Pensem, doncs, que l’enfocament que s’ha fet en aquesta
compareixença és prou adient i que no podem o no puc
fer res més que manifestar satisfacció, com a mínim,
amb l’enfocament que es fa, i ja veurem, llavors, si ja
el projecte, es porta o no es porta a terme; però l’enfo-
cament és prou satisfactori, sobretot per a aquells que,
doncs, tenim tasques parlamentàries i, alhora, continu-
em portant responsabilitats a l’Administració local. En
aquest sentit, ja he dit que el panorama que se’ns obre
i les perspectives em sembla que són prou bones.

Ens ha agradat molt, o m’ha agradat molt, escoltar que
l’objectiu bàsic i principal és el de simplificar la trami-
tació, facilitar la relació dels ciutadans amb les admi-
nistracions i facilitar les relacions entre les mateixes ad-
ministracions. Em sembla que això i el fet de voler, de
forma permanent, retre comptes als ciutadans és una
cosa que, a vegades, s’oblida i que no hem d’oblidar mai,
o sigui que, en aquest sentit, ens sembla molt encertat
recordar-ho.

Pel que fa al tema del cas del cessament de la gerent del
Consorci. Jo crec, de la manera que vostès ho han ex-
posat, que la resposta ha estat diligent, ràpida i amb
molta transparència. I, en aquest cas, em sembla que
ens hem de felicitar que s’hagi resolt d’aquesta mane-
ra, d’una manera prou satisfactòria.

En tot cas, no repetiré algunes de les coses que s’han po-
sat de manifest o algunes de les preguntes que ja s’han
fet, però sí coincidir amb el que s’ha comentat, amb la
conveniència... –en tot cas, voldria saber què en pensen
vostès–, amb la conveniència de renovar o actualitzar el
pacte.

Es demanava un document en què es fixessin objectius
i indicadors. Bé. El pacte, en el seu moment, fixava ob-
jectiu i indicadors, i potser un argument per renovar-lo,
per actualitzar-lo és el fet que bona part dels indicadors
han esgotat els terminis d’execució. Tots fixàvem un
termini d’execució 2002-2003, i, per tant, només això
ja, doncs, comportaria la necessitat de renovar-lo.

I si, a més a més, i no cal que..., em sembla que és de tots
sabut el canviant que és aquest món, el de la societat de
la informació, els enormes canvis que es produeixen en
terminis de temps molt i molt breus, em sembla que
justifiquen i farien necessària aquesta actualització del
pacte. En tot cas, em sembla que no caldria afegir-hi res
més.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, il·lustre diputat. És el seu torn, senyor
conseller.

El conseller de Governació i Administracions Públi-
ques

Moltes gràcies, il·lustre president. Bé. S’ha fet esment,
bàsicament, pel Grup de Convergència i també, des-
prés, pel Partit Popular, del tema dels catorze mesos. Jo

els he de dir, i els ho dic perquè m’ho crec, que aquests
catorze mesos no estan perduts, sinó que estan gua-
nyats. O sigui, sempre en aquest món es pot fer el fan-
tasmilla i venir al cap d’un mes a explicar quatre coses
que després resulta que ja ens ho trobarem.

Nosaltres hem preferit estudiar en profunditat què era
l’AOC, i ho he dit, què era realment l’AOC, què havia
de ser i què podia ser. I, per tant, hem trigat aquest temps,
que jo el dono per molt ben empleat, perquè crec que,
donada la magnitud de les inversions, donada la mag-
nitud..., les que es van fer i les que s’hauran de fer, la
magnitud d’actors que hauran d’interrelacionar contí-
nuament, era bo que tinguéssim clar des del Departa-
ment de Governació, des de Localret, què era allò que
calia que fos l’AOC. Per tant, crec, i ho dic no per fer
aquí un incís innecessari, que estic content de presen-
tar això perquè tenim clars quins són els objectius i qui-
nes són les eines que ens han de portar en aquests ob-
jectius.

Per tant, el retret, diguem-ne, dels catorze mesos, com si
diguéssim, han estat vint-i-vuit, diguem-ne. Aquí del que
es tractava era no seguir en una cursa, diguem-ne, des-
enfrenada d’inversions, que després, doncs, algunes, pel
que sigui, tan de bo esperem que no ens passi amb les que
fem nosaltres, diguem-ne que la seva obsolescència,
doncs, és important. I, per tant, doncs, aquesta magnitud
de recursos públics de vegades no han, pel que sigui, no
han pogut ser prou eficients.

Per tant, diu: «Què han fet en aquests catorze mesos?»
Doncs miri, primer de tot, hem estudiat molt. Hem in-
tentat trobar..., perquè això no hi era i algú preguntava
després això, per què dèiem el pressupost consolidat...
És que no sabíem on era el pressupost de l’AOC, de fet.
Per tant, vam haver de rastrejar com es feien les inver-
sions i com s’havien de fer. I, per cert, ara ja estem,
doncs, sabent que el pressupost de l’AOC com a tal, com
a Consorci consolidat, té els seus recursos assignats, i, a
més a més, hem reprogramat com paguem el que ens
tocava fer fins..., si no ho recordo malament, en tot cas,
el secretari general em corregiria..., el Departament de
Governació pagarà cada any 15 milions d’euros fins al
2009 per pagar, diguem-ne, el que ens ve... Però no ho
dic en to de crítica, ho dic simplement perquè hem tin-
gut una feina important i crec que ha valgut la pena fer-
la. Jo sempre dic que, tan quan entres a un ajuntament
com quan entres en un govern, no és que no tinguis
programa o no tinguis ganes de fer les coses, sinó que
el primer any t’ha de servir molt per diagnosticar, i, si
fas bon diagnòstic segurament –segurament– el tracta-
ment també serà correcte. Per tant, el que hem fet és
això.

I, per altra banda, ho hem fet en una cosa que no és
menystenible, que és amb consens. És a dir, atès que aquí
hem d’operar amb moltes administracions no s’ha vol-
gut, diguem-ne, fer res que no estigués consensuat amb
Localret. Que no vull dir que abans no es consensués,
eh? El que dic és que per fer un projecte d’aquest abast
i d’aquesta envergadura, doncs, és bo que tots els actors
ens hi trobem adequadament.

Em diu: «Escolti, valori el tram.» Doncs, la valoració de
la prova pilot a Castellar de Vallès, molt positiva. Tan po-
sitiva que ho volem implantar en 200 ajuntaments més,
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sinó també, diguem-ne, que no sabíem ben bé que fem,
no és que ho vulguem implantar en 20 més com s’ha
dit, sinó en 20 i en 173, és a dir, en 200 ajuntaments en
un temps immediat.

L’eaCat. Home!, precisament perquè és molt bona eina
i s’ha utilitzat, hem vist que la utilització, allò que dèiem
dels indicadors, realment funcionava bé. Hem cregut
que no era una eina que estigués només en el Departa-
ment de Governació, sinó que, per tant, es transfereix
a l’AOC, i que, doncs, perquè a més estàvem observant,
diguem-ne, com passa, que en altres departaments tam-
bé volien les seves eines per relacionar-se amb l’Admi-
nistració local o per fer d’altres tipus de tràmits.

Per tant, vam considerar que era una cosa que era bona,
que s’havia provat la seva eficàcia, doncs, passava al
Consorci AOC perquè tots els departaments i tots els
ajuntaments poguessin tirar endavant.

Nosaltres el que hem definit, i crec que això és trans-
cendent perquè després també se’ns ha preguntat, no-
saltres creiem que el sistema que s’havia fet fins ara era
un sistema de difícil pair per a les administracions que
no eren la Generalitat. És a dir, la pretensió del portal
únic fa, com dèiem abans, que les altres administraci-
ons no se sentin representades. I, per tant, era difícil,
malgrat formés part d’un acord o d’un consens, a l’hora
de la veritat, i aquest consens no s’estableix en funció dels
colors polítics, sinó en funció de les administracions,
tothom vol ser visualitzat, tothom vol fer els seus trams.
Per tant, nosaltres, més que un portal únic el que hem
definit..., l’AOC és com una plataforma d’integració de
les diferents administracions.

Quant al cas final que hem comentat de la referència a
l’empresa SPE i a la gerent de l’AOC, jo he de dir que el
que he dit..., no és que jo justifiqui que hi hagin onze
empreses, i, per tant, jo... Dic que els juristes diuen que,
atès que es va produir una real concurrència de més em-
preses i atès que aquestes mateixes empreses que van
concórrer no van expressar cap mena de reticència da-
vant d’aquest fet i davant del fet que nosaltres ja hem
catalogat com a no adequat perquè hi hagués tan pocs
dies en la seva publicació, precisament és el que ens ha
fet perdre l’inici de la pèrdua de confiança, o sigui, un
període de publicació molt curt, etcètera. Nosaltres el que
diem és que els juristes diuen que això justifica, d’en-
trada, doncs, una situació.

Segon, ens diuen, també els juristes, que això no fa que
el contracte sigui nul, sinó que fa que el contracte, una
vegada estudiat i una vegada perfeccionat, és a dir que
s’ha produït la transacció i s’ha produït de manera sa-
tisfactòria, fa que el contracte en dret civil no sigui nul,
i que, per tant, si a més a més l’eina és bona... I vostè
em diu: «Però vostè em pot assegurar que és molt bo-
na?» Dic: «Miri, jo no en tinc ni idea d’aquestes coses,
però a mi em diuen els tècnics que és la millor del mer-
cat.» O sigui, aquí diu: «La solució escollida és la líder
tecnològica del mercat.» Diu: «–Vostè ho pot assegu-
rar?– Jo no, però em diuen els tècnics que sí. Per tant, jo
no ho certifico, sinó que dic que els tècnics certifiquen
això, els que, en principi, en saben, no?»

Per tant, en la situació aquesta nosaltres creiem..., diu:
«I vostès ho van saber per un email.» Bé, doncs, sí, miri,

les coses se saben com se saben. És a dir, a vegades un
s’assabenta del que li passa a casa seva, diguem-ne, per-
què li ho explica un altre... (Veus de fons.) Però, en tot
cas –en tot cas–, nosaltres donem per descomptat que
quan haguéssim fet la nostra reunió, doncs, ens haurien
explicat com estava la liquidació de la societat i com
havien anat, doncs, aquests adjudicacions. En tot cas,
diguem que l’email va arribar abans de tenir la nostra
reunió del Consell General de l’AOC.

Per tant, nosaltres quan diem transparència diem que
hem actuat amb transparència en tot el procés una ve-
gada..., no que el procediment d’adjudicació fos el mi-
llor del món; precisament, si hagués estat el millor del
món, diguem-ne, hauríem renovat la confiança amb la
gerent i no va ser el cas.

He de dir, però, que molta part del que hem pogut acon-
seguir, dels objectius, de les eines i tal és feina d’aques-
ta persona a la qual, doncs, vull agrair la seva capacitat i
dedicació tècniques, no en aquest cas, doncs, la seva ac-
tuació en aquest procés concret. Bé.

Quant als comentaris que ha fet la portaveu del Grup
Socialista, jo voldria dir, doncs, que el tema de l’Obser-
vatori bàsicament està a la Secretaria de la Societat de
la Informació. I, per tant, diguem-ne que no seria una
feina departamental nostra, així com també la formació
es fa bàsicament en els departaments i a l’Escola d’Ad-
ministració Pública, aquesta sí que..., l’Escola d’Admi-
nistració sota el Departament de Governació, i també es
fa en el mateix Consorci.

Nosaltres, de cada projecte, fem una fitxa de seguiment
amb els indicadors, que, en tot cas, doncs, ja sigui a tra-
vés de la mateixa web o a través de..., els ho farem ar-
ribar, doncs..., farem una monitorització permanent de
tot el que hem dit. Tot i que hem de dir que, en aquest cas,
com és obvi, aquí estem més en la fase d’objectivar tot
allò que volem aconseguir i definir exactament les eines
per fer-ho. No estem, com és obvi i com vostès matei-
xos han vist, en fase ara de monitorització real perquè en-
cara moltes coses estan començant en la seva imple-
mentació.

Em preguntava la portaveu d’Esquerra Republicana què
hem aprofitat. Doncs, bé, la plataforma Cat365, com a
tal, no funcionarà. El que sí que, doncs, hem aprofitat,
i molt bé, el TRAM, el canvi de domicili.

I, quant al pressupost, doncs, dir-li que el Consorci AOC
té 14,7 milions d’euros, CatCert 5,5; és a dir, 20 milions
d’euros. I explicar que, dels 6 milions que havien d’a-
nar al món local el 2004, 3 es van fer en una convoca-
tòria a través del Departament de Governació i els al-
tres 3 s’han passat a l’AOC. Perquè creiem que més que
en convocatòria on tothom a vegades passa que tothom
demana, perquè no sigui dit que no ho ha demanat,
doncs, consensuar amb Localret i amb els ajuntaments
i el món local, doncs, els projectes determinats que ens
aportin més valor afegit i que ens serveixin no només per
aquell ajuntament, sinó, com deia abans el vicepresi-
dent, que aportin més valor afegit a més administracions.

Jo crec que al representant del Partit Popular li voldria
dir que, justament, segurament, doncs, no em dec haver
explicat bé, però justament el que no volem que sigui
l’AOC és una qüestió unidireccional, ni tan sols bidi-
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reccional, sinó multidireccional. Sí que és obvi que
l’explicació que fem bàsicament és que és allò que en
aquest moment l’Administració vol fer perquè això si-
gui possible. També hem dit i ho hem reiterat que, bà-
sicament, volem que, al final, tot i que ho fa l’Adminis-
tració, sigui amb clau ciutadana, i que sigui allò que el
ciutadà necessita per fer.

Nosaltres creiem, com ha dit vostè, que l’AOC és una
qüestió de país, és una qüestió transversal, no només
de les administracions, sinó del país, i és el que ha de
fer progressar el país.

Quant a..., em deia que no ha vist l’Administració de
l’Estat per aquí. Jo m’he mirat només les quatre o cinc
primeres transparències i a tot arreu surt d’altres au-
tonomies, l’Estat, la Unió Europea, surt en totes, diguem-
ne. És a dir que no ens hem oblidat per res de l’Admi-
nistració de l’Estat, sinó que aquí hi és present. I, per
cert, jo mateix em vaig entrevistar amb el ministre Se-
villa per tirar..., o sigui, per acabar d’empènyer les re-
unions que havien tingut d’altres col·laboradors per ti-
rar endavant amb l’Estat determinades qüestions. He
de dir que la resposta que em va dir el ministre Sevilla,
doncs, és que justament ells tenien actualment, no
s’havien trobat precisament amb una administració
molt dotada, des del punt de vista de les tecnologies de
la informació, i que, per tant, estaven en un procés, i
més en el seu departament –concretament, m’ho va dir,
doncs–, una mica endarrerits. Tot i això estem intentant
tancar acords amb l’Administració de l’Estat, perquè és,
com vostè deia, totes les administracions que operen
en un territori, totes, s’han d’interrelacionar perquè el
ciutadà també s’ha d’interrelacionar amb totes. Per tant,
doncs, seria absurd, diguem-ne, obviar una de les ad-
ministracions.

Quant a la validesa o no del pacte del 2001, que també
després hi ha fet referència el representant d’Iniciativa
per Catalunya Verds, em deia l’alcalde de Manresa i
president de Localret, i amb tot la raó, que..., bé, de fet,
el pacte és una cosa i l’altra no és ben bé..., és a dir, for-
ma part del pacte però no és el pacte. En tot cas, tant ell
com jo estaríem, doncs, segurament d’acord amb el fet
que s’ha de renovar. Hi ha coses que potser ja no són les
mateixes que a l’any 2001 i que, per tant, ens haurem de
plantejar, doncs, quines són les que hem de posar, afe-
gir, i quines són les que ja no calen, no?

Dir-li que, evidentment, per nosaltres, la màxima pre-
ocupació, la màxima, perquè és qui té a vegades més
dificultats per poder articular totes aquestes funcions, i
no només les pròpiament tecnològiques, sinó les d’or-
ganització i les de reformulació de processos en el món
local de petit i mitjà format, justament, perquè l’Ad-
ministració local, diguem-ne, de més alta volada, des del
punt de vista quantitatiu, doncs, té més recursos...,
aquesta serà, i ho hem repetit en la intervenció, la nostra
màxima prioritat per arribar, justament, en aquest món.
I precisament perquè, si no som capaços de simplificar
tràmits, doncs, tot això potser tindria valor però no tant.
I crec que hem de tendir –segurament serà difícil arri-
bar-hi, però tendir-hi– al certificat zero. És a dir que el
ciutadà pràcticament no hagi d’acreditar mai gran cosa
més, perquè en general totes les administracions, si les
sumem, pràcticament, excepte dels indocumentats, di-

guem-ne, doncs, tenen informació de quasi tothom que,
ben coordinada, doncs, fa que el ciutadà com a tal hagi
d’aportar poc o hagi d’anar a diferents finestretes de
manera mínima si les administracions estan, diguem-
ne, coordinades.

Per tant, al final, nosaltres el que volem d’aquesta AOC
és això: que sigui el punt de trobada, el punt d’aterrat-
ge de totes les administracions, totes; de totes aquelles
institucions, entitats, ciutadans, empreses que interrela-
cionen, a través d’aquesta plataforma, a l’hora de dialo-
gar entre ciutadans i administracions, entre administra-
cions, entre empreses i ciutadans, entre entitats, etcètera,
i que això sigui el que faci del nostre país, doncs, un país
en què aquestes tecnologies fan una, en definitiva, mi-
llor qualitat de vida i major benestar i major riquesa per
a tots els ciutadans.

Esperem que aquests objectius d’aquí a poc temps,
doncs, estiguin monitoritzats, estiguin presentant re-
sultats i que, a més a més, tot allò, tota aquella tecno-
logia que posem al servei d’aquests objectius, doncs,
sigui la que ens garanteixi que això sigui realment una
realitat bona per al nostre país.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. Senyor Jordi Valls, vol
fer algunes consideracions? (Pausa.) Té vostè la paraula.

El Sr. Jordi Valls i Riera

Sí, molt breument. I permeti’m començar per una qües-
tió..., quan un representant de l’Administració Oberta
de Catalunya, però que en aquest cas representa el món
local, és a dir que per sobre de tot és alcalde i està al Par-
lament de Catalunya, que és qui ens representa a tots,
té l’obligació i la necessitat d’expressar el que és el pro-
jecte, el que és la compareixença, però també li agrada
tenir quina és la percepció que té el Parlament sobre el
que està fent. I, des d’aquest punt de vista, permeti’m,
d’entrada, sentir-me molt còmode en aquesta comparei-
xença, no tan sols per les preguntes i per la crítica que
hi pot haver, que sempre és positiva, sinó pel fet que un
projecte que es va iniciar amb un acord parlamentari el
91 en un moment políticament complex continua sent
vàlid l’any 2005 en un moment políticament complex;
cosa que val la pena, des d’aquest punt de vista, si més
no que em permetin, d’entrada, quedar-me amb aquesta
impressió que és la que té la percepció de tots els repre-
sentants dels diferents partits polítics.

Dit això..., sobretot per dues qüestions que han apare-
gut vinculades, bàsicament, més a Localret. Catorze me-
sos, si hem fet moltes coses, si no hem fet moltes coses,
i també una al·lusió directa a què pensa el president de
Localret respecte a si el projecte s’ha reformulat. Em
sembla que l’ha feta el representant del Partit Popular,
si està còmode o no està còmode amb el que ha dit el con-
seller.

Evidentment, estic còmode: primer, és el meu conse-
ller; segon, és el president de l’Administració Oberta de
Catalunya, i, després, perquè jo crec que la reformula-
ció que s’ha fet obeeix bàsicament a dues coses. En bo-
na part, amb la percepció que ja tenien en les anteriors
compareixences. Jo de les anteriors compareixences,
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quan parlàvem no tan sols de l’AOC, perquè parlàvem
de l’AOC i del pacte, que després també hi faré una
petita referència, deia que algunes coses progressen
adequadament i d’altres necessitaven millorar. I jo crec
que el que hem intentat fer en aquests catorze mesos és
millorar allò que expressàvem que necessitava millorar,
si més no que ho expressava, des d’aquest punt de vista,
Localret. I allò que progressa adequadament pocs can-
vis hem fet, i, en tot cas, el que sí hem fet és la renova-
ció normal que s’han de fer dels projectes.

Què progressa i ha progressat adequadament?, i conti-
nua progressant adequadament per la qual cosa pocs
canvis hem fet a l’Administració Oberta de Catalunya
respecte a això: tot el que afectava a CatCert, tot el que
és l’Agència Catalana de Certificació. Ha funcionat.
Funciona bé. Té un problema bàsicament que és objec-
tivable. Tinc aquí el gerent però li ho vull deixar bastant
clar, que pot tenir un problema que és de crisi de crei-
xement. És a dir, funciona tan bé, des d’aquest punt de
vista, que pot tenir un problema, tard o d’hora: que hi
hagi una disparada de sol·licitud de certificats i si els pot
donar a temps o no els pot donar a temps.

Funciona tan bé que avui, donant resposta també a una
qüestió que apareixia per part de la representant d’Es-
querra Republicana, doncs, la lectura de la certificació
de l’Agència serveix per a la Fàbrica de Moneda i Tim-
bre i que podem fer en la propera campanya de la ren-
da, em sembla que ja es fa, lectura del certificat de l’A-
gència Catalana de Certificació, cosa que és, des d’aquest
punt de vista, no dic que és fantàstic, però, probable-
ment, el més universal que hi ha dins de l’àmbit de l’Es-
tat, la declaració de la renda, i ens serveix bàsicament. Per
això jo crec que és un element positiu.

«Necessita millorar» no vol dir que les coses es facin ma-
lament, sinó que es poden fer millor, i, com tot a la vi-
da, tot és millorable. I, des d’aquest punt de vista, sí que
hem intentat millorar algunes coses malgrat l’entorn, hi
insisteixo, que ha estat complex.

És a dir, hi han hagut eleccions. Les eleccions generen
alteracions encara que siguin en les agendes del polítics
–generen alteracions. I, per altra part, jo voldria recor-
dar que l’Administració Oberta de Catalunya ha estat
afectada en una pròrroga pressupostària, deguda a cir-
cumstàncies polítiques, no deguda a una mala gestió
política. I això, ho vulguem o no ho vulguem, afecta d’u-
na forma important.

L’altra qüestió a què també voldria fer referència, i amb
això també voldria donar ja més o menys resposta si,
sobre el pacte polític, és vàlid o no és vàlid, dues coses:
una cosa és el pacte i una altra cosa és l’Administració
Oberta de Catalunya. És a dir, l’Administració Oberta
de Catalunya forma part del pacte, però no és el pacte,
va molt més enllà. És a dir, en el pacte es parlava de l’Ob-
servatori i en aquests moments es va arribar a un acord
que l’Observatori intentaria integrar l’Observatori de la
Secretaria, l’Observatori que ja volia fer el món local a
través de Localret i l’Observatori, diguem-ne, per refe-
rència que és el que va vinculat a la Universitat Ober-
ta de Catalunya i, bàsicament, amb el professor Castells
i tot el seu equip. En aquests moments, s’està treballant
en això: amb la integració d’un observatori.

La signatura electrònica, que formava part del pacte, jo
crec que està marxant d’una forma correcta. Vinculada
a la signatura electrònica també hi havia una cosa que
no forma part de l’Administració..., bé, una cosa, una
institució que no forma part de l’Administració Ober-
ta de Catalunya, però que és important respecte al pac-
te, que és l’Agència Catalana de Protecció de Dades i que
ha de ser un organisme, des d’aquest punt de vista, in-
dependent.

La xarxa pública jo crec que al final de l’anterior man-
dat vàrem fer una bona arrancada en la xarxa pública
aconseguint aquesta ràtio, que és cert, com a ràtio ex-
pressa una cosa, però mai sabrem del tot quin és el con-
tingut d’aquesta xarxa.

I, finalment, el tema del portal que s’ha creat. Des d’a-
quest punt de vista, jo comparteixo una miqueta la re-
flexió que ha fet el conseller amb la necessitat de reno-
var o reescriure o tornar-ho a llegir. Perquè coses que
vam posar nosaltres l’any 2001 han funcionat i coses
que vam posar l’any 2001 potser no han funcionat i pot-
ser és bo fins i tot que no hagin funcionat.

L’any 2001 la tecnologia ho havia d’arreglar tot en aquest
país, i vam passar de l’excitació tecnològica a la depres-
sió tecnològica. Crear, avui, un portal de l’Administra-
ció pública, al meu entendre –i puc estar absolutament
equivocat–, és un error. La xarxa d’internet serveix per in-
terrelacionar les bases de dades, bàsicament, no per acu-
mular-les. I això parteix d’un problema molt important
que és: protecció de dades, en primer lloc; i la segona
qüestió, la legítima, no diria enveja, sinó la legítima cu-
ra que cada administració vol tenir de les seves dades,
en termes d’administració, no en termes polítics. L’a-
juntament vol tenir les seves dades, l’Estat les seves i la
Generalitat vol tenir les seves. És a dir, havíem pensat...,
i fins i tot ho vam escriure el 91, en el portal de l’Admi-
nistració. Jo, avui dia, no crec en el portal de l’Adminis-
tració, sí que crec en la necessitat de no fer anar un ciu-
tadà a un ajuntament per aconseguir un certificat que li
demana una altra administració pública, i per què aquest
certificat no es dóna d’aquesta a aquesta altra Adminis-
tració. Poso aquest exemple i l’hem reiterat moltes ve-
gades.

I, des d’aquest punt de vista, i seguint una miqueta en
el tema de l’Estat, també és molt important tot el que
afecta a les lectures de les bases de dades amb l’Estat
a través d’aquesta plataforma que vol fer Red.es que ser-
veix perquè sigui més..., bé, que es puguin interrela-
cionar les bases de dades de totes les administracions.

Des d’aquest punt de vista, doncs, jo crec que sí que és
bo que es faci una relectura perquè ja no és tan sols pel
pacte, i per nova que sigui fem una mica d’autocrítica
de Localret. Localret quan va néixer el 97 vam dir que el
cable és la millor opció tecnològica. Avui diem que, en
termes tecnològics, doncs, sí..., però, és dogmàtic?,
doncs, no, perquè el temps ens ha dit que hi ha el cable,
que hi ha el satèl·lit, que hi ha diferents plataformes tec-
nològiques. És a dir, va tan ràpid aquest món que tenim
la necessitat, constantment, de renovar els acords que
nosaltres puguem arribar a fer. És a dir, jo no utilitzaria,
potser, el terme «caducat», però sí que és bo una relec-
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tura d’aquest pacte. I, des d’aquest punt de vista, jo crec
que seria positiu que aquí poguéssim introduir totes les
dades.

Per això, donant una miqueta la resposta, nosaltres ens
sentíem còmodes en l’anterior mandat i còmodes en
aquest. Seguirem mantenint el mateix criteri: consens
crític. En algunes coses estarem d’acord, en d’altres no
estarem d’acord, però reconeixent, també, que estem en
un món que es mou tan ràpidament, des d’aquest punt de
vista, que tenim la necessitat de fer lectures constantment.

Avui, doncs, l’Administració Oberta de Catalunya ente-
nem que està en un procés de maduració important, i el
fet de la integració dels pressupostos nosaltres entenem
que és important perquè té pes. L’AOC sense pressupost
tenia pes polític però de difícil control, ara tenim pes
polític, i en el millor sentit de la paraula, i més capaci-
tat de control en la mesura que les partides s’integren dins
del Consorci, i el Consorci fa la distribució d’aquestes
partides, fins i tot, directament amb el món local.

I, per la meva part, res més, si no és que hi ha més pre-
guntes.

El president

Moltes gràcies, senyor vicepresident. És el torn de Con-
vergència i Unió, té la paraula el diputat Antoni Castellà.

El Sr. Castellà i Clavé

Sí, gràcies, senyor president. Seré breu. Fa un moment
se li ha fet una al·lusió directa a aquest diputat. Jo, se-
nyor president, no sé si hi ha una mena de virus en el
Grup Socialista que fa que contemplin aquest tipus de
contestes abruptes. En tot cas, jo crec, i si així ho consi-
dera el president, que aquest diputat a l’hora d’emetre les
seves opinions, malgrat que no tingui el pedigree d’ha-
ver format part en la passada legislatura d’aquesta Co-
missió, crec que les pot fer exactament igual que qual-
sevol altre diputat.

Dit això, a més, li voldria donar alguna valoració o re-
ferència a quins han estat els canvis que hi han hagut...

El president

Senyor diputat, em disculpa...

El Sr. Castellà i Clavé

Ara vaig a la qüestió...

El president

El president de la Comissió li demana que vagi a la qües-
tió, però l’empara i el consola.

El Sr. Castellà i Clavé

Gràcies, senyor president, no podia ser d’una altra ma-
nera, espero. Però no cal fer-hi més referència perquè
agraeixo la reflexió i la contesta que acaba de donar en
la seva intervenció el president de Localret, que crec
que contesta directament a la reflexió que feia la il·lustre
diputada Serra.

Bé. Amb referència..., em segueixo ratificant una mica
en la preocupació que nosaltres establíem al principi de
la meva intervenció, catorze mesos són molts, són pocs,
com si són vint-i-vuit... Compte, que no ens passem de
la legislatura, gairebé. Però, en tot cas, nosaltres consi-
derem que, com que és important que un govern quan en-
tra, doncs, una cosa són quatre, cinc... Catorze mesos?
Doncs, escolti’m, als catorze mesos, en tot cas, estarem
amatents des del nostre Grup Parlamentari a veure quan
podem tindre una sessió en la qual, a part de projectes,
puguem debatre quines són les valoracions de la feina
feta.

Deixi’m dir-li, conseller, amb tota cordialitat i, per tant,
en tot irònic només, que, si han estat tant, tant analitzant
durant aquests catorze mesos, doncs, facin el favor d’en-
trar a la web del Departament de Governació dins del
Gencat, i, per tant, allà on s’explica què és l’Adminis-
tració Oberta de Catalunya, i on existeixen els documents
de referència que en diem, doncs, encara allà tenim
com a document de referència el Pla estratègic «Cata-
lunya en xarxa 99-2003», en el qual l’última actualit-
zació s’ha fet a 4 de desembre del 2003. I no vaig més
enllà del to irònic en la reflexió que li faig, no tant en
la meva última referència, respecte a la minicrisi que al-
gun altre diputat i diputada, en aquest cas, ha fet refe-
rència, si està tancada o no està tancada.

Nosaltres considerem que no està tancada, perquè hi ha
una pèrdua de confiança en el procés. Vostè em deia:
«Doncs bé, ens hem assabentat per un email...» Doncs,
miri, jo avui també li posaré en coneixement, i, per tant,
faig la funció de l’email, jo li demanaria que, quan aca-
bem la compareixença, parli amb els serveis jurídics i
em facin una mica el favor de mirar què és el que ha
passat en el registre mercantil. Perquè, mirat el registre
mercantil, aquesta setmana, no hi consta cap canvi en
aquesta empresa –cap canvi– des del 2003, cap registre de
modificació. I és més, els administradors que hi consten
són encara els de l’anterior, els que depenien de l’ante-
rior Govern.

Per tant, jo li demanaria que em miri què és el que ha
passat. I, en tot cas, consultin amb el seus serveis ju-
rídics, i, per tant, analitzi si hi ha alguna responsabili-
tat en tot el procés. Permeti’m que, quan li digui això,
segueixi manifestant la preocupació del nostre Grup en
si aquesta crisi està o no tancada, només per això con-
siderem que encara queda oberta.

Per tant, senyor president, sense cap altre consideració,
esperem, com deia abans, poder-nos retrobar en una pro-
pera comissió per fer avaluació de la feina feta, agrair
la compareixença que hem tingut avui i, per descomp-
tat, tot esperant que la crisi estigui tancada.

Gràcies, senyor president, senyor conseller, senyor pre-
sident de Localret.

El president

Moltes gràcies, il·lustre diputat. (Veus de fons.) Vostè
desitja intervenir, diputada Serra?

La Sra. Serra i Majem

Només per agrair la resposta del conseller i del presi-
dent de Localret. Sento haver ferit la seva susceptibili-
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tat, però no era la meva intenció, en aquest cas. He dit,
jo, que ens posarem a treballar, amb l’empara del pre-
sident de la Comissió, en el fet de crear un petit grup
per estudiar com renovem aquest pacte i fer una nova
proposta de pacte AOC. Això és tot.

Gràcies per la intervenció.

El president

Gràcies, senyora diputada. Queda registrada la seva pe-
tició i ben segur que el diputat Castellà agraeix més el
seu consol que el meu.

(Veus de fons.) Portaveu Aragonès, vostè vol fer ús de
la paraula? (Pausa.) Gràcies.

La Sra. Aragonès i Perales

Moltes gràcies, senyor president. No, només per manifes-
tar-me amb relació a la modificació de l’acord de l’any
2001. El nostre Grup, doncs, hi està d’acord. Estem d’a-
cord en el fet de treballar amb aquest equip de treball
per tirar-lo endavant. Agrair al senyor Jordi Valls i al con-
seller les explicacions que han donat a les meves pre-
guntes.

I, fent ús de la paraula, només un petit prec, no parlem
normalment..., quan parlem de noves tecnologies acos-
tumem a parlar, doncs, de fractura digital, ho dividim,
doncs, per edat, ho dividim per zona geogràfica. I jo em
permeto, ara i aquí, no sé si és ben bé el moment, però,
recordar la fractura de gènere. I, per tant, no sé si din-
tre d’aquest projecte d’Administració Oberta vostès
podrien dedicar un breu espai a parlar amb els grups de
dones que treballen a favor de limitar la fractura de gène-
re, i ben segur que trobarem idees noves i que els ho
agrairem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, il·lustre diputada.

(Veus de fons.) Diputat Rodríguez, en nom del PP vol
fer, vostè, ús de la paraula?

El Sr. Rodríguez i Serra

Sí, gràcies. Simplement un comentari final, no?, en el
sentit que el conseller deia que els catorze mesos trans-
correguts fins a la presentació d’aquest projecte els dó-
na per ben empleats, no?

Clar, jo li he de dir que nosaltres, en principi, no podem
fer el mateix, perquè es dóna la paradoxa que l’Admi-
nistració Oberta de Catalunya, per nosaltres, d’alguna
manera ha estat tancada, no?, i..., en el sentit que corro-
boro el que ha dit el portaveu de Convergència i Unió
en el sentit que allà on buscàvem documents de referèn-
cia per veure nous projectes en aquest sentit, la plana web
del Departament, doncs, és una plana web que està pa-

ralitzada des de finals de l’any 2003, no?, i, des d’aquest
punt de vista, no era un bon símptoma.

Per tant, en aquest moment actual, clar, el que nosaltres
li hem de dir és: «Miri, no sabem si estan ben empleats
o no, vostès ho sabran millor que nosaltres, però, en tot
cas, permetin que nosaltres avaluem si aquests catorze
mesos han estat ben empleats o no al final de la legis-
latura, que esperem que sigui més llarga del que a ve-
gades sembla i que puguem avaluar si s’han assolit o no
s’ha assolit els objectius.»

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Finalment..., vostè no vol
ver ús de la paraula, diputat? (Pausa.) Moltes gràcies.
Senyor conseller, és el seu torn.

El conseller de Governació i Administracions Públi-
ques

Bé, només per..., em comenten, quant al registre mer-
cantil, que se’ls ha passat la informació, en tot cas, no
deu estar..., tampoc deuen tenir la informació al dia. El
que està clar és que s’ha aprovat pel Consell General de
l’AOC, doncs, qui són els liquidadors i quina és la situa-
ció de l’empresa Serveis Electrònics, SA.

No tinc res més a dir-hi. En tot cas, el nostre compromís
és que, més o menys..., si abans no som cridats, diguem-
ne, pel president, la nostra voluntat és que en uns sis
mesos tornarem a comparèixer per poder donar una in-
formació, diguem-ne, de com es van assolint aquests
objectius.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. Moltes gràcies, senyo-
res i senyors diputats. Moltes gràcies vicepresident. Mol-
tes gràcies a totes les persones que han estat aquí a la
compareixença.

Prenem nota de l’oferiment del conseller. Això ens situ-
arà a una nova compareixença del conseller que no serà
en sis mesos, però serà en vuit, perquè tindrem els
mesos de juliol i agost pel mig, i sé que vostè no desit-
jarà comparèixer en dates tan ingrates, però que el mes
de setembre, octubre tindrem aquí el conseller per ex-
plicar exactament el balanç d’aquests catorze més sis,
vint mesos, del Govern en aquest àmbit.

Senyores i senyors diputat, moltes gràcies. Senyors com-
pareixents, moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de vuit del vespre i deu
minuts.
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ANNEX

Parlament de Catalunya.

Comissió per a la Societat de la 

Informació. Compareixença.

1 de març de 2005
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(el conjunt d’e-serveis del 

govern de la nació) Entitats

privades

(tots els projectes i accions que 

potencien l’e-govern al país)
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AOC: els instruments

Entitats

privades

Entitats

privades

CONSORCI

AOC

CatCert

Departament de Governació 
i Administracions Públiques

Entitats

privades

Entitats

privades

CONSORCI

AOC

Catcert SPE, SA

Departament de Governació 
i Administracions Públiques



1 de març de 2005 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 145

30

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ SESSIÓ NÚM. 7

Xart 7

Xart 8

EL DESENVOLUPAMENT

8

Pla estratègic: 5 eixos bàsics 

- Revisió del marc normatiu i jurídic

- Models i moduls de col·laboració

interadministrativa

- Integració de serveis interadministratius

- Integració d’informació

- Plataforma AOC i segell d’identificació
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Nivell de maduresa de l’e-govern

Salt qualitatiu

Expecta
tiv

es

B
e
n

e
fi

c
is

/ 
C

o
s
to

s

Temps / Complexitat

Transacció

(servei complet)

Integració

(col·laboració 

administracions)

Transformació

(nous serveis)

Els back-office 

són

completament

integrats

I es fa reenginyeria

de processos

alhora que es

redefineixen

les organitzacions

Publicació d’informació

de les administracions al 

web

L’usuari es pot 

comunicar

electrònicament

amb una

administració i les 

aplicacions de 

l’administració

responen

electrònicament a 

l’usuari

Els ciutadans es

poden comunicar

electrònicament amb

una administració, 

però les 

administracions no es

comuniquen entre

elles.

Informació

/ transaccions

interadministratives

estan disponibles a 

través de portals 

orientats a l’usuari.

Publicació

d’informació

Interacció

(servei

parcial)
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Projectes Consorci AOC

1. TRAM

2. Arquitectura de serveis: Plataforma de col.laboració

3. Expedició telemàtica de volants de padró

4. Servidor de mapes

5. eaCat

6. Mòduls Comuns

7. Metacercador

8. Adequació programari signatura electrònica

1. TRAM (I)

Objectius

Facilitar que els Ajuntaments que no ofereixen serveis per 

Internet, en especial els que tenen menys capacitat i recursos, 

una solució ASP per a gestionar per canals telemàtics els 

seus tràmits amb un cost reduït i amb un temps d’implantació 

ràpid

Abast

Consolidar i estendre el model establert amb el TRAM per a 

facilitar a les administracions locals amb menys recursos que 

puguin oferir serveis públics telemàtics als ciutadans.
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1. TRAM (II) : pla d’actuació

1. Extensió del TRAM 

1. Implantació del TRAM en 20 ajuntaments subvencionats al 

2002

2. Implantació del TRAM a 173 ajuntaments 

2. Noves funcionalitats: 

1. Incrementar el nombre de tràmits i la seva complexitat: 

2. Integració del TRAM amb la plataforma de col·laboració 

interadministrativa:

3. Integrar el TRAM amb els mòduls comuns de l’AOC: 

1. Millores funcionals, d’administració i d’usabilitat

2. Arquitectura de serveis
Plataforma de col·laboració interadministrativa

Objectiu

Simplificar la tramitació dels ciutadans evitant que se’l demani

cap document acreditatiu que ja disposa la administració, 

assegurant el compliment de la LOPD

Abast

Definir els models de dades i els estàndards 

d’interoperabilitat.

Desenvolupar una plataforma que permeti la interconnexió de 

bases de dades de les administracions i faciliti l’intercanvi 

d’informació de forma segura i legal.
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3. Expedició telemàtica de volants del Padró (I)
Canvi de domicili i consulta telemàtica de volants del padró

Objectiu

Facilitar l’intercanvi de volants telemàtics de padró electrònics 

entre les administracions amb garanties jurídiques i evitar que 

el ciutadà hagi d’acreditar el seu domicili.

Abast

Desenvolupar el servei de comunicació de domicili

Desenvolupar el servei de consulta telemàtica de volants del 

padró

Integrar dins d’aquest servei a tots els Ajuntaments de 

Catalunya.

Integrar dins d’aquest servei a tots els Departaments de la 

Generalitat afectats, organismes de l’AGE i entitats privades 

interessades.
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3. Expedició telemàtica de volants del Padró (II)
Canvi de domicili i consulta telemàtica de volants del padró: 

Pla d’actuació

1. Extensió del projecte del padró: 53 administracions locals

2. Adequació programari dels proveïdors d'aplicatius del padró per 

a incorporar el servei de canvi de domicili.

3. Ampliació capacitat de maquinari actual.

4. Proves pilot.

5. Integració amb AAPP i desenvolupament de connectors

4. Servidor de Mapes: Geoportal AOC (I)

Objectiu:

Desenvolupar una eina mitjançant la qual:

El ciutadà pugui conèixer l’oferta pública d’equipaments i 

localitzar l’equipament que li interessi.

El treballador públic disposi d’informació georeferenciada i 

gràfica de les actuacions i incidències locals utilitzant els 

canals telemàtics per accedir a la informació, incloses les 

noves tecnologies mòbils.

Abast:

Desenvolupar la solució compartida i oferir aquesta eina de forma 

personalitzable per als ajuntaments que no en disposin.

Sumar esforços i crear un entorn de treball on cada administració 

gestioni les dades dels seus equipaments i que aquestes s’explotin 

per l’IDEC pel que fa a la seva georeferenciació.
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4. Servidor de mapes: Geoportal AOC (II)
Pla d’actuació

- Fase 1 

- Instal·lació i configuració de Web Map Service (30 unitats) 

- Preparació i publicació de cartografia topogràfica 1:1000 dels 

ajuntaments disponibles (uns 250 actualment)

- Fase 2 

- Incorporació de la informació complementària d’equipaments

- Actualització i manteniment de les dades locals. Proves pilot 

(interconnexió i mobilitat)

- Model de dades 

- Anàlisi de la tipologia de les dades

- Definició del model de dades estàndard d’informació 

geogràfica

5. eaCAT

Objectius

Desenvolupar noves funcionalitats i estendre la plataforma 
actual per a que la majoria de les comunicacions, sol·licituds i
altres gestions entre les administracions locals i la Generalitat 
de Catalunya es puguin realitzar de forma telemàtica amb 
seguretat i validesa jurídica.

Abast

Totes les comunicacions, sol·licituds, convenis i altres 
gestions entre les administracions públiques catalanes.
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6. Mòduls comuns

Objectius

Reduir els costos d’inversió i el temps d’implantació dels projectes 

de modernització de les administracions catalanes posant a la 

seva disposició aquelles solucions tecnològiques que responen a 

necessitats comunes.

Abast

Adaptació dels mòduls comuns de la plataforma actual per tal que

es puguin reutilitzar per les administracions locals.

Desenvolupament d’aplicacions que responen a necessitats 

comunes.

7. MetaCercador (I)

Objectiu:

Facilitar als ciutadans l’accés a la informació rellevant de les

administracions públiques. 

Abast

Desenvolupament d’un cercador potent, usable i amigable, del 

contingut de totes les administracions catalanes.
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7. MetaCercador (II): Pla d’actuació

1. Desenvolupament i implantació del metacercador:

Tecnologia catalana, codi obert, programari lliure, llicències 

d’ús il.limitades.

2. Proves d’usabilitat:

Anàlisi de la qualitat de l’eina mitjançant el desenvolupament 

de ‘tests d’usuaris’ per tal de detectar millores.

8. Adequació programari signatura electrònica : 

Pla d’actuació

Adaptació dels aplicatius de gestió en els

proveïdors de programari de les AALL per

incorporar la signatura electrònica en les 

noves versions i difondre-ho a cost zero per

les administracions.
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Projectes Consorci AOC (CatCert)

1. Plataforma de validació.

2. Servidor de gestió d’identitat.

3. idCAT.

4. Servei de compulsa electrònica.

5. Arxiu segur.

6. Emissió de certificats digitals als empleats públics.
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1. Plataforma de validació

• Objectius

– Dotar a les AAPP catalanes d'una plataforma que comprovi 
certificats digitals i signatura electrònica.

• Abast

– Prestar un servei de validació d’identitats digitals i de signatures 
electròniques a totes les AAPP catalanes, els seus organismes 
autònoms i empreses públiques.

2. Gestió d’identitats

• Objectius

– Crear un servidor de gestió d’identitat del ciutadà, oferint 
mecanismes d’identificació única i gestió de credencials que consti del 
sistema de subministrament d’identitats així com dels sistemes de 
trasllat d’identitats entre els portals de les AAPP.

• Abast

– CATCert podrà subministrar llicències del servidor de gestió 
d’identitat a qualsevol AP i, segons el volum de transaccions, 
instal·larà servidors de gestió d’identitat.
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3. idCAT

• Objectius

– Facilitar a les administracions públiques catalanes les eines 

tecnològiques i jurídiques per tramitar telemàticament. 

• Abast

– Totes aquelles administracions que desitgen utilitzar el canal 

d’Internet per oferir serveis als ciutadans i ciutadanes

4. Serveis de compulsa electrònica

• Objectius

– Crear un programari de compulsa electrònica que es pugui implantar 
en les diferents administracions de forma que es puguin crear centres 
de compulsa electrònica.

• Projecte

– Creació d’un programari de compulsa electrònica amb enllaços amb
l’arxiu segur, que permeti totes les funcions de compulsa.
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5. Arxiu segur

• Objectius

– Desenvolupar un servei d’arxiu segur per a les AAPP catalanes, els 
seus organismes autònoms i empreses públiques.

– El servei d’arxiu segur pot funcionar: mitjançant un “disc dur 
virtual segur”, al que accedeixen les persones autoritzades per cada 
AP per dipositar els documents (signats o no), classificar-los i 
custodiar-los permanentment o bé mitjançant un conjunt de serveis 
web, per a la seva integració a les aplicacions més habituals de gestió 
documental.

6. Emissió de certificats digitals als empleats públics

• Objectius

– Dotar a les AAPP catalanes d’identitats digitals (certificats digitals 
amb el màxim nivell de seguretat per tal de garantir les transaccions 
electròniques).

• Abast

– Dotar de certificats digitals a totes les AAPP catalanes, als seus 
organismes autònoms i empreses públiques.
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