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Sessió 19.1 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i cinc mi-

nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat del secretari en funcions David Pérez 

Ibáñez. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Mercè Escofet Sala, Ignacio Martín Blanco, Javier Rivas 

Escamilla, Sonia Sierra Infante i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Fer-

ran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Po-

pular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 

Maria Àngels Barbarà Fondevila.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant 

la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2017 i al 2018 

(tram. 359-00001/12 i 359-00016/12). Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-

des. Sessió informativa.

2. Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant 

la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2018 (tram. 

359-00016/12). Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Sessió informativa 

o compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la commemoració de la vaga de La Canadenca (tram. 

250-00764/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 309, 29).

4. Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils i Polítics al Síndic 

de Greuges (tram. 250-00775/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

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

320, 58; esmenes: BOPC 346, 4).

5. Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert 

(tram. 250-00796/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 

330, 12).

6. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física 

davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori la candidatura Barcelona-Pirineus 

2026-2030 als Jocs Olímpics d’Hivern i presenti la valoració oficial dels Jocs Mediterranis 

celebrats a Tarragona (tram. 356-00580/12). Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari 

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

El president

Bé, bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals en data 16 d’oc-
tubre de 2019. 

Abans de començar, algun grup vol presentar alguna substitució? Senyora 
Sierra?

Sonia Sierra Infante

Sí, el senyor Javier Rivas substitueix el senyor Carlos Carrizosa, la senyora Ma-
ría Valle substitueix la senyora Lorena Roldán i la senyora Mercè Escofet, el senyor 
Dimas Gragera.

El president

Moltes gràcies. Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. El senyor David Pérez substitueix el senyor Miquel Iceta.

El president

Moltes gràcies.
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Compareixences acumulades de la directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades per a presentar les memòries corresponents al 2017 
i al 2018 

359-00001/12 i 359-00016/12

Doncs passaríem al punt 1 de l’ordre del dia, que és la compareixença de la direc-
tora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals per presentar la memòria corresponent a l’any 2017. Tot seguit, el punt 2 
parla també de la mateixa memòria de l’any 2018 i serà una compareixença, en aquest 
sentit, conjunta, per uns trenta, trenta-cinc minuts d’intervenció.

I en nom de la comissió i d’aquesta Mesa, donar la benvinguda, en primera ins-
tància, a la senyora Maria Àngels Barbarà Fondevila, i de la mateixa manera als 
membres del seu departament que l’acompanyen. Agrair que siguin aquí i, sense 
més dilació, passaríem a donar la paraula a la senyora Maria Àngels Barbarà Fonde-
vila per aquest temps estipulat, de trenta, trenta-cinc minuts. Quan vulgui.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(Maria Àngels Barbarà Fondevila)

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) ...perquè són coses, així, del directe, de vin-
dre... M’està sortint una altra presentació, que no és aquesta, però si em donen un 
minut, vull dir-ho... (L’oradora riu.) M’agradaria fer-ho directament des de l’iPad, 
que és més senzill que no en paper, que també ho porto, eh?, per si de cas.

El president

Bé, demanem aquests minuts que ens ha demanat la compareixent i iniciarem el 
temps quan estigui a punt.

(Pausa.)
Bé, doncs, sense més dilació, té la paraula la senyora Maria Àngels Barbarà Fon-

devila.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Il·lustre senyor president de la comissió i il·lustres senyores i senyors diputats, com 
saben, comparec davant d’aquesta comissió en compliment del que estableix l’article 
13 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, per donar compte de les actuacions de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades amb la presentació, en aquest cas, de les memòries 
dels anys 2017 i 2018.

Com ja saben, el Reglament general de protecció de dades va ser de directa i ple-
na aplicabilitat a tots els països de la Unió Europea a partir del 25 de maig del 2018. 
Això va comportar que, tant l’any 2017 com el 2018, centréssim les nostres actuacions 
en donar a conèixer a la ciutadania com els afectava aquesta norma i els nous drets 
que els oferia, en la difusió de les noves obligacions a les institucions i entitats que 
formen part del nostre àmbit competencial, així com en el suport d’aquestes, amb la 
implementació de les noves obligacions. De fet, podríem dir que l’any 2017 va ser un 
any de preparació per a la plena aplicabilitat del reglament i el 2018 per a la imple-
mentació de les noves obligacions que aquest regula, tot i que, com és natural, amb-
dós tipus d’actuacions es solapen en molts casos. 

En definitiva, el nostre objectiu era que, en el moment de plena aplicació del re-
glament, l’Administració i el sector públic català i totes les entitats del nostre àmbit 
competencial estiguessin el més preparats possible i disposessin de les eines neces-
sàries per al compliment del reglament i que la ciutadania tingués més informa-
ció per actuar i protegir millor els seus drets en la societat digital en la que estem 
immersos. En aquest sentit, destacaré les principals actuacions portades a terme 
aquests dos anys.

En primer lloc, vull destacar que l’any 2017 es va crear un nou portal de l’autoritat 
que respon a la voluntat d’informar i donar a conèixer tant els drets com les obliga-
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cions que comporta la nova normativa. Aquesta pàgina web, més dinàmica i inter-
operable, permet oferir de manera àgil i senzilla tots els continguts que han d’estar 
disponibles per a la ciutadania, així com l’accés electrònic dels serveis de tràmits de 
l’autoritat, amb l’objectiu de ser el punt de referència en matèria de privacitat i pro-
tecció de dades a Catalunya.

Una de les millores incorporades és la possibilitat de consultar per matèries, de 
manera conjunta, tant les resolucions provinents de l’Àrea d’Inspecció com els dic-
tàmens i informes de l’autoritat a partir de l’ús dels descriptors temàtics correspo-
nents.

Durant l’any 2017 es van rebre 82.000 visites al portal web, i durant l’any 2018, 
188.466. De fet, l’any 2018 observem un increment considerable en tots els serveis 
que ofereix l’autoritat. A més, amb l’entrada en vigor del reglament, als tràmits ja 
existents se’n varen afegir de nous per facilitar l’adaptació a la nova regulació, com 
per exemple la comunicació de la designació del delegat de protecció de dades, les 
transferències internacionals i l’aprovació dels codis de conducta.

A més, durant l’any 2018 també es va configurar una nova seu electrònica per 
poder donar resposta a tots aquests nous requeriments, que al llarg del 2017 la seu 
electrònica havia rebut..., l’autoritat havia rebut 13.685 visites, la qual cosa suposava 
un increment d’un 123 per cent respecte a l’any anterior, però l’any 2018 pràctica-
ment es va doblar aquest nombre de visites, amb 24.792, la qual cosa, doncs, ve a dir 
la importància que tenia aquest tema en aquell moment. I seguim igual, eh? De fet, 
seguim amb el mateix nombre de visites i això realment ha sigut un èxit, vull dir..., 
perquè és molt apreciada, aquesta pàgina.

Bé, tal com ja els he avançat, un dels nostres principals objectius era donar a 
conèixer la nova normativa europea. Per tant, vàrem intensificar de manera consi-
derable les jornades de caràcter informatiu i formatiu. Durant l’any 2017, l’autoritat 
va organitzar set accions divulgatives, en les que varen participar, aproximadament, 
unes nou-centes persones. D’aquestes set accions vull destacar el cicle de conferèn-
cies, estructurat en cinc blocs, en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, i, d’altra banda, la conferència «Privacitat: una qüestió de democràcia», que va 
comptar amb la participació de Joe Cannataci, relator especial de dret a la privacitat 
de les Nacions Unides, com a conferenciant central.

L’autoritat també va ser present en diversos congressos i fòrums. Vull destacar 
la nostra participació en la primera edició del YoMo, el congrés dirigit als joves del 
Mobile World Congress, realitzant activitats per dotar els joves d’habilitats transver-
sals que els ajudin a fer servir la tecnologia mòbil de la forma més eficaç possible, 
però també de la manera més segura.

També l’any 2017, vàrem continuar donant suport a diferents entitats, amb la par-
ticipació en trenta-cinc accions de formació i divulgació, principalment de la nova 
normativa europea. A més, amb l’objectiu principal d’apropar-nos a la ciutadania, 
participem anualment en el Mobile World Congress organitzant una jornada que 
l’any 2017 va centrar-se en la privacitat en el joc i, el 2018, en el blokchain, valorant 
els seus beneficis i riscos per a la privacitat.

Durant l’any 2018 es van intensificar encara més les actuacions de divulgació or-
ganitzades per nosaltres, amb la participació de 1.100 persones. Entre les actuacions 
de divulgació realitzades, vull destacar la sessió realitzada el 24 de maig del 2018 a 
la seu de la Comissió i el Parlament Europeu a Barcelona, coincidint amb la data de 
plena aplicació del reglament, per ajudar les institucions i organitzacions a fer efec-
tiu el seu compliment.

El 14 de juny vàrem organitzar una conferència al Palau de la Generalitat per va-
lorar els primers passos d’aplicació del reglament i vàrem comptar, en aquesta ocasió, 
amb la participació del supervisor adjunt europeu de protecció de dades, Wojciech 
Wiewiórowski –actualment és el supervisor europeu, bé, per circumstàncies de de-
funció de l’anterior, que s’han produït aquest estiu; era el supervisor adjunt i portaven 
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tot el ritme de l’organització. Bé, d’aquesta manera vàrem continuar amb la divulga-
ció efectiva dels punts claus del reglament, i vàrem ampliar-ne l’anàlisi amb els nous 
criteris desenvolupats per les institucions europees.

I vull destacar una tercera actuació realitzada a finals del 2018 per valorar els sis 
mesos d’aplicació del reglament, amb la presentació de les novetats que incorporava 
la nova Llei de protecció de dades, i on també vàrem presentar els resultats de l’en-
questa feta per l’autoritat del grup GPEN, Global Privacy Enforcement Network, 
sobre el compliment del principi d’accountability entre els ajuntaments de Cata-
lunya.

També es va continuar fent divulgació i formació del reglament, tant en l’àmbit 
institucional –per aplicar-lo adequadament– com per donar a conèixer aquesta nor-
mativa a la ciutadania, per tal que pogués exercir els seus drets de la manera més 
adequada. També vam participar en nou congressos i conferències a nivell nacional 
i internacional.

Amb aquesta orientació preventiva i garantista, es va dissenyar i es va començar a 
implementar el Pla estratègic de formació per al període 2018-2020, amb l’objectiu de 
donar resposta a les necessitats formatives, especialment amb motiu de la plena apli-
cació del reglament. Aquest pla s’estructura en tres línies d’actuació diferen ciades.

Una primera, integrada per accions formatives adreçades als responsables de 
protecció de dades. Aquestes accions es realitzen amb la col·laboració de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i s’adrecen, principalment, a directius i co-
mandaments intermedis de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració lo-
cal i de les diferents entitats públiques, per tal de conscienciar-los de les obligacions 
que s’han de complir d’acord amb el nou reglament i per formar el personal en aquest 
àmbit. Van participar, durant l’any 2018, en aquestes formacions un total de 640 tre-
balladors públics. I també vàrem col·laborar amb l’Escola d’Administració Pública 
en el primer curs massiu en línia i obert, el MOOC, massive open online course, so-
bre transparència i protecció de dades, adreçat al personal de les administracions 
públiques catalanes. En aquest curs hi varen participar 1.700 persones, en una pri-
mera edició, i 1.750 treballadors públics, en la segona edició.

Una segona línia d’actuació del pla de formació consisteix en la realització d’ac-
cions formatives de protecció de dades de caràcter sectorial, que es varen concretar, 
específicament, en els sectors educatiu, de serveis socials i sanitari, i que s’adrecen 
al personal de la Generalitat, del seu sector públic i d’altres entitats de caràcter ins-
titucional.

Els anys 2017 i 2018, en l’àmbit educatiu, vàrem continuar impulsant el projec-
te de «Menors, internet i tecnologies», que té per objectiu conscienciar els menors i 
el seu entorn sobre la gestió responsable de les dades personals quan s’utilitzen les 
noves tecnologies, i especialment internet. També vam impartir tallers sobre les ha-
bilitats en dispositius mòbils, que, com els he comentat, s’havien desenvolupat en el 
marc del YoMo. Aquestes activitats es realitzen per part del personal de l’autoritat 
impartint les sessions en els centres educatius per als alumnes de primer i segon curs 
d’ESO. Atès que el reglament pren en especial consideració el col·lectiu de menors, 
també vàrem elaborar i presentar les pautes de protecció de dades per a centres edu-
catius, elaborades per l’autoritat, on es donen orientacions als directors i docents de 
com tractar les dades personals dels menors d’acord amb les noves obligacions del re-
glament. A més, vàrem realitzar sessions de formació a mida per als comandaments 
intermedis del Departament d’Educació i per als directors de centres educatius, en 
les que van participar 265 persones. 

I en el sector de serveis socials, que també és un sector prioritzat pel nostre pla 
estratègic de formació, es van iniciar actuacions durant l’any 2018 adreçades a en-
titats del tercer sector i els col·legis professionals de treballadors i assistents socials. 
En aquestes sessions formatives, realitzades arreu del territori català, hi van partici-
par un total de 192 professionals del sector.
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La tercera línia d’actuació del pla consistia en la formació interna de treballadors 
de l’autoritat i es va desenvolupar en dos entorns: un de caire general per a tot el 
personal i un altre de formació d’actualització i aprofundiment, que es va adaptar a 
les funcions de cada àrea.

I, dit això, durant l’any 2017 també es van dissenyar i elaborar diferents eines per 
facilitar l’adequació al Reglament de protecció de dades, com per exemple la Guia 
pràctica sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades. Aquesta guia es 
va adaptar, l’any 2018, a les directrius del Grup de l’Article 29 i, posteriorment, l’hem 
actualitzada amb una orientació més pràctica, incidint especialment en els aspectes 
relatius a la gestió de risc. De fet, aquesta renovació de la guia la vàrem presentar el 
passat dia 4.

I, seguint amb les actuacions del 2017, també vàrem dissenyar, desenvolupar i im-
plantar una eina de gestió interna per a l’extracció de dades, que consta en el Registre 
de Protecció de Dades de Catalunya, amb la finalitat de lliurar aquesta informació, 
en format electrònic, als responsables del tractament. En aquest context, vull recordar 
que el reglament ha eliminat l’obligació de notificar els fitxers a les autoritats de pro-
tecció de dades, el que va comportar la supressió del Registre de Protecció de Dades 
de Catalunya mitjançant el Decret 162/2018, de 17 de juliol.

També vàrem elaborar, en forma de preguntes i respostes, una llista de les princi-
pals qüestions del reglament per explicar de forma clara i pràctica les principals nove-
tats i obligacions en una llista de verificació per ajudar les organitzacions a fer una 
valoració de la seva situació, de manera ordenada, sobre el compliment del reglament. 
I es va dissenyar i desenvolupar una eina per a la gestió del Registre d’activitats de 
tractament, que el 2018 es va posar a disposició de totes les entitats.

Durant l’any 2018 també es va posar en funcionament la notificació electrònica 
dels delegats de protecció de dades de l’autoritat per part dels organismes correspo-
nents i es va crear el registre de delegats de protecció de dades, que s’ha fet públic 
perquè es pugui consultar de manera fàcil i àgil i accedir a les dades de contacte 
dels DPOs. I el 2018, amb l’aplicació efectiva del reglament, vàrem dissenyar i posar 
a disposició de les organitzacions un procediment per a una nova obligació, com és 
la notificació de violacions de seguretat de dades a l’autoritat.

Bé, jo crec que aquí hi ha un primer resum de com vam actuar. I, precisament, a 
continuació, els exposaré l’evolució dels serveis prestats a l’autoritat durant aquests 
dos anys. (Veus de fons. Pausa.) Em diuen que tinc temps, i així puc anar una mica 
més relaxada.

Bé, l’any 2017 es van atendre 1.648 consultes al servei d’atenció al públic, i el 2018 
es varen resoldre 2.700 consultes. Com veuen, es tracta d’un importantíssim increment.

També en l’àrea de consultoria, que dona suport a les entitats del nostre àmbit 
competencial amb la implementació de les obligacions regulades a la normativa de 
protecció de dades, es va produir un increment molt important, ja que el 2017 es va-
ren plantejar 259 consultes i el 2018 es varen mantenir en termes similars concretats 
al 2017. És destacable que les peticions de suport provenen, d’una manera majori-
tària –podríem dir, exhaustiva, majoritària–, de l’àmbit local. Les consultes plante-
jades es varen concentrar en temes com els principis de responsabilitat proactiva i 
d’enfocament en el risc, i també en la designació dels delegats de protecció de dades, 
o la necessitat de fer una anàlisi de riscos per poder definir les mesures de seguretat 
escaients.

Pel que fa a l’assessoria jurídica, l’any 2017 vàrem realitzar 57 dictàmens i, du-
rant l’any 2018, un total de 61. Entre els temes que se’ns han plantejat, vull destacar 
les consultes relatives a lo que és el tractament de dades especialment protegides 
–pensem que s’ha incorporat algun nou tractament de consideració de dada prote-
gida amb el reglament– i la implementació dels sistemes de videovigilància.

En tots els informes que vam fer durant l’any 2017, no només teníem en compte 
l’actual regulació, la regulació vigent en aquell any, sinó que també avançàvem les 
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previsions que tenia el reglament aplicable a partir del 25 de maig del 2018, perquè 
així fossin conscients de cap on havien d’anar els nous preceptes.

Naturalment, el tema principal del 2018 va ser l’adequació dels diferents tracta-
ments de dades del reglament. Una cosa molt concreta i molt definida que ens pre-
guntaven, sobre el que hem tingut moltes qüestions, era la definició de la figura del 
DPO –que, com vostès saben, és una figura nova– i quines havien de ser les seves 
característiques, qui havia de tindre DPO i qui no... Aquest va ser un dels principals 
motius de consultes, continu, que vam tindre durant aquest any.

Quant a la funció... Bé, també us puc dir, pel que fa als informes sobre disposicions 
de caràcter general emesos... Ens vam..., durant l’any 2017, doncs, vam informar un 
avantprojecte de llei, quatre projectes de decret, dotze projectes d’ordre i, durant l’any 
2018, un avantprojecte de llei, quatre projectes de decret, especialment destacables. 
De la resta ja he donat les xifres globals abans.

Ara, en relació amb la funció inspectora de l’autoritat, l’any 2017, les denúncies re-
budes van ser 853. D’aquestes, un gruix important, 460, varen ser trameses a l’Agèn-
cia Espanyola de Protecció de Dades, ja que eren de la seva competència. I durant 
l’any 2018 va baixar aquesta quantitat, es va regularitzar i en vàrem rebre 368. Totes 
aquestes denúncies, si fem el gruix de quines van correspondre a investigar l’autoritat, 
van passar de 134, el 2016, a 286, el 2017, i a 149, el 2018. Quant a la reclamació de 
tutela de drets durant l’any 2017, van ser 76, i 65, el 2018.

Un altre tema a destacar és que durant l’any 2017, des de l’autoritat, es va  continuar 
participant activament en el grup de treball amb l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades i l’Agència Basca de Protecció de Dades, amb l’objectiu de debatre i establir 
posicionaments conjunts amb relació a l’aplicació del nou Reglament general de pro-
tecció de dades, i també d’acord amb la nova regulació estatal que en aquell moment 
estàvem començant a esbossar. Sobretot vam intervenir molt en aquells temes que..., 
degut a que s’havia de regular a nivell estatal, quan el reglament feia remissió al dret 
dels estats membres.

I també vàrem treballar en l’elaboració d’eines de suport a les entitats per tal d’adap-
tar-se al Reglament general de protecció de dades de forma activa. En concret, fruit 
d’aquests treballs, es va elaborar una guia específica adreçada a definir les principals 
obligacions del responsable i encarregat del tractament i una guia sobre l’encarregat del 
tractament i sobre l’obligació del deure d’informar. També cal destacar la participació 
de l’autoritat en el comitè tècnic de l’esquema de certificació de DPOs de l’Agència Es-
panyola de Protecció de Dades.

També, ja els ho he avançat abans, però ja durant el 2017 i en part del 2018 l’auto-
ritat va participar activament en la tramitació del Projecte de llei orgànica de protec-
ció de dades de caràcter personal. Jo mateixa, acompanyada pel cap de l’assessoria 
jurídica, vàrem participar en diverses reunions en la Comissió de Codificació del 
Ministeri de Justícia, encarregada de la redacció de la norma. I allà hi vam presen-
tar un seguit d’esmenes i suggeriments en el tràmit d’audiència d’aquest projecte.

Igualment, el 15 de març del 2018, vaig comparèixer com a directora de l’autori-
tat a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats durant el debat del projecte de 
llei i vaig participar en algunes de les reunions de la ponència constituïda durant la 
tramitació del projecte del Congrés per assessorar, juntament amb l’advocat en cap 
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en l’anàlisi del projecte i les esmenes 
presentades. 

Bé, un cop exposades les principals actuacions, vull fer referència a un dels àmbits 
en el que nosaltres, en aquest moment, estem invertint força recursos. Em refereixo 
a la difícil incorporació dels principis de responsabilitat proactiva i l’enfocament en 
el risc en el si de les organitzacions, ja que hem comprovat que, passat quasi un any 
i mig de la plena aplicació del reglament, hem detectat que les organitzacions tenen 
força dificultat per aplicar aquests principis. Aquests dos elements –que són, preci-
sament, la base del compliment del conjunt de les obligacions del reglament– exigei-
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xen un canvi en la forma de fer les coses, és a dir, un canvi en la forma de governar 
la informació. Això exigeix anar més enllà d’un compliment mecànic i literal de la 
norma, assumint el compromís, com a organitzacions, de protegir els drets de les per-
sones. Aquest repte requereix, no només coneixements, sinó també la conscienciació 
respecte del que ens estem jugant com a societat. I, si no reflexionem sobre l’ús que 
estem fent de la tecnologia, ens veurem abocats a prendre altres tipus de decisions 
molt més dràstiques.

I finalment, per acabar –he anat molt de pressa al principi, ho sento, perquè em sem-
blava que se m’acabava el temps, però, bé, vull dir...–, connectant també amb aquest 
tema de revolució tecnològica que estem vivint, des de l’autoritat estem treballant per 
contribuir en l’elaboració dels principis que han de governar el disseny de la intel-
ligència artificial, tal com ens demana la Declaració sobre ètica i protecció de dades en 
intel·ligència artificial, que es va aprovar ara fa un any en la XL Conferència Internacio-
nal d’Autoritats de Protecció de Dades.

Bé, aquí finalitzo la meva exposició. Moltes gràcies per la seva atenció, i estic a 
la seva disposició per respondre les preguntes pertinents.

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, la paraula als diferents grups parlamentaris, 
començant pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I en nom d’aquest grup té la paraula 
la il·lustre diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, diputados, diputadas, señora Bar-
barà. 

Antes de empezar mi intervención me gustaría condenar la violencia machista 
que estamos viendo en las manifestaciones separatistas, porque han sido varias ya 
las mujeres agredidas, y condenar la violencia en general. Esta noche, creo que to-
dos los catalanes hemos pasado una noche terrible viendo cómo ardían muchas de 
nuestras calles, y también lamentar el hecho de que dos chicos jóvenes..., uno haya 
perdido un ojo, otro un testículo, en el intento de ocupación del aeropuerto, y recor-
dar que ha habido políticos irresponsables, como el señor Torra o el señor Sabrià, 
portavoz de Esquerra Republicana, que han animado a la gente a ir a esa ocupación 
del aeropuerto.

Centrándonos ya en la intervención de hoy, en su comparecencia, muchas gracias 
por su explicación, aunque yo voy a hablar precisamente de lo que usted no ha ha-
blado, y creo que es lo más importante que compete a la protección de datos. 

Usted ya compareció para explicar la memoria de 2016 y yo en aquel momento ya 
le pregunté, preocupada –porque yo creo que es uno de los temas que más nos preocu-
pan a los catalanes–, si nuestros datos estaban realmente protegidos para que los sepa-
ratistas no pudieran utilizarlos para un nuevo 9-N bis. Desgraciadamente, nuestros 
datos no fueron protegidos, y el 1 de octubre fue todavía peor que el 9-N. Y ahora 
nuestros datos están vagando por el ciberespacio, nuestros DNIs, nuestras direccio-
nes, no sabemos quién los tiene, no sabemos si pueden acceder a ellos los CDRs, por 
ejemplo, este Tsunami Democràtic que ya hemos visto que de democràtic tiene bas-
tante poco.

Así que mi pregunta es: si la Autoridad Catalana de Protección de Datos no es 
capaz de proteger nuestros datos, ¿para qué sirve?, ¿cuál es su utilidad? Y si tene-
mos en cuenta que en aquel momento, cuando se roban nuestros datos, usted era la 
directora, ¿no cree que debería dimitir?

La verdad es que no deja de ser casualidad que justo cuando se estaba haciendo 
ese referéndum ilegal usted estaba en Hong Kong, estaba en un congreso para la pro-
tección de datos mientras a los catalanes nos robaban nuestros datos. Pues a lo mejor 
hubiera sido mejor que hubiera estado usted en Cataluña, para que no nos robaran los 
datos, que no de asistente a un congreso paradójicamente sobre protección de datos.
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Ahora ya conocemos la sentencia con respeto a ese referéndum ilegal. La justicia 
acaba de dictar esa sentencia, el lunes la conocimos, y es la misma justicia por la que 
usted precisamente fue apercibida sobre sus responsabilidades penales si, por acción 
u omisión, hacía cualquier tipo de iniciativa que favoreciera a ese referéndum ilegal 
de tan funestas consecuencias. Y en esa sentencia, que conocimos el lunes, con res-
pecto al señor Turull, dicen –y cito literalmente–: «El día 1 de octubre anunció el 
sistema de censo universal para posibilitar –según afirmó– el voto de los ciudadanos 
en cualquier colegio electoral sin necesidad de acudir al centro asignado. Esa pre-
sentación se realizó en una rueda de prensa con un comunicado emitido a primera 
hora de la mañana. Se apoyaba en un trabajo informático diseñado sobre el dominio 
de registremeses.com, que posibilita el acceso y el registro del voto desde cualquier 
colegio. Obra en la causa el contenido de la página web que informa sobre la manera 
de utilización del censo universal, con un programa informático de soporte e infor-
mación a las mesas electorales.» Fin de la cita.

Usted, como máxima autoridad de la protección de datos en Cataluña, ¿qué sintió?, 
¿qué pensó al escuchar «censo universal»? ¿No le saltaron todas las alarmas? «Hom-
bre, ¿de dónde ha salido ese censo, de dónde han sacado los datos de todos los cata-
lanes, sus direcciones, sus DNIs?» Bueno, bueno, ya he dicho que casualmente estaba 
en Hong Kong, pero digo que, no sé, estaría alerta, ¿no?, y recibiría la noticia que el 
señor Turull había anunciado un censo universal. La verdad es que fue providencial 
que usted casualmente andara por la otra parte del mundo, y eso evitó que ejerciera 
la función para la que ha sido nombrada y por la que le pagamos todos los catalanes, 
que es para que proteja nuestros datos. Yo creo que su obligación era estar aquí, con-
trolando el adecuado cumplimiento de la legalidad de los ficheros públicos que utilizó 
la Generalitat para el censo del referéndum ilegal y que, insisto, están vagando por el 
ciberespacio.

¿De dónde salieron esos datos? ¿Cómo es posible que nuestra información sensi-
ble, como el DNI o la dirección, fuesen robados y estén por ahí todavía vagando, que 
no sabemos qué ha pasado con ellos? Porque es evidente que esos datos se robaron, 
porque bastaba clicar un enlace que hicieron público días antes del referéndum para 
ver allí nuestro nombre y nuestra dirección. ¿Cómo es posible que tuvieran nuestros 
datos y nuestra dirección y fuera tan fácil acceder a él? 

También es evidente que robaron nuestros datos porque hubo personas que, con 
suma preocupación, vieron cómo les llegaba a su casa un correo postal anunciándo-
les que tenían que formar parte de la mesa de ese referéndum ilegal. La verdad es 
que todo el daño que ha hecho el referéndum ilegal a Cataluña tardaremos años, yo 
creo, en procesarlo.

Nos consta que ha habido denuncias por este robo masivo de datos. Usted ha dado 
una cifra total de denuncias, pero nos gustaría saber cuáles son con respecto a este 
robo masivo de los datos de los catalanes. Y también nos consta que usted misma 
ha sido denunciada por las dudas más que razonables sobre su actuación, si era ade-
cuada a derecho, porque usted mantuvo una conducta –según ha sido denunciada– 
pasiva e incluso desleal.

Claro, yo podría hacerle ahora muchas preguntas. Es obvio que usted puede no 
contestarlas por su situación procesal e incluso puede mentir, porque el estado de 
derecho español le garantiza ese derecho. La verdad es que yo me alegro de que us-
ted tenga garantizados todos sus derechos, igual que todos los españoles, pero ojalá 
usted hubiera hecho el trabajo por el cual le pagamos y hubiera protegido los da-
tos de todos los catalanes y ahora no tuviéramos que tener por ahí nuestros DNIs y 
nuestras direcciones, con el peligro que eso supone, al alcance de cualquier persona 
con unos conocimientos bastante rutinarios de informática.

Sobre el robo de los datos personales de los catalanes, imagino que usted me 
dirá que no puede contestar porque está sub iudice, pero es que el tema es tan gra-
ve que está sub iudice, ¿no? (Veus de fons.) ¿No? Bueno, ahora nos cuenta. Pero el 
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tema es tan grave que yo le voy a preguntar..., si me contesta, pues será estupendo. 
La Generalitat dejó al alcance de cualquiera con un conocimiento de cifrado de da-
tos todo el censo de Cataluña, los datos de más de 5 millones de catalanes, mayores 
de dieciocho años, que por sí mismos o cruzados con otra base de datos pueden ser 
instrumento, pues, por ejemplo, para realizar fraudes y que, insisto, no sabemos qué 
ha pasado con esos datos, dónde están.

Según varios expertos, el sistema de cifrado de los datos recopilados en secreto y 
utilizados para el referéndum ilegal, pues es bastante fácilmente descifrable. ¿Se da 
cuenta usted de lo que eso supone? ¿Cómo se siente usted al saber que nos ha dejado 
desprotegidos, que ha dejado nuestros datos desprotegidos? Y, sobre todo, ya que us-
ted no impidió el mal, ¿qué ha hecho una vez se ha sabido que ese mal ya estaba he-
cho y que nuestros datos estaban, pues ahí, al alcance de personas con conocimientos 
para poder descifrarlos? ¿Ha actuado de oficio? Porque, insisto, es muy interesante 
su comparecencia, pero es que precisamente no ha hablado de lo que yo creo que era 
lo más importante de lo que tenía que hablar; de hecho, yo pensaba que es que iba a 
venir a explicarnos eso. 

Otro tema que nos preocupa especialmente a Ciudadanos, y que hemos denun-
ciado reiteradamente, es la lista de buenos y malos catalanes que se hace desde esas 
entidades paragubernamentales como son la ANC y Òmnium y, lo que es peor toda-
vía, desde el propio Gobierno de la Generalitat. Le pongo un ejemplo: esas listas para 
apuntarse si uno quiere trabajar en un día festivo, como por ejemplo el día nacional..., 
pues nos da una lista de afectos a la causa y, por descarte, nos da otra lista de des-
afectos a la causa. ¿Qué opina usted al respecto? ¿No cree que es una manera de dejar 
desprotegidos nuestros datos, en este caso por cuestiones ideológicas? ¿No cree que 
usted, al frente de este organismo, debería proteger a los catalanes de esas listas ne-
gras que hacen estas entidades paragubernamentales e, insisto, peor todavía, el propio 
Gobierno?

Otro tema que también nos preocupa..., y nos anticipamos, porque en Ciudada-
nos estamos acostumbrarnos a anticiparnos a los temas, a decir «esto va a pasar» y 
estamos acostumbrados que nos llamen... «No, no, exagerados, ¿qué decís?, ¡esto no 
va a pasar!», y luego pasa, ¿eh? Hace apenas unas semanas, el señor Albert Rivera, 
desde el Congreso, advertía de lo que iba a pasar estos días. El señor Pedro Sánchez 
se rio de él, pero se ha demostrado, una vez más, que tenía razón. La semana pasa-
da, la señora Lorena Roldán propuso una moción de censura contra el señor Torra 
porque veíamos lo que iba a pasar esta semana. Lo mismo: nos dijeron que no, que 
no, que «exagerados»... Nos quedamos cortos, ¿eh?, después de lo que estamos vien-
do estos días, nos quedamos cortos.

Pues ahora ya estamos preocupados, y ya lo avisamos, llevamos días diciéndolo, 
y espero que la próxima vez, si usted comparece y yo estoy aquí, pues, ojalá no tenga 
yo razón, de verdad se lo digo; pero ¿cómo puede utilizar el Identicat estos datos im-
portantes, personales, nuestros, y nuestros rastros de navegación? ¿Están ya al caso 
de esto? Porque, insisto, nos parece muy preocupante, y ojalá no tenga razón, pero es 
que normalmente los de Ciudadanos acabamos teniendo razón cuando denunciamos 
estas cosas. Por cierto, también fue Albert Rivera, ya hace años, el primero en denun-
ciar que el Cesicat, que en aquel momento el señor Mas negó, era el embrión de un 
CNI catalán, bueno, de forma bastante poco regular, diría yo.

Y otro tema que nos preocupa muchísimo y que hablamos siempre que podemos, 
porque seguramente es de lo más preocupante que ha pasado en Cataluña en los úl-
timos años, ha sido el espionaje a niños, y también a profesores, pero sobre todo, lo 
más importante, a menores, en los patios de los colegios. De nuevo, una entidad para-
gubernamental, generosísimamente financiada por el Gobierno de la Generalitat, di-
ferentes diputaciones, diferentes ayuntamientos, también otros gobiernos autonómicos 
–por cierto, encabezados por los socialistas, que tomen nota. Pues Plataforma per la 
Llengua –insisto, generosamente subvencionada– se metió con engaños... Y lo de en-
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gaños no lo digo yo, es que lo explicaron ellos tan tranquilamente en rueda de prensa. 
Explicaron en rueda de prensa que habían engañado a profesores y equipos directivos 
diciéndoles que iban a hacer unas actividades interesantísimas en inglés, pero en rea-
lidad lo único que les interesaba era saber en qué idioma hablaban los menores y los 
profesores. No sabemos qué datos han recabados de ellos. ¿Usted qué opina? Porque, 
claro, no sabemos si tienen información sobre sus domicilios, sobre sus edades, sobre 
la ideología de sus familias... Como no lo sabemos, como lo único que sabemos es 
que han entrado a engañar y se dedican a hacer oficial..., bueno, a anunciar de forma 
oficial una serie de estadísticas...

El president

Diputada, ha d’anar acabant.

Sonia Sierra Infante

...que evidentemente –sí–, desde mi punto de vista, no tienen ninguna credibi-
lidad, pero me gustaría saber su opinión como máxima autoridad catalana en pro-
tección de datos.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Socialistes i Units per Avan-
çar. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos 

Bé, moltes gràcies, president. També agrair a la senyora Barbarà la seva compa-
reixença i saludar l’equip que l’acompanya.

El cert és que esperàvem, de la seva intervenció, potser una major dedicació a la va-
loració, diguem-ne, de tota la tasca que fa la seva agència. És a dir, bona part de la seva 
intervenció s’ha centrat en destacar, de les memòries de les que disposem per escrit, 
algunes dades que considera ressenyables. I l’hi agraïm, eh?, perquè el fet de desta-
car-ne, entre una memòria que conté tantes dades, algunes en concret, doncs, apunta a 
allò que vostè considera que és més rellevant. Tanmateix, esperàvem potser una major 
tasca de valoració de quina ha estat l’evolució de la situació de la protecció de dades a 
Catalunya en els darrers anys. 

És veritat que cap al final de la seva intervenció ha fet la part que jo he trobat que 
era més valorativa, no?, en què ens deia que calia fer una major reflexió sobre l’ús 
que es fa de les tecnologies i «si no» –apuntava–, «ens veurem abocats a prendre deci-
sions molt més dràstiques». Clar, és obligatori preguntar-li a què es refereix amb això. 
Perquè, clar, és prou taxatiu com perquè mereixi una explicació de quin tipus de po-
lítiques creu que..., vaja, que es contenen en aquesta expressió, no? Això d’una banda.

De l’altra, és veritat que hem vist, per exemple, en una de les qüestions que al-
menys a mi m’ha semblat que destacava menys, una de les tasques, una de les funci-
ons que té l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que és la potestat d’inspecció i 
de tutela de drets, hem vist que hi ha hagut una evolució bastant a l’alça de les actua-
cions d’ofici, i també les denúncies investigades per l’Agència de Protecció de Dades 
de Catalunya, i també les que s’han remès a l’agència espanyola, no? En el cas con-
cret del 2017, veiem que són 853, per 244 que eren el 2016. La qüestió que li volia 
preguntar és a què respon l’increment, si és degut a, diguem-ne, aquesta major difusió 
que han fet dels serveis que pot prestar l’Agència Catalana de Protecció de Dades o 
a noves tipologies d’incidències. En fi, que ens expliqui una mica quines són les ac-
tuacions inspectores o quines són les denúncies que estan rebent: tipologies, les cau-
ses més freqüents, etcètera. I també quin tipus de col·laboració troben per part de les 
administracions públiques.

I aquí he de dir que, diguem-ne, m’estalvio de reproduir la intervenció de la por-
taveu que m’ha antecedit, perquè s’ha dedicat molt profusament a aquestes qüestions, 
però, efectivament, fins i tot al marge de la consideració política que pugui merèi-
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xer el 9 de novembre, l’1 d’octubre..., és a dir, des de qualsevol posició de l’espectre 
polític i ideològic a Catalunya, hauria de preocupar que, al seu dia, especialment l’1 
d’octubre, les dades del cens dels catalans i les catalanes circulessin distribuïdes i es 
convidés una sèrie de voluntaris en aquella jornada de mobilització a fer còpies mirall 
d’aquest cens, que, efectivament, com han estat exposades, no sabem fins a quin punt 
han circulat o quins usos se li poden haver donat. I, per tant, quines són les mesures 
que s’han recomanat a les administracions públiques, els expedients que s’hagin po-
gut obrir per tractar, diguem-ne, de corregir la situació...? És a dir, que ens exposi una 
mica quina és aquesta situació.

I després també li volíem demanar la seva valoració respecte a aplicacions que 
estan circulant per telefonia mòbil en les que es recopilen dades que, efectivament, 
hi ha gent que dona voluntàriament, però que per la naturalesa pròpia d’aquestes 
aplicacions i a través de quins servidors opera i sense saber a quin marc legal exac-
tament estan sotmeses..., doncs preocupa. És a dir, aquests dies estem coneixent de 
molt a prop, amb l’actualitat informativa, que hi ha molta gent que s’està donant d’al-
ta a una aplicació posada a disposició per una, diré, organització, que es diu Tsunami 
Democràtic, en què la gent dona una sèrie de dades personals, fins i tot la ubicació en 
temps real i una certa pauta de la seva activitat habitual. Clar, nosaltres entenem que, 
tant des del punt de vista del reglament europeu com des del punt de vista de la nor-
mativa interna, segurament això hauria d’estar sotmès a uns controls que no sembla 
que hi estigui sotmès, no? I, per tant, la valoració que es fa també des de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades d’aplicacions com aquesta..., que no és l’única, eh? 
Vull dir que, contínuament, en els telèfons mòbils, sigui per aplicacions, diguem-ne, 
de joc com de qualsevol altre, hi han situacions d’aquest tipus, i ens agradaria que 
les valorés també.

I, finalment, un altre fenomen que s’ha produït, encara que, en aquest cas, limi-
tat a alguns municipis d’escassa població, però alguns municipis... –bé, «d’escassa 
població»..., diguem-ne que no són grans capitals, ja m’entén–, però en alguns mu-
nicipis s’ha convidat, per part d’autoritats públiques, la gent a registrar-se volun-
tàriament a un cens d’aquests territoris que s’autoproclamen ja independents i no 
dependents del nostre marc constitucional i estatutari. Clar, han tingut notícia, vos-
tès, d’això? Saben en quines condicions s’estan donant aquestes dades? Algú s’ha do-
nat d’alta com a responsable d’aquests fitxers? No considera que aquí potser valdria 
la pena alguna actuació d’ofici? Etcètera.

Per tant, no m’estendré, perquè ja s’ha fet en la intervenció anterior, però jo crec 
que aquestes qüestions, a banda de les que podríem considerar ordinàries, que han 
de ser motiu de preocupació en totes les societats en què aquestes tecnologies de la 
informació i la comunicació han penetrat enormement, i, en fi, diguem-ne, allò que 
pot compartir amb tots els seus col·legues europeus i d’arreu... A banda d’això, hi ha 
algunes actuacions específicament, diguem-ne, encoratjades des d’autoritats públi-
ques catalanes que jo crec que també mereixen, bé, una reflexió i potser fins i tot una 
actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Perquè, ja dic, al marge dels 
objectius polítics que es perseguissin, crec que val la pena tenir una preocupació so-
bre aquestes dades.

Especialment perquè... Miri, ho plantejava la diputada de Ciutadans en termes de 
que s’obté tant la llista, diguem-ne, positiva, d’adhesió a uns determinats postulats 
ideològics, com negativa. Admetent que en el darrer dels casos que li he mencionat, 
per una qüestió de dimensió de les dades que es puguin recollir, és a dir, del nombre 
de persones que es puguin recollir, la llista negativa seria absolutament ineficient. 
És a dir, si uns quants habitants d’Amer i de tres o quatre municipis més petits de-
cideixen apuntar-se a una llista –tal com els demanen algunes autoritats públiques 
seves–, efectivament, la llista en negatiu és ineficient perquè seria enorme. Però sí 
que les persones que hagin donat les seves dades estan donant unes dades que, d’al-
guna manera, permeten identificar una adhesió a una ideologia, potser a uns partits, 
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etcètera. I fins i tot, des d’aquest punt de vista, caldria estar especialment preocupat 
perquè aquestes dades puguin estar sense un mínim control, uns responsables, etcè-
tera. De fet, és que dades d’aquest tipus, com sap vostè i sap tothom, són mereixe-
dores d’un grau especial de protecció i, fins i tot, en determinats casos, bé, en fi, no 
es podrien ni recollir, eh? Però, bé... 

Per tant, li demano aquestes valoracions: de fet, una valoració política, diguem-ne, 
sobre les tasques més ordinàries de protecció de dades, sobre les situacions més ha-
bituals i la col·laboració amb les administracions públiques respecte a les qüestions 
que podríem dir més ordinàries, i algunes que estan causades pel nostre especial 
context polític, que jo crec que també són mereixedores d’una reflexió i, com li deia, 
fins i tot d’una actuació.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Agrair-li la seva intervenció. Jo avui no li faré preguntes i m’agra-
daria explicar el motiu. Crec que és evident que falten la meitat de grups parlamenta-
ris. Això no impossibilita que vostè comparegui, perquè no s’ha de votar. Jo he decidit 
venir perquè entenc també que, quan a una persona se la convoca al Parlament, des-
prés no assistir-hi, doncs, genera un greuge. I estic encantat d’haver-la escoltat, però 
no li faré preguntes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Es-
peranza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bon dia, senyora Barbarà. Yo, la verdad, tengo muy poquito 
tiempo, porque somos un subgrupo parlamentario. Entonces me voy a centrar direc-
tamente..., me voy a dejar los bailes de salón y le voy a hacer preguntas directamente.

¿Sigue usted estando imputada por la colaboración para la obtención de datos irre-
gulares para la elaboración del censo del 1 de octubre? El año pasado todavía seguía 
en situación de investigada y queríamos saber si sigue así. Entre otras cosas, porque 
nos parece sorprendente que, de dos memorias que nos resuma, en fin, no nos dé 
absolutamente ningún dato respecto de cuántas denuncias se presentaron en el 2017 
y en el 2018 en su agencia, cuántas fueron archivadas, cuántas fueron tramitadas, 
cuáles son los instrumentos o elementos por los cuales se decide o no archivar esas 
denuncias.

Porque tenemos unas declaraciones de usted muy graciosas donde dice que, bue-
no, en el caso del acceso y la recopilación de datos personales de un señor de Murcia 
para la celebración del referéndum del 1-O, que en esos momentos, en 2017, pone 
una denuncia frente a la agencia... En fin, este señor parece ser que no tenía derecho 
a que sus datos personales fueran debidamente protegidos desde su agencia. También 
parece ser que el hecho de ser militante de un partido no nacionalista, también según 
sus propias declaraciones... «Hombre, es que es un militante del partido» –en este 
caso era de Ciudadanos– «y, por tanto, pues decidimos que no tenía base suficiente 
como para proceder a investigarlo y decidimos su archivo.» 

Entonces yo quiero que nos explique usted cuáles son los elementos que usted 
tiene en cuenta, y su equipo, para archivar las denuncias que les llegan a su agencia, 
especialmente en este año 2017, en el que miles de datos de miles de catalanes fueron 
obtenidos de manera ilegal, miles de datos de carácter personal y sensible están al 
alcance de cualquiera, y cuando además usted –usted– no cumplió con sus respon-
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sabilidades. Mientras la Agencia Española de Protección de Datos alertaba sobre la 
ilegalidad de la obtención de esos datos personales de ciudadanos catalanes mediante 
la elaboración de un censo y la puesta en peligro de datos sensibles de esos catalanes, 
usted, en cambio, emitía un comunicado desde la agencia animando a los ciudadanos 
a participar en ese referéndum ilegal. ¿Se arrepiente usted de ese comunicado, dado 
que esas no eran sus funciones, ni muchísimo menos? Que yo sepa, la Agencia Ca-
talana de Protección de Datos sirve para proteger los datos personales de todos los 
catalanes. No es la agencia, ni muchísimo menos, un movilizador pseudoelectoral de 
ningún tipo.

También le quería preguntar… Me gustaría... Bueno, lo digo porque, si no, le voy a 
volver a repetir las preguntas. Me gustaría que nos explicara cuántas inspecciones han 
tramitado ustedes tanto en el año 2017 como en el 2018. He estado mirando los infor-
mes, no he podido encontrarlo. 

Me gustaría saber también cuántas sanciones han impuesto ustedes. Dado que us-
tedes tienen capacidad sancionadora, ¿cuántas sanciones han impuesto ustedes y a qué 
tipo de sujetos lo han hecho? Es decir, ¿empresas privadas, empresas públicas, per-
sonas individuales, personas jurídicas? Si nos lo podría decir. Porque es verdad que 
usted, en época de elaboración de ese censo ilegal para el referéndum del 1-O, desde 
luego no estuvo a la altura, ¿no?

Pero es que tampoco estuvo a la altura en el caso de un fichero que realizó el 
Ayuntamiento de Barcelona, que en aquel momento el reglamento a usted le obli-
gaba a dar autorización para la elaboración de ese listado y ese fichero, y usted per-
mitió que en el Ayuntamiento de Barcelona se hiciera un listado, entre otras cosas, 
con miembros de las policías que actúan en la ciudad de Barcelona, con datos tan 
sensibles, pues, como identificación, ideología, afiliación sindical, religión, vida se-
xual e incluso violencia de género.

Mire, usted no ha cumplido con sus obligaciones de proteger los datos de los ca-
talanes durante años. Que venga aquí usted y nos explique –y nos explique– las nue-
vas obligaciones de las que ya no es responsable, que es autorizar la elaboración de 
esas listas, y que usted no tiene esa obligación desde el 25 de mayo del 2018, según 
dice el reglamento este que nos ha estado explicando, hombre, yo creo, sinceramen-
te, que es un ejercicio de hipocresía y de irresponsabilidad manifiesto.

Yo lo que quería es que usted nos explicara, exactamente, cuál es su situación 
procesal, qué medidas tomó durante todo ese tiempo y qué expedientes tramitó, qué 
tipo de sanciones tramitó, qué criterios siguió y...

Y, bueno, con esto finalizamos la primera intervención, porque creo que habrá 
un segundo turno.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, perquè pugui contestar les diferents 
preguntes dels grups parlamentaris, a donar la paraula de nou a la senyora Maria 
Àngels Barbarà, per un temps aproximat d’uns quinze minuts.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Sí, però m’agradaria... Com m’han preguntat bastantes coses similars, em permet 
dos minuts per organitzar-me una mica la informació que porto...

El president

No hi ha cap problema.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

...de temps? I així ho podré intentar englobar. Em faig un esquema mental per 
intentar englobar les respostes, que en molts casos...

El president

Si els sembla, aquest president suspèn la sessió durant dos minuts. Gràcies.
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Donem un temps de cinc minuts, ja que el temps.., crec que estem en tempos 
d’aquesta comissió. Suspenem durant cinc minuts. 

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i tretze minuts i es reprèn a les onze i dos 

minuts.

El president

Si els sembla, reprenem la Comissió d’Afers Institucionals. I seria el torn, per con-
testar els diferents grups parlamentaris, de la senyora Maria Àngels Barbarà, per un 
temps aproximat, com hem dit, de quinze o vint minuts, entenent que avui anem bé 
de temps en aquesta comissió.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Moltes gràcies, senyor president. Bé, intentaré agrupar les respostes, perquè crec 
que poden anar en una mateixa línia. Els demano que..., vull dir que, si em deixo 
alguna cosa pendent, m’ho recordin. 

Hi ha algun tema, com el que em plantejava el senyor Pedret, dels municipis petits, 
que em diu que han fet alguna enquesta o, vull dir, algun tipus de..., que no en tenim 
coneixement, no tenim coneixement de res de tot això a l’autoritat –m’ho acaba de 
dir..., l’hi preguntava abans al cap de l’assessoria jurídica. Doncs, si convé, obrirem 
una investigació prèvia. Vostè ho diu aquí, vull dir, jo ho considero com una comuni-
cació, i a partir d’aquí ho esbrinarem. A això jo li dic que no li puc contestar perquè 
no ho sé, però ho valorarem.

Amb referència a que jo estava a Hong Kong, evidentment, sí, estava a Hong 
Kong perquè era la Conferència Internacional de Protecció de Dades. Es fa una ve-
gada a l’any. Durant aquesta conferència a nivell internacional es preveu tot lo que 
passarà en el món de protecció de dades durant els propers dos anys. Estem treba-
llant ara encara amb temes que es van decidir a Hong Kong, i crec que era la meva 
obligació anar-hi. 

Això no repercutia per a re en lo que pogués passar, perquè estava en contacte di-
recte amb el meu equip, que estava aquí, i, per tant, vaig poder ser coneixedora dels 
punts més importants de conflicte que podien haver-hi en aquell moment, i després 
entraré en més detalls en lo que vam fer aquells dies. La meva obligació com a di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades és representar-la arreu, en els 
esdeveniments més importants també; si no, perdem el contacte amb la realitat i amb 
el dia a dia del món de la protecció de dades.

Ara bé, això no m’eximeix absolutament de res, però ja li dic que estava en con-
tacte permanent amb el nostre equip i vam poder decidir les actuacions que s’havien 
de fer a cada moment.

Amb relació a les actuacions que vam fer en aquell moment, a la senyora Sonia 
Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans..., els hem donat resposta i els hem faci-
litat puntualment tota la informació que m’han demanat tant al Parlament de Cata-
lunya, a través del Parlament, normalment, com de manera directa.

Recordo que el 15 de març, quan vaig comparèixer al Congrés dels Diputats, 
vaig ser objecte d’aquesta pregunta per part del representant de Ciutadans. En aquell 
moment, el president de la comissió va dir que no li contestés perquè no era objecte 
de la meva compareixença, però sí que els vaig dir que qualsevol pregunta que ha-
guessin de fer-me sobre aquest tema, a través de la Llei de transparència, tenien dret 
a conèixer tota la informació i que jo els hi facilitaria, tant si me la preguntaven di-
rectament com si exercien aquest dret a través del president del Parlament. Van fer 
ho d’aquesta manera, i nosaltres... No he volgut repetir aquí informació que ja els 
havíem donat i que jo considero que la meva exposició ha de ser de caràcter gene-
ral, i per això, vull dir, ho porto preparat per si m’ho preguntaven –sincerament, no 
pensava que sortís avui aquest tema, perquè els hem donat tota la informació–, però 
aquí l’hi dic.
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Al Grup Parlamentari de Ciutadans els vam donar resposta el 26 del III del 2018 
a la seva sol·licitud de 19 del III facilitant còpia de l’informe del cap de l’Àrea d’Ins-
pecció sobre les actuacions dutes a terme per l’autoritat amb relació al tractament de 
dades amb motiu del referèndum d’1 d’octubre.

Al mateix grup, els vam donar resposta el 6 del IV del 18 de la sol·licitud de 28 del 
III facilitant la relació de denúncies rebudes a l’autoritat arran del referèndum de l’1 
d’octubre, i els informes jurídics que van servir de base per elaborar la nota de prem-
sa de l’autoritat sobre les responsabilitats de les persones que formaven part de les 
meses electorals –que després hi ha fet referència, crec jo, la senyora García.

Del mateix grup parlamentari, els vam donar resposta l’11 del XII del 18 a la sol-
licitud del 22 de l’XI del 18, de l’accés a la consulta del registre de fitxers de titularitat 
pública i privada de l’autoritat durant el termini d’un mes, perquè ens van fer una pre-
gunta... Aquí ho tinc, els ho tornaré a facilitar i si ho volen els ho explico: estava tancat 
el registre ja i vostès volien tindre informació de si era possible que hi hagués hagut 
algun accés. Els vam obrir el registre, que estava tancat ja, perquè vostès poguessin 
tindre accés durant un mes a aquesta informació.

També els vam donar resposta, el 21 de desembre del 18, a la petició d’informació 
del Defensor del Pueblo que va instar el parlamentari Carlos Girauta Vidal, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Llavors, el Defensor del Pueblo, quan li vam enviar la in-
formació de les actuacions que havíem portat a terme, que s’havien iniciat d’acord amb 
el previst a l’article 17 de la Llei orgànica del Defensor del Pueblo –la sol·licitud que 
havia fet el senyor Girauta–, ens va contestar que, «como el objeto de la queja se en-
cuentra pendiente del proceso judicial, todavía pendiente en el juzgado número 13», 
arxivava el cas temporalment mentre es procedia a veure com acabava la situació. 

Molt bé, això, amb totes aquestes... Jo els hi puc tornar a facilitar i, si vol, hi po-
dem entrar, perquè jo ara faré, a més d’això, com m’ho ha demanat la senyora Gar-
cía, un resum, breu però concís, de totes aquestes situacions i del perquè, com hem 
procedit i com estan les coses en aquest moment. Però això ho volia dir, perquè, és 
clar, m’estranya que vostè em digui que no m’he referit a això quan tenen tota aques-
ta informació que els hem facilitat a través del Parlament, precisament.

Bé, llavors, amb relació a les denúncies, és veritat, eh?, que jo he fet una referència 
genèrica. La veritat, pensava que ja sortiria aquest tema per un cantó o per l’altre i, si 
no, jo l’hagués plantejat, però si jo em centrava en donar tota aquesta informació que 
ara els donaré amb relació a la consulta del referèndum, diguéssim, que es va produir 
l’1 d’octubre, doncs trencava totalment lo que era el plantejament de la meva inter-
venció, i llavors no tenia sentit. Ara, aquí tinc tota la informació, i jo els hi facilito 
amb molt de gust. 

Bé, les denúncies vinculades directament al referèndum. Durant l’any 2017 es van 
rebre un total de noranta-nou... He dit el global abans, eh?; ara em referiré a les denún-
cies que van estar vinculades directament al referèndum del 2017, perquè ens centrem 
en aquestes al marge del global que havia donat l’altra vegada, que era la presentació 
normal d’una memòria. També, aquestes denúncies estan referides tant a l’eventual 
recollida i tractament de dades per tal d’elaborar el cens electoral del referèndum de 
l’1 d’octubre, així com a les referides a l’eventual aparició a internet de dades relatives 
al cens electoral. Vull dir, aquest bloc consisteix en això.

Durant l’any 2017 es van rebre un total de noranta-nou denúncies relacionades 
amb el referèndum, algunes d’elles formulades davant l’Agència Catalana de Protec-
ció de Dades i altres davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de les quals 
ens van donar trasllat. També cal assenyalar que, el mateix 2017, l’Apdcat va obrir 
una investigació d’ofici al publicar-se als mitjans de comunicació que el cens electo-
ral podia ser accessible per internet. 

També durant l’any 2018 es van seguir rebent denúncies, però això ja va ser un nú-
mero mínim, ja que en concret només se’n van rebre quatre. El gruix de totes aques-
tes denúncies va ser immediatament després de la celebració del referèndum.
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Què va fer l’autoritat davant de la interposició d’aquestes denúncies? Doncs, un 
cop rebudes aquestes denúncies, es va iniciar una fase d’informació prèvia per tal 
d’investigar els fets denunciats. Ara bé, què va passar en l’ínterim? Perquè la primera 
denúncia va arribar aquí el dia 19 de setembre, la primera denúncia. El dia 20 es va 
tenir coneixement –perquè és públic i notori– que la policia judicial estava practi-
cant diligències d’investigació sobre el referèndum de l’1 d’octubre, en concret amb 
les intervencions efectuades en el Departament d’Economia, en el Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologia de la Informació i en altres organismes oficials de la 
Generalitat.

Davant d’això, en data 29 del IX, abans de la celebració del referèndum, nosal-
tres, l’Apdcat va remetre ofici a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya en què s’interessava sobre els òrgans... Per què ens vam dirigir al fiscal en cap 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? Al marge que el tribunal superior és 
el que imputava les causes sobre el referèndum, estava en aquell moment coordinant 
les coses –no és per això–, i que les actuacions estaven coordinades també pel tri-
bunal superior i, si ens hagués hagut de dir alguna cosa, s’hagués dirigit a nosaltres 
i no ens ho va dir, al marge d’això, el fiscal té una visió ordenada, ja que coordina 
els fiscals d’arreu, i, si hi havia alguna actuació concreta, els fiscals ho sabrien i ell 
n’estaria informat.

Bé, doncs l’Apdcat va remetre un ofici a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justí-
cia en què s’interessava sobre l’òrgan judicial, si n’hi havia més d’un, que havia ende-
gat actuacions judicials amb relació al tractament de dades personals en ocasió de la 
celebració del referèndum. Al no rebre resposta inicialment, es va reiterar la petició 
immediatament amb oficis del 10 del X i 24 del X.

Finalment..., bé, finalment no, la veritat és que en aquell moment tots sabem, i per 
desgràcia, que el fiscal, doncs, estava malalt, vull dir..., i quan va poder ens va contes-
tar, que finalment també va ser un desenllaç molt trist, diguéssim: el fiscal va acabar 
morint; però bé, les circumstàncies són aquestes. Finalment, la fiscalia va contestar 
mitjançant escrit rebut a l’autoritat el 14 de l’XI del 17, en el qual informava que, efec-
tivament, estava intervenint el jutjat número 13 d’instrucció i que ens dirigíssim a ell 
per esbrinar què és el que havíem de fer.

Així ho vam fer i, seguint les instruccions del Ministeri Fiscal, ens vam dirigir 
al jutjat, el qual es notificà amb una interlocutòria... Bé, això va ser un llarg segui-
ment; si volen, ara els hi explico. Ens hi vam dirigir per primera vegada. De primer 
ens van contestar que «no procede», perquè no sé si en tenien però ens van posar un 
peu de recurs. Nosaltres ens hi vam tornar a dirigir aclarint el que volíem. I final-
ment ens va contestar, aclarint quin era el motiu, perquè nosaltres havíem de saber 
si ells estaven intervenint, i llavors ens va contestar dient, expressament, que «no 
procede iniciar ningún procedimiento administrativo sancionador en tanto no haya 
requerido resolución definitiva en la causa penal», la causa penal en la que, segons 
precisava aquesta interlocutòria, s’estaven investigant tots els fets relacionats «con la 
actividad celebrada el 1 de octubre pasado, por lo que se precisó al censo electoral.» 
Això ho estava investigant, des d’aquest moment, el jutjat número 13, i ens va donar 
instruccions concretes de que nosaltres no podíem actuar mentre ells estiguessin ac-
tuant i no s’hagués tancat aquest procediment.

Bé, què vam fer davant d’això, nosaltres? Doncs, per indicació d’aquest jutjat, vam 
deixar en suspens les actuacions d’inspecció, atesa la possible coincidència de que 
entre els fets investigats del dit jutjat i els que havien denunciat aquesta autoritat po-
dien haver-hi coincidències. Vostès saben que sempre hi ha la prelació del cas penal 
sobre l’administratiu i, a més, teníem exactament la instrucció del jutjat número 13 
de que no podíem actuar mentre ells estiguessin actuant.

Però no es van arxivar les actuacions, com vostès diuen; en cap moment es van 
arxivar les actuacions, sinó que es van deixar en suspens per indicacions del jutjat i 
es va dir que aquesta suspensió es basa en el principi de prioritat penal establert per 
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la normativa aplicable i que, quan això s’aixequi, nosaltres continuarem amb aques-
tes investigacions. Vull deixar clar que les actuacions d’investigació de l’Apdcat es-
tan suspeses, no arxivades, d’acord amb aquest principi de prioritat penal, mentre 
no es produeixi el corresponent pronunciament en seu judicial.

Una cosa. Anteriorment..., també vull aclarir-ho, això, perquè ningú ho ha dit, 
però també cal que en quedi constància. Alguna vegada s’havia dit: «Vostès haurien 
d’haver fet alguna cosa abans.» No podíem fer re abans, nosaltres abans no podem 
fer absolutament re. (L’oradora riu.) Ho dic també perquè, quan alguna vegada se’ns 
planteja: «Oh, vostès què pensen del que passarà?», nosaltres no podem pensar en lo 
que passarà. Nosaltres hem de veure una acció-reacció davant d’un fet concret, quin 
ha sigut el dret vulnerat i quina reacció podem tindre. 

Però, a més, això ho vull fer constar, també vull que quedi clar que ha quedat 
clar en una resolució, en un auto –que després els hi faré referència, per si els in-
teressa–, que el Tribunal Constitucional ja ens havia dirigit un requeriment amb 
anterioritat a tot això. Amb anterioritat a la presa de posició, diguéssim, davant del 
referèndum, el Tribunal Constitucional ja havia dirigit un requeriment respecte al 
qual s’havia dirigit a tots els implicats, inclús a mi també. M’havia dit: «No faci cap 
actuació a favor del referèndum.» Però s’havia dirigit a Processos Electorals, s’havia 
dirigit a membres del Govern, s’havia dirigit al Departament de Vicepresidència, 
que en aquell moment tenia les competències sobre el tema... I, per tant, les mesures 
tendents a evitar la celebració del referèndum ja estaven adoptades pel mateix Tri-
bunal Constitucional, qui havia advertit tots aquests òrgans i les autoritats afectades. 
Per tant, a mi m’era impossible dirigir-me, pronunciar-me sobre aquest tema, sobre 
el que ja s’havia pronunciat el Tribunal Constitucional. Jo no podia anar a dir: «Es-
colti, facin això», quan directament el Tribunal Constitucional ja s’hi havia dirigit i 
ja s’havien pres les mesures pertinents respecte a aquest tema. 

Bé, després... Sí que voldria fer referència... Després també hi havia el tema even-
tual tractament..., no, no, no. Després em referiré a aquest tema que m’han dit. Ara 
voldria fer referència a la meva situació. Oi que m’han demanat quina era la meva 
situació? Doncs tot això que vam fer i que s’ha demostrat..., tot això que vam fer, 
dirigir-nos primer al tribunal, després explicar..., hem comunicat a tothom quin és 
l’efecte en què estava la suspensió, fer el recurs... Tot això és lo que recull la jutgessa 
del tribunal del jutjat número 13 en el seu auto d’arxiu de la meva denúncia. Estic 
fora del cas, senyora García. O sigui que..., que ho sàpiga, vull dir, perquè tot això 
que els he explicat, molt més ben explicat segurament si llegeixen l’auto, és lo que 
diu ella. 

Bé, això és lo més... No ho sé, em sembla que amb això he donat resposta a bastants 
temes. Però, per exemple, sí que... Amb relació a Ciutadans, també, vam rebre, això, 
460..., les denúncies que vam rebre –aviam si tinc en algun lloc on les tinc concretes... 
Sí, denúncies més... Vam rebre, els dies 21 de desembre... –no, això era el 21 de desem-
bre, eh?, no tenen referència al referèndum–, el 21 de desembre vam rebre 460 denúncies 
de persones que es queixaven de la recepció de correus electrònics dels dominis demo-
craciaciutadana.organització i democracia21d.cat, en què es demanava el vot per al par-
tit polític de Ciutadans. Es va donar trasllat d’aquestes denúncies a l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades, perquè eren de la seva competència. I, mesos després, vam saber 
que s’havia arxivat, si bé se’n va retornar una part a nosaltres, perquè l’Apdcat es decla-
rava incompetent amb l’enviament de correus des del domini de democraciaciutadana.
organització, ja que l’adreça IP, de la que s’havia donat d’alta aquest domini, pertanyia 
al wifi de l’Ajuntament de Barcelona per als seus empleats. 

Davant d’això, es va obrir una investigació i recentment s’ha tancat. El desem-
bre del 2018, han comunicat que s’ha tancat aquesta investigació, amb una resolu-
ció d’arxiu en base al següent: és que es va acreditar que, efectivament, el domini 
democracia.org es va validar des d’una adreça IP que és de titularitat de l’IMI. En 
concret, una wifi de cortesia per als empleats de l’ajuntament de tots els seus edi-
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ficis. Bé, llavors, nosaltres no podem saber, vull dir, qui ho ha fet, això. I, evident-
ment, també hem arxivat la part que correspon a aquesta denúncia que ens havia 
retornat l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’IMI va manifestar que no va poder recuperar la informació corresponent a les 
connexions d’internet que van efectuar a través de la xarxa wifi, controvertida en 
el període temporal, aquesta xarxa wifi, que s’hauria validat el domini democracia-
ciutadana.organització, atesa la incidència tècnica que haurien patit. I per tant, això, 
hem procedit a arxivar-ho.

Què més? Hi havia algun altre..., sí. Li he dit, senyor Pedret, que no sabem... Si 
ens dona més informació, jo l’hi agrairia, me la fa arribar, i nosaltres obrirem una 
informació prèvia respecte a aquest tema. Vull dir que el que em diu d’aquests po-
bles petits, que no en tenim... Jo..., ha vingut al cap de l’assessoria jurídica a dir-
m’ho, no en tenim cap coneixement. Ho sento molt. 

No sé si em deixo alguna cosa... Em sap greu això, també abans l’hi he dit, em sap 
greu no comparèixer davant de... M’ha comentat que ara tenim més temps. Em sap greu 
no haver pogut fer la presentació de tota la memòria davant de tots els grups parlamen-
taris. Però, vaja, donades les circumstàncies, aquí estic per contestar-los. Jo crec que els 
hi he contestat tot, no? 

El president

Moltes gràcies. Donaríem pas a un segon torn, molt breu, perquè ara hi ha un pa-
rell de grups que m’han demanat que així sigui, però els demanaria un temps màxim 
d’uns tres minuts per grup parlamentari. Començaríem pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i en aquest sentit té la paraula la il·lustre diputada senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor presidente. Mire, con todos los respetos, es que la confe-
rencia esta en Hong Kong no la aprovechó usted ni lo más mínimo, porque es que nos 
robaron los datos. O sea, no aprendió mucho de estas novedades que le explicaron allí. 

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

No es cierto.

Sonia Sierra Infante

Bueno, los datos nos los robaron. Es una evidencia, con lo cual sería interesantí-
sima la conferencia, pero usted no la aprovechó.

¿Requirió al Govern para que no elaborara el censo ilegal, como era su obliga-
ción? ¿Requirió usted para saber a quién comunicaron los datos? Porque es que usted 
fue requerida el 7 de septiembre. Y usted no tenía que dirigirse ni a ningún fiscal ni 
a ningún juez. Usted lo que tenía que hacer era intentar parar lo que estaba haciendo 
el Gobierno, como era su obligación. ¿Usted se imagina que el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña dijera: «No, es que no voy a ordenar el cierre de los colegios por-
que el Tribunal Constitucional ya lo ha requerido el Govern»? Usted, por activa o por 
pasiva, evidentemente, no hizo nada para evitar que nos robaran los datos, como es su 
obligación y para eso le pagamos generosamente su sueldo.

Después, dice que nos ha contestado. Mire, es que estamos ya tan acostumbrados 
a que nos entreguen un papel por escrito con un sello que en realidad no responde a 
nuestras preguntas... De hecho, es que tenemos, el Grupo Parlamentario de Ciudada-
nos tiene el récord de amparos de la Mesa, de la Mesa que tiene mayoría separatista. 
Porque a veces yo recibo respuestas y ni siquiera sé a qué preguntas se refieren. Ima-
gínese si hay décalage entre lo que ustedes contestan y lo que nosotros preguntamos.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pe-
dret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies. A veure... Gràcies també per la resposta. Hi havia una qüestió sobre la 
qual m’agradaria que comentés alguna cosa, que és sobre aquestes aplicacions, no?, 
tant la que més recentment hem conegut com altres d’iguals característiques. És a dir, 
què passa quan, encara que sigui voluntàriament, la gent dona dades a unes aplicaci-
ons que no sabem en quin marc normatiu es mouen o s’haurien de moure i no ho fan?

I l’altra és respecte a aquesta qüestió. En primer lloc, un aclariment. Perquè vostè 
deia: «uns municipis que han fet unes enquestes». Bé, no és ben bé així. D’entrada, 
no li estic desvetllant res que sigui especialment secret, està als mitjans de comuni-
cació i s’ha publicat jo crec que en pràcticament tots ells: que hi ha almenys quatre 
municipis –em sembla que tots ells de menys de sis mil habitants, de moment– en els 
quals regidors i regidores d’aquells municipis s’han autoproclamat territoris lliures 
i han demanat als veïns i veïnes que s’inscriguin a un cens.

La pregunta és: algú ha comunicat que es creen aquests fitxers, amb alguns res-
ponsables? És a dir... En fi, ja sé que vostè em dirà que no poden tenir una actuació 
preventiva, però la crida a constituir el cens existeix i se n’han fet responsables unes 
autoritats públiques, en el sentit de que són ells els que fan la crida, no de que legal-
ment hagin adquirit la figura de responsables d’aquestes bases de dades, no?

I, bé, per part nostra, jo crec que ens donaríem per satisfets amb que es pronun-
ciés respecte a aquestes dues qüestions.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Molt breu; només per agrair-li la seva compareixença 
avui.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, senyora Barbarà, gràcies per la informació donada respec-
te de la seva situació processal. Moltes vegades surt la notícia de la investigació però 
no l’altra, i és bo saber-ho. 

Ara bé, a vostè li sembla compatible –compatible– el mateix dia 29 emetre un co-
municat per animar a la participació i dir als presidents de mesa d’un referèndum il-
legal, convocat amb dades il·legalment obtingudes l’1 d’octubre, que no els passaria res, 
i després, per la nit, a correcuita, enviar-li un ofici a la Fiscalia del TSJ? Això a vostè li 
sembla compatible amb la seva tasca de protecció? Perquè a nosaltres no.

Li hem preguntat si es penedia d’aquest comunicat que va fer vostè en el seu mo-
ment i si ho tornaria a fer.

Després també li hem preguntat... Ah!, li agraïm lo de les explicacions de les de-
núncies. Encara existeixen, no estan arxivades, i estan suspeses per prejudicialitat pe-
nal, cosa que està bé i és correcte. Però no ens ha explicat quins elements es tenen en 
compte per decidir o no tramitar les denúncies. Perquè a mi em resulta molt sospitós 
que vostè faci unes declaracions dient: «Bé, és que aquesta denúncia l’ha posat un mi-
litant de Ciutadans, aquesta denúncia l’ha posat...» O sigui, vostès investiguen perso-
nalment les persones que arriben a la seva agència per demanar empara? Perquè em 
sembla que és bastant poc..., en fi, professional, diguem-ne.

I després li he preguntat –no amb referència a l’1 d’octubre; en general, eh?– quantes 
inspeccions han fet vostès, quantes advertències han fet i quantes sancions han imposat.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. Per contestar les preguntes, té la paraula la senyora 
Maria Àngels Barbarà, per un temps, ara sí, d’uns cinc, set minuts.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Molt bé. Doncs començaré per la senyora de Ciutadans. Jo..., em sembla que ja no 
l’hi puc explicar més bé. Tota aquesta documentació que vostès ens han donat, tota, 
específicament amb tots els informes i tot el contingut, els ha sigut lliurada a vostès a 
través del Parlament, i amb preguntes molt concretes i directes. Si volen, els puc de-
manar que els hi tornin a enviar als lletrats del Parlament, però és la resposta exacta a 
les seves preguntes. O sigui que demanaria que s’ho miressin abans de contestar-nos i 
de dir-me que no els donem la informació. Perquè són els informes concrets que vam 
fer en cada moment, la valoració que es va fer de tot, i ho tenen a la seva disposició. 
I, si no, ens ho tornen a demanar i amb molt de gust els hi tornarem a enviar. Però 
ho hem entregat, no nosaltres directament, sinó amb les preguntes que van enviar, a 
través del president del Parlament, i les hem contestat una per una.

I, en canvi, jo, perdoni, però discrepo molt de la seva valoració. Jo crec que les 
aprofito molt, les conferències internacionals, i que és la meva obligació anar-hi.

I no sé què més tenia... M’ha dit alguna cosa més? D’això de fitxers...? No, no, que 
no els contestava el que tocava. És que li he contestat de pe a pa tot lo que vostè m’ha 
preguntat. I, si us plau, li demano que la hi tornin a reenviar, si no la tenen o no la té 
vostè a mà, des dels serveis del Parlament. Crec que no puc entrar-hi més, perquè li 
he donat tota l’explicació.

Llavors, amb referència a lo que vostè em preguntava, senyor Pedret, això, aques-
tes aplicacions... Bé, no em vull treure el tema de sobre i hi entraré. (L’oradora riu.) 
Vull dir, normalment, no són de la nostra competència, perquè no queda l’àmbit, 
però no queda... Si són utilitzades pels ciutadans i és al sector privat, és competèn-
cia de l’agència espanyola. 

També, durant tot el procés del referèndum, vam tindre col·laboració amb l’agèn-
cia espanyola i ens vam enviar uns als altres..., van haver-hi set trameses d’informa-
ció, nosaltres vuit i ells set, em sembla, o una cosa així, d’informació de lo que eren 
les denúncies que teníem i que corresponien uns als altres, vull dir... I ens les envià-
vem cada..., al final ho vam acabar fent amb els caps d’inspecció directament: «Et 
trameto aquestes, que són de la teva competència, i altres que són...» Per tant, jo en-
traré igual en el tema.

Els temes del consentiment... Bé, els temes..., com es dona? Serà, si ho donen els 
ciutadans... Vull dir, ja saben que hi han dos temes que poden fer vàlida una actua-
ció, diguéssim: és el consentiment, però ha de ser explícit, concret, hem de saber en 
quines condicions i tal –estic dient ara una vaguetat, però per enfocar el tema, i l’es-
tudiarem i ho mirarem amb més deteniment–, o l’altre és que estigui amb una norma 
de llei, que és una de les coses que hem explicat moltes vegades aquí, que les que 
coses que es fan per llei i, a més, fem una avaluació d’impacte, després ja tenen un 
tràmit més senzill dintre el marc de la protecció de dades, no?

Bé, doncs estudiarem aquest tema. Jo l’únic que li puc dir, que realment no ho 
sabíem. Potser és dels mitjans de comunicació i, com no ha tingut una denúncia per 
part d’algú, a més, no queda afectat. Estigui o no estigui en el nostre marc compe-
tencial, ens ho mirarem per tindre una opinió i poder... I si tenim alguna denúncia i 
no és competència nostra, doncs ho tramitarem, com fem sempre, a l’Agència Espa-
nyola de Protecció de Dades.

I, després, aviam... Senyora García, em pot repetir...? Perdó, eh?, és que ara no 
sé..., de veritat, eh?, ho sento. Els regidors... No m’entenc ni la meva pròpia lletra 
quan vaig tan de pressa, ho sento. Aviam... Ah, no... Sí, que si nosaltres no podíem 
actuar... Ah, no... –perdó, eh?–, amb referència... –ho sento, ho sento–, la senyora..., 
sí; em deia que no vam fer res abans. Primer, nosaltres, ja ho saben que no podem 
actuar abans. Però, si no haguéssim estat en el moment en què hi va haver-hi una 
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primera denúncia, inclús abans d’una valoració de què s’hagués pogut fer, podríem 
dirigir-nos a qualsevol autoritat abans del referèndum, abans de l’1 d’octubre i abans 
del 20 de setembre, aviam què podíem fer. Però insisteixo que el dia 7 el Tribunal 
Constitucional es va dirigir a tots els membres del Govern –molt més importants 
que jo, però entre ells també estava jo– per dir-nos que no féssim re a favor del refe-
rèndum. I era el Tribunal Constitucional qui estava custodiant això. 

Qui és la directora de l’Autoritat de Protecció de Dades –per més que jo crec 
que, i els hi afirmo, que fem les coses i les fem, les coses, molt bé, i així tenim els 
autos que tenim després quan analitzen la nostra actuació– per esmenar la plana al 
Tribunal Constitucional? Perdoni, nosaltres, abans de que hi hagués cap denúncia, 
no podíem fer re, havent actuat preventivament el Tribunal Constitucional, com va 
actuar el dia 7 de setembre. I aquesta és la situació.

Vostè feia referència... Ah, sí, la creació de fitxers..., també m’ho ha preguntat algú, 
sobre creació de fitxers, potser?, algun tema? Bé, la creació de fitxers ja no... Algú em 
sembla que..., potser el senyor Pedret, en la seva referència. I, després, consentiment 
explícit, pendents de meses... Jo no li estic contestant alguna cosa que vostè m’ha 
preguntat, senyora García. M’ho pot recordar? (L’oradora riu.) Ho sento, eh? No ho 
faig..., vull dir..., com...

El president

Diputada, si fa el favor...

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Sí, ho sento, eh? De veritat, no és fet expressament. Ja ho veu, eh?

Esperanza García González

No passa re. Jo vaig molt ràpid, perquè sé que tinc la meitat de temps que els al-
tres grups... 

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

No, és que no...

Esperanza García González

...i per això tampoc no...

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Com em van sortint els temes que m’han preguntat...

Esperanza García González

Jo li preguntava una valoració, dades i una valoració. Valoració: si vostè se’n pe-
nedia, del comunicat que va fer el mateix dia 29, que...

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Ah, sí! Això, això, això, sí.

Esperanza García González

I les dades era que jo li havia preguntat, no només amb relació a l’1 d’octubre, 
sinó també amb relació a l’activitat més ordinària, diguem-ne, no tan excepcional, 
quantes inspeccions s’havien fet des de l’agència i quantes sancions havien imposat.

El president

Queda clar, diputada; moltes gràcies. Reprengui.

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Gràcies, eh? Disculpi, eh?, però és que he pensat que me’n recordaria i quan vaig 
contestant coses se me’n va el sant al cel.

Tornaria a fer la mateixa. Miri, jo, en aquell moment, estava a punt d’agafar l’avió 
per tornar a Barcelona amb companys meus, de la conferència internacional, i tots 
ens vam quedar molt parats al veure el plantejament d’una nota que havia publicat 
l’agència espanyola, perquè no responia a la protecció de dades. Tothom sap, en el 
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món de la protecció de dades –i així ho van constatar la gent que estava amb mi en 
aquell moment–, que no pot actuar una autoritat que no tingui la competència. 

Qui és el responsable? –qui és el responsable? Podia ser que l’autoritat espanyola 
actués en un altre àmbit, però no en aquest. No es podia dirigir a les persones que 
formaven part de les meses electorals quan no n’eren responsables. No es pot multar 
una persona quan no és ni responsable ni encarregat del tractament. Qui era el res-
ponsable del tractament? El Govern de la Generalitat. Qui era competent en cas que 
el responsable del tractament fes malament les coses? Nosaltres. I això és l’únic 
que es va aclarir. Amb el beneplácito de tothom, perdoni. No es poden... (Se sent 
un telèfon mòbil.) No es poden enfocar les... –és el meu, dispensi’m (pausa)–, no es 
poden canviar lo que són els principis més bàsics de qui és responsable o encarregat 
del tractament. I això és lo que es va fer; absolutament res més.

I aquí ens va vindre, perquè, clar, per mi era molt fàcil dir: «Doncs, mira, no me 
n’he assabentat.» No, jo en soc responsable. El meu equip em va enviar aquest in-
forme, em va dir loque estava passant i jo vaig dir que, naturalment, teníem..., amb 
la proposta, i, naturalment, la vaig consensuar. Nosaltres hem de defensar les nos-
tres competències, i, encara que ens representin problemes, hem d’agafar tot allò que 
se’ns ve a sobre. I és lo que vam fer.

El president

Moltes gràcies. Senyora Sierra, per què em demana la paraula?

Sonia Sierra Infante

Sí, article 90 del Reglament, si us plau... Per una qüestió d’ordre, perquè no...

El president

Quina qüestió d’ordre?

Sonia Sierra Infante

Jo li he fet una pregunta molt concreta, si havia fet un requeriment o no, i no m’ha 
contestat «sí» o «no». 

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Requeriment a qui?

Sonia Sierra Infante

Al Govern. Preferiblement al senyor Turull, que és qui va anunciar que farien el 
cens. És que...

La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

És que, perdoni, és que jo el que li he dit...

El president

Perdoni, deixi que...

Sonia Sierra Infante

Vostè no tenia el requeriment per no fer re a favor del referèndum, vostè tenia 
el requeriment per impedir que es pogués fer un referèndum. La pregunta és molt 
simple, i només vull un «sí» o un «no»: va fer el requeriment a algun membre del 
Govern, sí o no?

El president

Diputada...

Sonia Sierra Infante

Gràcies.

El president

És una qüestió d’ordre. Vostè té la llibertat de contestar o no si va requerir o no 
el Govern en aquest sentit.
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La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Jo ja li he contestat abans aquesta pregunta.

El president

Bé, no havent-hi més paraules, acomiadar la senyora Maria Àngels Barbarà i els 
membres del seu departament que l’acompanyen. Agrair aquesta compareixença, 
com no pot ser d’una altra manera. 

I comentar i notificar als diferents grups parlamentaris que, per manca de quò-
rum, el punt 3 i els següents quedaran, en aquesta comissió, en suspens. Suspenc la 
comissió en aquest moment per falta de quòrum i no poder portar a votació cap dels 
punts. 

Senyor Pedret, per què em demana la paraula?

Ferran Pedret i Santos

Sí, president, tan sols perquè entenem que reglamentàriament, com no es podran 
prendre acords, procedeix el que vostè ha decidit, però sí que, com a grup proposant 
d’alguna de les iniciatives, el que demanaria és que quedessin sobre la taula per po-
der ser incloses a l’ordre del dia en la següent sessió.

El president

Totalment d’acord, diputat. Com ja he dit, queda suspesa la comissió. Ho deixem 
en suspens i, evidentment, sobre la taula, per a una següent comissió i poder repren-
dre aquesta comissió amb el quòrum necessari que aquesta comissió demana.

Només un últim comentari com a president d’aquesta comissió: ja que el Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem ha fet un minso comentari amb referèn-
cia a la manca de quòrum que tenim, i ara feia avinent, per poder continuar aquesta 
comissió, i com a president de la comissió, demanar als diferents grups parlamen-
taris..., i no m’agrada parlar quan no hi són presents, però sí que la responsabilitat 
i la corresponsabilitat d’aquesta comissió, d’aquesta mateixa institució, i entendre 
que aquí estem per treballar i posar tota aquella feina, la mateixa que és remunera-
da pels ciutadans de Catalunya i que per això ens paguen un sou, i apel·lar a aquesta 
responsabilitat, que va més enllà d’aquesta comissió i es converteix en institucional.

Moltes gràcies. Suspenc la sessió.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i nou minuts.
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