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Sessió 11 de la CPDAP

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

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

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

el lletrat Ferran Domínguez García.

Hi són presents els diputats Munia Fernández-Jordán Celorio, Dimas Gragera Velaz, 

Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas Escamilla i Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

pel G. P. de Ciutadans; Gemma Geis i Carreras, Saloua Laouaji Faridi, Xavier Quinquillà Du-

rich i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Gemma 

Espigares Tribó, M. Assumpció Laïlla i Jou, Raquel Sans Guerra i Bernat Solé i Barril, pel 

G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i David Cid Co-

lomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

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

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

cretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, David Ferrer i Canosa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

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

del viatge a les illes Fèroe de l’1 de febrer de 2019 (tram. 354-00099/12). Dimas Gragera 

Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

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

Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la participa-

ció de T-Systems en la coordinació del cens dels catalans a l’estranger per al referèndum 

de l’1 d’octubre de 2017 (tram. 354-00100/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamen-

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

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

el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la reunió amb la ministra de 

Política Territorial i Funció Pública (tram. 355-00042/12). Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública. Sessió informativa.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris que 

es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya (tram. 311-00810/12). Al-

fonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 239, 109).

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’ajunta-

ments que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya (tram. 311-

00811/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 239, 110).

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de nodes que 

s’han instal·lat en el desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya (tram. 311-00812/12). 

Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 239, 110).

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts 

pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya (tram. 311-00813/12). Alfonso 

Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

239, 111).

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts 

per altres serveis diferents als de fibra òptica oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya (tram. 

311-00814/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 239, 111).

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris que 

disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa Oberta de Catalunya (tram. 311-00815/12). Al-

fonso Sán chez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 239, 112).
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10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la implanta-

ció de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya (tram. 311-00816/12). Alfonso Sán-

chez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 239, 

112).

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de quilòme-

tres de fibra òptica desplegats a Catalunya (tram. 311-00817/12). Alfonso Sánchez Fisac, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 239, 113).

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis obtin-

guts en zones amb una densitat de població baixa respecte a la tecnologia 5G (tram. 311-

00818/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 239, 113).

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost inicial i final 

del projecte d’implantació de la Xarxa Oberta de Catalunya (tram. 311-00819/12). Alfonso 

Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

239, 114).

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost aproximat de 

manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta de Catalunya una vegada conclosa la 

fase d’implantació (tram. 311-00820/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 239, 114).

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi de nom de 

la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries» (tram. 311-00944/12). Raúl More-

no Montaña, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 286, 40).

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a usar la 

forma «1O» en el nom de la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries» (tram. 311-

00945/12). Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 286, 40).

17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del viat-

ge del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a les illes Fèroe l’1 de febrer 

de 2019 (tram. 311-00957/12). Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació.

18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació de la 

companyia T-Systems en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 (tram. 311-00958/12). Di-

mas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

El president

Bé; bona tarda, senyores, senyors diputats. Donem inici a aquesta Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública.

En primer lloc, algun grup vol informar d’alguna substitució d’algun diputat o 
diputada? (Pausa.) Senyor Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé, bona tarda. Al nostre grup, el diputat Bernat Solé substitueix el diputat Lluís 
Salvadó.

El president

Moltes gràcies. (Gemma Geis i Carreras demana per parlar.) Senyora Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; bona tarda, president. Nosaltres, també, en substitució de l’Anna Erra per en 
Xavier Quinquillà, i la Teresa Pallarès per la Saloua.

El president

Molt bé. Algun altre grup? (Pausa.) No? (Pausa.)
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública sobre els motius del viatge a les illes Fèroe 
de l’1 de febrer de 2019

354-00099/12

Doncs donaríem inici al primer punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de ses·
sió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els motius del viatge 
a les illes Fèroe de l’1 de febrer de 2019.

Aquesta compareixença..., i després aprofitaré per saludar oficialment el conse·
ller, que avui ens acompanya molt amablement per venir a fer aquesta compareixen·
ça. Aquesta sol·licitud la votaríem en aquests moments i la substanciaríem també 
fent una ampliació de l’ordre del dia d’avui mateix. Per tant, el senyor conseller 
vindria a fer una sessió informativa de dos punts, una que ja havíem aprovat amb 
anterioritat, i en el cas d’aquesta sessió informativa, doncs la substanciaríem avui 
mateix.

El grup que presenta aquesta sol·licitud vol fer algun tipus d’intervenció inicial 
abans de la votació? (Pausa.) Senyor Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Simplemente le hemos pedido la comparecencia entendiendo que ya que usted ha 
anunciado la firma de un acuerdo, que venga, lo explique y nosotros valoremos tanto 
su viaje como el contenido del acuerdo, como otras cuestiones.

El president

Alguna altra intervenció més? (Pausa.) No.
Doncs donaríem pas a la votació.
Vots a favor?
Doncs per assentiment de tots els grups presents, quedaria aprovada aquesta sol·

licitud de sessió informativa.

Sol·licitud de sessió informativa sobre la participació de T-Systems 
en la coordinació del cens dels catalans a l’estranger per al referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017

354-00100/12

Passaríem al punt 2, que és la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la participació de T·Systems en la coordinació del cens 
dels catalans a l’estranger per al referèndum de l’1 d’octubre del 2017, que proposa 
el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Vol fer alguna presentació, senyor Gragera?

Dimas Gragera Velaz

Brevemente, de forma muy escueta. Diversas informaciones periodísticas nos 
dicen que, probablemente, la empresa T·Systems haya participado y haya colabora·
do en la elaboración del referéndum ilegal del 1 de octubre y en la construcción de 
otras..., de lo que ustedes denominan «estructuras de estado».

Teniendo en cuenta la importancia de la empresa, teniendo en cuenta, también, 
que es participada por parte de capital del Estado alemán, nosotros querríamos que 
el conseller aclarase estas informaciones y nos diese su opinión, y, por supuesto, 
poder contrarrestarlas.

El president

Molt bé.
Si no hi han més paraules, passaríem a la votació sobre aquest punt.
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Vots a favor?
Vots a favor, del Grup Parlamentari Socialistes i del Grup Parlamentari de Ciu·

tadans.
Vots en contra?
Del Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Junts per Catalunya.
I abstencions?
De Catalunya en Comú Podem.
Ara ens faran els números. (Pausa.) Tenim 8 vots favorables, 10 en contra i 

1 abstenció. Per tant, decauria aquesta sol·licitud de compareixença.
(Dimas Gragera Velaz demana per parlar.) Senyor Gragera, sí?

Dimas Gragera Velaz

Creemos que, ante esta información, el conseller debería dar explicaciones y este 
Parlament o esta comisión no debería bloquearlo, pero, bueno, como ya nos conoce·
mos, como sabemos cómo se bloquea aquí la transparencia, la rendición de cuentas, 
hemos registrado una pregunta oral que también se sustanciará hoy por este motivo, 
con lo cual después podremos dilucidar sobre el tema.

El president

Molt bé.

Sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública sobre la reunió amb la ministra 
de Política Territorial i Funció Pública

355-00042/12

Doncs passem, ara sí, a la sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digi·
tals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública sobre la reunió amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública.

Aprofito, a més a més, doncs, per saludar el molt honorable senyor Jordi Puig·
neró i Ferrer, conseller, que ve acompanyat també del seu equip, del Xavier Gatius 
Garriga, secretari general; també tenim el senyor David Ferrer Canosa, que és se·
cretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, i la senyora Annabel 
Marcos Vilar, que és secretària d’Administració i Funció Pública.

Doncs, per començar la compareixença, té la paraula el senyor conseller.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública (Jordi Puigneró 
i Ferrer)

Bé; doncs, gràcies, president. I diputats i diputades, comparec avui per donar res·
posta a aquesta petició de compareixença, relacionada amb una reunió bilateral, de 
fet, amb l’única reunió bilateral que he mantingut, en aquest cas, amb la ministra..., 
amb la llavors ministra de Política Territorial i Funció Pública, la senyora Meritxell 
Batet.

Com s’ha dit ja, m’acompanyen diverses persones del meu equip: el secretari ge·
neral, els dos secretaris, en aquest cas, de la conselleria.

I, per tant, per entrar ja en matèria, en primer lloc, dir que, bé, és una comparei·
xença sobre uns temes que són una miqueta extemporanis, en certa manera, perquè, 
clar, la ministra, en aquests moments, està avui en funcions, el Govern està, doncs, 
en funcions, i estem davant, diguéssim, d’un nou escenari que han dibuixat les dar·
reres eleccions generals. Per tant, en aquest sentit, bé, evidentment, eh?, donaré ex·
plicacions i explicaré com va anar el contingut d’aquella reunió, que em sembla 
important que els diputats i diputades coneguin.

En primer lloc, penso que va ser i és una bona notícia que el Govern de Catalu·
nya, a través, en aquest cas, de la conselleria de Polítiques Digitals, pugui mantenir 
relacions bilaterals amb els diferents ministeris de l’Estat. I, en aquest cas, entenc 
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que la reunió bilateral se situa en aquest marc. Penso que és un marc positiu, eh?, 
des de la perspectiva de que dos governs, doncs, parlin, dialoguin i intentin solucio·
nar problemes dels ciutadans. I també que, la ministra, he de dir que va ser cordial, 
que va ser una reunió cordial, i que, en aquest sentit, esperem que, a diferència de 
com ha succeït en altres èpoques amb altres governs de l’Estat, doncs, aquest taran·
nà continuï en aquesta línia.

Els punts que vàrem posar sobre la taula, per part del..., o l’ordre del dia, eh?, de 
la reunió contenia sis punts. He de dir que els sis punts els va plantejar aquesta con·
selleria, eh? No vam..., per part del ministeri no es va plantejar cap qüestió en concret 
a debatre del que són, diguéssim, doncs, les problemàtiques relacionades amb l’àmbit 
de les polítiques digitals i de l’Administració pública. I els sis punts eren els següents: 
el primer era relatiu, com vostès ja saben, a la devolució dels drets dels treballadors 
i treballadores públics; el segon era la valoració sobre les lleis de procediment admi·
nistratiu, la 39 i 40 espanyoles –com vostès saben, ens afecten ja que tenen caràcter 
bàsic–; el tercer punt era la situació del català a les convocatòries d’oferta pública 
d’ocupació de l’Administració de l’Estat a Catalunya; el quart era referent a la for·
mació per a l’ocupació d’empleats públics de les administracions locals; i el cinquè, 
relatiu a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i el sisè, el Reial decret de trans·
posició de la Directiva europea de ciberseguretat, la coneguda com a Directiva NIS.

Bé, deixin·me dir·los que la reunió, que va ser cordial, va ser, per això, també 
una reunió al més pur estil Pedro Sánchez: bona cara, eh?, bones maneres, però cap 
avenç, cap contingut, cap proposta, cap seguiment posterior. Ens vam trobar a la 
taula un govern espanyol amb poques ganes reals de solucionar els problemes dels 
catalans; almenys problemes com els que he plantejat en aquest ordre del dia, com..., 
hi insisteixo, un ordre del dia on els sis punts plantejats eren punts que plantejava el 
Govern de Catalunya. Per part de l’altre cantó no n’hi havia cap.

Entrant, doncs, en matèria, el primer punt de la negociació, que era el que feia 
referència a la devolució dels drets dels treballadors i treballadores públics, dema·
nàvem a la ministra, com vostès saben, perquè he comparegut per aquest tema, que 
es comprometés a no condicionar el retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 amb 
els topalls de dèficit ni la regla de despesa imposades per Catalunya en la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat.

En definitiva, el que li vaig manifestar a la ministra és que tenia una oportunitat 
d’or per revertir les polítiques del senyor Montoro, eh?, per revertir les accions del 
senyor Montoro pel que fa o pel que ha fet durant aquests anys a la impossibilitat 
de retornar les pagues extres, que era una de les principals demandes que, com vos·
tès saben, teníem a sobre la taula per part dels treballadors de la Generalitat i també, 
doncs, per part dels sindicats. I també per la pressió que exercien, eh?, i que exer·
ciu els diferents grups parlamentaris sobre aquesta qüestió, tot i que he de dir que 
aquesta va ser –la voluntat de retornar les pagues– el primer pronunciament públic 
que vaig fer com a conseller només prendre possessió.

Com ja he expressat en diverses ocasions, la resposta de la ministra... –jo ho vaig 
fer també, ho vaig fer llavors– a aquest punt va ser un cop de porta, eh? Es va mos·
trar radicalment contrària a flexibilitzar la disposició addicional quaranta·unena dels 
pressupostos, i fins i tot va incloure la mateixa previsió al Projecte de llei de pres·
supostos generals de l’Estat, que no es va arribar ni a tramitar, i que, en tot cas, en 
l’actual situació de pròrroga pressupostària, aquesta disposició..., és a dir, que es se·
gueix aplicant, eh?

En aquest sentit, jo espero, jo estic..., vaja, espero que els senyors de Podemos 
i dels comuns que ara entraran, eh?, o volen entrar en el Govern de l’Estat, estic 
convençut que ens ajudaran a revertir aquesta situació. I, per tant, penso que farem 
una bona acció, en definitiva, perquè sigui possible, eh?, finalment, revertir aquestes 
clàusules Montoro i que puguem retornar aquestes pagues sense cap tipus d’entre·
banc.
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Com els deia, cap voluntat política del Govern del PSOE en defensar, en aquest 
sentit, els drets dels funcionaris catalans, però, malgrat el PSOE i el PSC, eh?, ens 
n’hem sortit. Malgrat el PSOE, hem tancat un acord amb els sindicats, hem apro·
vat un decret llei de retorn de pagues, l’hem començat a fer efectiu, i ara –sorpresa, 
eh?, sorpresa per a tots– ens el volen portar al Constitucional. Per tant, allò que he 
dit abans, eh?, de les pedres que teníem..., possibles pedres que hi podia haver en el 
camí i que vam demanar que la ministra retirés, doncs, de sobte, ara ens apareixen 
i ens posen dificultats per fer el retorn d’aquestes pagues. Per tant, no només no ho 
han facilitat, sinó que, a més a més, ara vol torpedinar, el Govern de l’Estat, l’acord 
per la porta del darrere, en aquest cas via Tribunal Constitucional.

I ara que ja ho teníem encarrilat, que havíem arribat a un bon acord amb els 
sindicats, que havíem aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya el decret 
llei per aplicar l’increment retributiu i que ja estàvem tornant les pagues; ara que 
ja havíem aprovat en seu parlamentària el suplement de crèdit per tornar el 30 per 
cent restant que tenim compromès fins a final d’any, doncs bé, ara ens trobem amb 
aquesta sorpresa per part de la ministra Batet, amb l’amenaça d’aquest recurs d’in·
constitucionalitat que deixi i que podria deixar sense paga extra i sense increment 
retributiu els nostres treballadors públics.

Això sí, per afirmar tot seguit en un exercici –penso– d’un cert cinisme que el 
que es vol és obrir un diàleg, eh?, sobre com fer efectiu el retorn d’aquestes pagues; 
un diàleg, al meu entendre, que el que fa és generar un problema, en aquest cas, 
on no hi era, perquè ja tenim l’acord, ja ho hem acordat amb els sindicats, ho hem 
acordat amb tots vostès. Per tant, esperem que, en aquest sentit, el nou Govern de 
l’Estat i per això estic convençut que aquí els companys d’En Comú Podem i de Po·
demos, doncs, si formen part d’aquest Govern, ens ajudaran en aquest propòsit de 
retornar, per dir·ho així, el que no havia estat mai o no hauria estat mai aquest re·
queriment per part de l’Estat amb l’amenaça que això suposa, diguéssim, des de la 
perspectiva d’acabar al Tribunal Constitucional, en tant que entenc que aquest diàleg 
que proposen serà per modificar alguna cosa. I aquí els he de dir que nosaltres ens 
mantindrem ferms en no modificar ni una coma de l’acord a què hem arribat amb 
els sindicats i que també hem arribat amb vostès.

Per tant, per part del Govern, entenc que paraules però també fets, eh? Ja hem pa·
gat el 10 per cent en la nòmina de març i hem aprovat el suplement de crèdit per pagar 
el 30 per cent de la paga del 13 que resta per abonar aquest any.

De fet, si un vol dialogar per facilitar el retorn de les pagues, jo crec que no ho 
fa interposant un requeriment previ a un recurs davant del Constitucional. Així jo 
crec que no s’obre un diàleg. Quina mena de diàleg és aquest? És el diàleg estil 155? 
M’hauria agradat trobar, doncs, llavors i també ara, en aquest cas, el Govern del 
PSOE, al costat, eh?, del Govern de Catalunya en aquest retorn de les pagues extres, 
i no com un cert entrebanc i no ajudar a fer·ho possible.

Però, bé, escolti, nosaltres som un govern responsable i per no posar en crisi, en 
aquest cas, el retorn de les pagues, el que sí que hem fet..., i per responsabilitat, ens 
asseurem a la taula de negociació, eh?, perquè no fer·ho voldria dir que automàtica·
ment això se n’anava de pet al Constitucional. De fet, una taula de negociació d’on 
no ens hem aixecat mai, eh? No ens fa por dialogar i menys encara ens espanta la 
mediació. Així que seurem a la taula –seurem a la taula– d’aquest Govern en fun·
cions o del Govern que en resulti per evitar que els drets dels treballadors i treba·
lladors públics siguin, doncs, retallats en el sentit de que no els siguin retornades 
aquestes pagues.

Per tant, aquest va ser un dels primers temes que vam posar sobre la taula, en 
aquest cas, del Govern del PSOE, de la ministra, que enteníem que era un tema i un 
assumpte important, i que estem corregint.

El segon tema era relatiu a les lleis de procediment administratiu, la 39 i 40, eh?, 
que és un tema que també ens preocupa molt al Govern de Catalunya. Pel que fa a 
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la valoració de les lleis, d’aquestes dues lleis, la 39 i 40 de 2015, proposàvem i pro·
posem impulsar modificacions amb l’objectiu de modificar..., bé, més que modificar, 
delimitar l’abast de la regulació prevista per no envair competències, en aquest cas, 
de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, el Govern del PSOE, lluny d’impulsar les modificacions pro·
posades, l’Administració de l’Estat, a la darrera Comissió Sectorial d’Administració 
Electrònica, relativa al projecte d’aquest reial decret que desenvolupa els elements 
d’administració electrònica d’aquestes lleis, reitera i referma la invasió competencial 
organitzativa de la resta d’administracions, i, per tant, també, de la Generalitat. Nova·
ment, es pretenen regular, com a preceptes bàsics, aspectes funcionals de les solucions 
tecnològiques de l’Administració general de l’Estat, imposant, mitjançant aquest marc 
normatiu, un model d’administració digital que limita el desplegament per part de la 
Generalitat de serveis que evolucionin d’acord amb les noves tecnologies.

He de dir que ens preocupa aquesta obsessió malaltissa de l’Estat per enviar 
competències de la Generalitat i d’àmbit de les diferents administracions territorials. 
Ens preocupa, i molt. Penso que, en aquest sentit, allò de l’autogovern, doncs, poso 
en dubte que se’l creguin quan veig aquest tipus d’actuacions. Vostès ja han mani·
festat, molts de vostès, per activa i per passiva, i el Govern de l’Estat també, que no 
estan per l’autodeterminació, però veig que tampoc estan per l’autogovern, perquè, 
clarament, aquestes dues lleis exerceixen una invasió competencial que considerem 
inadmissible i que en el si, diguéssim, del que és l’Administració de Catalunya, pel 
que fa en aquest cas a l’Administració digital, estem veient una nova recentralitza·
ció en versió 2.0.

Per tant, vull entendre que, en aquest cas, el nou Govern de l’Estat farà marxa 
enrere, i, en aquest sentit, no continuarà recentralitzant per via digital el que ha estat 
una acció clara i determinada dels diferents governs del PP durant aquests darrers 
anys, i que no ens trobem davant d’una versió jacobinista 2.0 en aquest sentit, eh? 
Aquí emplaço els companys del PSC, doncs, que ens ajudin en aquest propòsit. Crec 
que faríem un flac favor a l’autogovern de Catalunya.

El tercer element fa referència..., o el tercer punt de l’ordre del dia que vam plan·
tejar en la reunió amb la ministra era una qüestió important, eh?, que és el que fa 
referència a la situació de les convocatòries d’oferta pública a Catalunya per part de 
l’Estat, i com aquestes maltracten el català.

Amb relació a la situació del català en les convocatòries d’ocupació pública de 
l’Administració de l’Estat, proposàvem, i li proposàvem a la ministra, assolir un 
acord per tal que el català sigui un requisit obligatori en aquelles places d’oferta 
d’ocupació pública de l’Estat a Catalunya, eh?, no de l’Estat a la resta de comunitats; 
no, no, de l’Estat a Catalunya, perquè, actualment, la xifra de les places que es con·
voquen des del Govern d’Espanya –i podem anar, diguéssim, doncs, deu anys enrere 
o vint anys enrere, si volen–, pel que fa a les diferents ofertes que s’han fet al llarg 
de tots aquests anys, i observaran que en cap d’elles, per tant, un zero per cent de les 
places convocades per l’Estat a Catalunya, el català és un requisit.

Per tant, a vegades alguns s’omplen molt la boca de parlar de bilingüisme; doncs 
resulta que en un zero per cent de les places que convoca l’Estat a Catalunya el ca·
talà, eh?, la necessitat de conèixer la llengua catalana a un nivell acceptable no és 
un requisit. Per tant, a mi..., si us plau, jo demanaria que hi hagués una correcció 
absoluta en aquestes polítiques. Però és que és més: ni tan sols és un mèrit –ni tan 
sols un mèrit. O sigui, els funcionaris de l’Estat a Catalunya, només en un 2 per cent 
de les places que s’han convocat al llarg dels darrers quinze o vint anys, només ha 
estat un mèrit en un 2 per cent d’aquestes convocatòries. Això és aplicar el famós 
bilingüisme a Catalunya? De quin bilingüisme ens parlen? En tot cas, és aplicar el 
monolingüisme a Catalunya per part de l’Estat, eh? Aquest és el problema.

I, de fet, escolti, això és que a mi, a més, em sorprèn, no?, perquè aquesta obliga·
ció que haurien de tenir en aquestes convocatòries d’oferta pública és una obligació 
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que ve per llei. Els llegiré el que diu l’article 33 de l’Estatut d’autonomia de Cata·
lunya: «Drets lingüístics davant de les administracions... –l’actual, eh?, el que està 
vigent en aquests moments– públiques i les institucions estatals.» En el seu article 
quart diu: «Per a garantir el dret d’opció lingüística, l’Administració de l’Estat si·
tuada a Catalunya ha d’acreditar que el personal al seu servei té un nivell de conei·
xement adequat i suficient de les dues llengües oficials.» Per tant, més clar, l’aigua.

I si anem a l’article 15 de la Llei 39/2015, diu: «La llengua dels procediments 
tramitats per l’Administració general de l’Estat és el castellà. No obstant això, els 
interessats que es dirigeixin als òrgans de l’Administració general de l’Estat amb seu 
al territori d’una comunitat autònoma poden utilitzar també la llengua que hi sigui 
cooficial.» Per tant, si entenem que l’Estatut és llei orgànica, eh?, queda clarament 
determinat que no pot haver·hi cap oferta d’ocupació pública de l’Estat a Catalunya 
que no l’inclogui, com a mínim, com un mèrit. I seria desitjable que, almenys en 
aquelles places que són relatives a l’atenció al públic, fos una obligació, fos un re·
quisit, el coneixement de la llengua catalana.

Bé, la resposta de la ministra en aquesta qüestió va ser que en prenia nota, eh?, 
però he de dir que, a banda d’això, no ens consta que s’hagi fet res al respecte. Per 
tant, aquí els demanaria també, en aquest cas, al futur Govern de l’Estat, que corre·
geixi aquesta situació. Almenys nosaltres ho tornarem a plantejar en la propera reu·
nió bilateral que tinguem amb la ministra o el ministre que així li pertoqui aquesta 
competència.

El següent punt que vam posar sobre la taula és el que fa referència a la formació 
per a l’ocupació d’empleats públics de les administracions locals. Aquí aniré molt 
ràpid. Aquí estem parlant d’uns fons; uns fons que són derivats de l’Afedap, que és 
l’Acuerdo de formación a empleados de la Administración pública, que es doten 
a través de les quotes dels salaris dels treballadors i de l’Administració, i que són 
uns fons que arriben tard, eh? Ens arriben tard, en aquest cas a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, en concret a l’Escola d’Administració Pública, perquè 
ens arriben normalment després de l’estiu, passat l’estiu, i, a més a més, cada any 
passa el mateix. I, per tant, aquí, el que demanàvem senzillament és: «Escolti, fem 
un pla a quatre anys i intentem organitzar·ho, això, millor», que no ens trobem que 
aquests fons, al final, els hem de convocar corrents i de pressa i no podem fer una 
 planificació molt més eficient, eh?, del que són aquests fons importants pel que fa 
a la formació. En aquest sentit, la ministra va prendre nota i esperem també..., en 
aquest cas, no hem tingut resposta a hores d’ara, però esperem també que aquest si·
gui un tema que es resolgui.

El quart punt o el cinquè, que em sembla que és el cinquè punt ja, el cinquè punt 
fa referència a una llei prou coneguda per tots vostès, perquè es va aprovar en aquest 
Parlament la passada legislatura, que és la Llei de creació de l’Agència de Ciberse·
guretat de Catalunya; una llei que he de dir que es va aprovar amb molt consens, 
eh?, una llei que va tenir el suport no només de Junts pel Sí, sinó també del Partit 
Socialista, dels comuns, que va tenir l’abstenció del Partit Popular i de la CUP, i que 
només va tenir el vot en contra del partit de Ciudadanos. Per tant, una llei aprovada 
amb un ampli consens, on es va fer un esforç important per entendre que calia dotar 
el país d’un instrument per protegir·nos en l’àmbit de la seguretat a les xarxes, que 
acaba sent un exercici de responsabilitat de tots plegats, per arribar a aquest acord, 
però que, malauradament, el Govern del Partit Popular, malgrat no vetar·la en seu 
parlamentària en el Parlament de Catalunya, ens vam trobar que ens va presentar un 
recurs d’inconstitucionalitat, i, per tant, la llei va quedar automàticament suspesa. 
I el que li vam demanar a la ministra, en aquest cas, va ser que, atès que el Partit 
Socialista, i, a més a més, recordo, amb el diputat Ferran Pedret, doncs, que vam fer 
una feina crec que important, eh?, d’arribar a un bon acord amb aquella llei, li vam 
demanar que plantegés o que es plantegés la possibilitat de que totes les lleis que 
havien estat recorregudes pel Govern del Partit Popular aquesta també hi fos inclo·
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sa, també com una llei a retirar el recurs d’inconstitucionalitat, perquè enteníem que 
també és una llei social, eh? A vegades, algú pot dir: «No, escolti, però això és...» Hi 
havia el debat aquell, no?, de que les lleis socials eren les que s’havien de, diguéssim, 
entomar en primer lloc –les lleis socials recorregudes al Constitucional–, perquè en·
teníem que, avui en dia, protegir els nostres actius digitals de la xarxa, com poden 
ser els nostres hospitals, com poden ser els serveis bàsics del país, que estan tots 
connectats, i que, per tant, davant de possibles ciberatacs, doncs, poden posar en risc 
serveis bàsics que presta el Govern de Catalunya, com ha passat en altres llocs... En 
el Regne Unit, fa un any, el seu..., l’NHS, que és el National Health Service, va que·
dar absolutament inutilitzat durant una setmana com a conseqüència d’un ciberatac, 
i els pacients i la gent que anava a l’hospital no podien ser atesos amb garanties, per·
què no es podia consultar l’expedient mèdic, perquè no... Tots els serveis que avui 
es necessiten per prestar un servei de qualitat són serveis que estan connectats, eh?, 
i, per tant, no podem posar en risc els serveis bàsics del país, i per això necessitem 
tenir instruments per protegir·nos a la xarxa.

Bé, he de dir que, en aquest sentit, la llei que es va aprovar va ser una llei, doncs, 
que tenia un consens al darrere, però que automàticament va quedar suspesa com a 
conseqüència d’aquell recurs. Li vam demanar a la ministra, doncs, que procedís 
a la retirada d’aquell recurs entenent que era una llei que també garantia l’aprovació 
d’aquests serveis socials a la ciutadania.

Bé, he de dir que aquí la resposta va ser, bé, se’n va prendre nota però no es va 
fer·hi res, perquè el recurs no es va retirar, i, per tant, un altre silenci; això sí, molt 
bona cara, però un altre silenci al respecte.

Bé, finalment, per sorpresa de tots plegats, el Tribunal Constitucional, el desem·
bre passat, allò, gairebé menjant·nos els raïms, doncs, va emetre sentència sobre la 
llei, i va dir que era una llei constitucional, amb excepció d’un article, que, en tot 
cas, ens ha fet perdre un any i mig, eh?, que hauríem pogut ja iniciar el desplegament 
d’aquesta agència.

Per tant, en aquest sentit, òbviament, no ho podem atribuir en aquest cas a una 
acció per part del Govern del PSOE per retirar aquell recurs, sinó que finalment va 
ser el Tribunal Constitucional el que, dictant sentència, doncs, ens va donar la raó en 
la major part de la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya, i, en aquest sentit, 
ens en congratulem.

Finalment, vam posar també sobre la taula, com a últim punt de l’ordre del dia, 
la transposició de la Directiva NIS, eh? La Directiva NIS és un reial decret de trans·
posició de la Directiva europea de ciberseguretat, que el Congrés dels Diputats havia 
convalidat feia poc, i que en el tràmit parlamentari s’havien de concretar els detalls 
d’aquesta transposició. Nosaltres proposàvem assolir un compromís per tal de pre·
veure l’establiment d’un model de relació a nivell estatal que respectés un cop més 
les competències de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del model de 
ciberseguretat propi, que, precisament, ens dota la Llei de ciberseguretat aprovada 
en aquest Parlament. Això és garantir una participació i rol en el desenvolupament 
del model de ciberseguretat derivat de la transposició de la directiva, incloent·hi el 
reconeixement de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya com a entitat competent 
a Catalunya, i la participació als diferents fòrums i grups de coordinació, en espe·
cial als grups a nivell europeu. Doncs bé, el tràmit legislatiu va caducar per finament 
de la legislatura, i ara, quan es constitueixi el nou congrés, tornarem a posar aquest 
tema a sobre la taula. Esperem que el nou govern del Partit Socialista del senyor Pe·
dro Sánchez ens acompanyi en aquest propòsit, eh?, i aquí sí que demanaria, doncs, 
als companys del PSC, que ens ajudin en aquest objectiu. 

Conclusió. Com veien, o com veuen, la ministra va fer poc, eh?, per defensar –per 
no dir res– les competències pròpies de Catalunya pel que fa als sis punts que els 
he plantejat, i que vaig plantejar en aquella reunió bilateral. N’esperàvem poc de la 
reunió, però en vam treure menys. En definitiva, una miqueta el mateix que en els 
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últims deu mesos del Govern del senyor Pedro Sánchez a la Moncloa, eh?, que hi ha 
hagut molta..., és veritat que s’ha notat un canvi respecte al Govern anterior, però pel 
que fa, diguéssim, al que sempre s’ha dit, no?, de com solucionar els problemes de 
la gent, i, per tant, dels ciutadans de Catalunya, i, per tant, aspectes relatius a l’auto·
govern de Catalunya, hi ha hagut inacció, silencis i «no és no». 

Veurem quin període s’obre ara a Espanya, a l’Estat. Els hi torno a dir, com a 
cada comissió: encara es pregunten per què alguns, i per què jo, personalment, som 
independentistes? Jo el que em pregunto és com és que no ho són vostès, davant, 
doncs, d’un estat que clarament ha renunciat a ser l’estat dels catalans i que no defen·
sa ja no la independència, eh?, ja no l’autodeterminació, sinó ni tan sols l’autogovern 
de Catalunya i, per tant, els interessos dels ciutadans de Catalunya.

Moltes gràcies i a la seva disposició.

El president

Gràcies, conseller. El temps que ha utilitzat per a aquesta compareixença és de 
vint·i·sis minuts i divuit segons, i, per tant, dins del repartiment que fem a la resta 
de grups, tindríem al voltant, cada grup parlamentari, d’uns sis minuts per formular 
la seva intervenció. Començaríem, en aquest cas, pel grup que va demanar la compa·
reixença en el seu dia, que és el Grup Parlamentari de Ciutadans, sí? (Pausa.) Doncs 
endavant. Té la paraula el senyor –no em vull equivocar– Rodríguez. Endavant.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. Bona tarda, senyor Puigneró. El motivo de la solicitud 
básicamente es para que nos expliquen de qué hablaron aquel día. Lo que es extra·
ño es que se celebró en octubre de 2018 y ustedes hasta seis meses después no han 
venido aquí a comparecer, a explicar los motivos de aquella reunión. Y además es 
que lo tenemos que ver siempre a través de la prensa. Por esa razón está usted aquí.

Además, como hemos visto anteriormente, y como ha pasado anteriormente, 
siempre se escuda en los partidos de gobierno, en los partidos independentistas, para 
no venir a comparecer o a explicar otras cuestiones, como el caso que nos..., de las 
islas Feroe, de que anteriormente hemos hablado. 

En cuanto al contenido de la reunión, usted, sobre todo..., lo que queríamos sa·
ber es por qué el primer grupo de la oposición tiene que pedir esta comparecencia 
y sobre todo porque..., de qué hablaron, qué concesiones..., las concesiones de Sán·
chez con el separatismo, porque usted, pues, en el Pleno del Parlament les calificó 
de «trileros», tal cual, sale así en la prensa, y, de hecho, lo pudimos escuchar todos. 
Y venía todo ello en relación con la cuestión de las pagas extras. Ya sabemos que el 
PSC primero dice que no, luego que sí, o a l’inrevés. No nos fiamos de usted. Usted 
ha sido el informático del procés; tampoco nos fiamos ni del PSC ni de la señora 
Batet, que hace unos años también estaba a favor del derecho de autodeterminación, 
y, sobre todo, de las cesiones al separatismo, si hubo cesiones en aquella reunión en 
los seis puntos que usted ha comentado. No nos fiamos tampoco del señor Iceta ni 
del señor Sánchez, viendo los silencios del PSC, y, como se dice popularmente, que 
«quien calla otorga». Lo que sí tenemos claro es que el PSC seguramente pactará 
con el separatismo, lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo.

En cuanto a la reunión bilateral, a usted parece que le gusta esto de repetir la pa·
labra «bilateralidad»; es recurrente usted al manifestarlo. En cuanto a los..., bueno, 
parece ser que, según dice usted, la reunión parece ser que fue un postureo, un pos·
tureo del señor Sánchez. Únicamente fue una reunión cordial, se trataron una serie 
de puntos, y lo único que, bueno, parece ser que se destacó un poco fue el tema de la 
devolución de las pagas extras, en la que usted además calificó posteriormente que 
se trataba de..., bueno, que el PSC eran unos trileros.

En cuanto a las leyes de procedimiento administrativo, usted ha comentado que 
se estaban invadiendo competencias del Estado. Es curioso, ¿eh?, porque ustedes..., 
cuando se trata del Estado, intenta defender sus competencias, parece ser que se in·
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vaden, pero cuando ustedes derogan un estatuto –por cierto, que lo ha mencionado 
antes– usted no dice nada. Ustedes, cuando invaden competencias del Estado, tam·
poco dicen nada. Y luego me estaba hablando de aspectos funcionales. Lo que sí 
que me gustaría que me aclarase qué artículos, o que me concretase los artículos o 
los aspectos funcionales de los que se trató en aquella Ley de procedimiento admi·
nistrativo; como bien sabemos todos, se trata de una ley de carácter general, ¿no?

Más allá de eso, en cuanto a las convocatorias de oferta pública del Estado, us·
ted dice que se maltrata el catalán. Hombre, tiene un poco..., quizás es un poco exa·
gerado usted, ¿no?, porque a la hora de dirigirse a alguna administración, incluso 
administraciones locales, en reglamentos orgánicos municipales, e incluso aquí hay 
una ley, popularmente conocida como la de «normalización lingüística», en la que 
deja como carácter secundario a la lengua mayoritaria de todos los catalanes. Us·
ted se llena la boca de bilingüismo, pero aquí no ha hablado en ningún momento 
en castellano. De hecho, el propio presidente de la Generalitat, a los que hablamos 
castellano, usted ya sabe cómo nos tacha. O incluso tiene consellers, este Gobierno, 
que han firmado el mal llamado «manifiesto Koiné». Es irónico, pero usted se lee el 
Estatuto aquí, habla del Estatuto, parece que lo ensalza, pero los días 6 y 7 de sep·
tiembre aquí ustedes intentaron derogar el Estatuto.

Es raro que el PSC no dijera nada si defiende..., no dijera nada la señora Batet. 
Es curioso, porque el PSC defiende su modelo lingüístico; aquí, la señora Batet y la 
mayoría de los ayuntamientos del PSC defienden el modelo lingüístico, en el que se 
excluye claramente el castellano de Cataluña, lo relega a una lengua secundaria y 
además priva de los derechos a la mayoría de los catalanes que tenemos como len·
guas ambas, tanto el catalán como el castellano.

En cuanto a la Ley de ciberseguridad, usted nos habla de que hubo un consenso 
con Junts pel Sí y el PSC y Podemos y nos habla de los ciberataques, pero, hombre, 
nosotros creemos que lo normal es que los ciberataques se trabajen con carácter 
general y no aislar a Cataluña del resto del Estado ni de la Unión Europea. Lo que 
queremos es que se trabaje conjuntamente y lo normal es que hubiera una ley de 
ciber seguridad con carácter general y que también Cataluña estuviera ahí.

Más allá de esto, usted nos habla también de la..., que sí, que el Tribunal Constitu·
cional suspendió la Ley de ciberseguridad y se anuló parcialmente. El 28 de diciem·
bre de 2018 se publicó la, bueno..., básicamente, porque había una serie de artículos 
que invadían las competencias del Estado, ¿no? 

Lo que sí que está claro es que ustedes adolecen de una grave falta de transpa·
rencia. Lo que no es normal, como he dicho al principio, que tengamos que hablar 
de este tema seis meses después de aquella reunión. Ustedes podrían haber infor·
mado a todos los grupos parlamentarios en aquel momento, y, sin embargo, se han 
escudado y han esperado mucho tiempo para venir a informar de todo esto, y, sobre 
todo, a esperar después de las elecciones para que no afectara a su socio, al Partido 
Socialista. 

Finalmente, lo que está claro es que va a continuar habiendo cesiones y dialogo 
a lo largo del tiempo, pero especialmente cesiones, porque lo que está claro es que 
una señora ministra como la señora Batet va a seguir apoyando a los partidos sepa·
ratistas.

Muchas gracias.

El president

Gracias, señor Rodríguez, por su intervención. És el torn ara del diputat Pol Gi·
bert, per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Consellers, secretari general i gent que ens acompanya del 
departament avui en aquesta comissió, benvinguts tots a aquesta comissió del Parla·
ment. He de reconèixer que, després d’escoltar el conseller i escoltar el primer grup 
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de l’oposició, tinc mala peça al teler, que diem els del tèxtil, perquè, si defenso la se·
lecció del Govern de la senyora Batet, m’acusaran de cómplice del separatismo, no?; 
si defenso el que ha dit conseller Puigneró, que en alguna part de..., podem inclús 
estar d’acord, doncs, m’acusaran del contrari, amb la qual cosa tinc un paper difícil 
a fer en aquesta comissió; intentaré fer el que pugui.

Primer, em sorprèn, perquè el conseller Puigneró, que sempre ha tingut, diguem·ne, 
unes formes a vegades qüestionables, avui, diguem·ne, ens tracta de «companys del 
PSC», la qual cosa celebro, perquè prefereixo aquesta proximitat, diguem·ne, que no 
una discrepància o una distància que ens separi en aquest Parlament, no? Però sí que és 
veritat que, també escoltant les preguntes de Ciutadans –deixi’m que comenci per ells 
i després me’n vaig a vostè ràpidament–, jo només dir tres coses ràpides, perquè, clar, 
em sembla molt bé que portar un monòleg de casa i llegir·lo aquí, doncs, és una opció; 
portar un monòleg, te’l llegeixes aquí, el reprodueixes i ja està, em sembla perfecte.

Dos. Li volia dir que el model lingüístic, a què vostè feia apel·lació, doncs, fa poc 
que ho vam sentir, com el Tribunal Constitucional defensava la immersió lingüística –el 
Constitucional, eh?, vull dir que no ho dic jo, ho diu el Constitucional–, amb la qual 
cosa facin·s’ho mirar també vostès a veure quina constitució defensen a vegades, no?

I l’última, si som tan amics de l’independentisme radical, com vostè diu, no sé 
per què vam votar aquest diumenge a les eleccions generals, quan en teoria no 
les havíem de votar perquè hi havia un pressupost pactat amb el separatisme i serí·
em tots feliços i seguiríem governant Espanya tranquil·lament, amb la qual cosa al·
guna part del seu discurs falla. Facin·s’ho mirar, senyors de Ciutadans, que alguna 
cosa no els va molt bé.

Entrant en la compareixença del senyor Puigneró, que és avui el que ens ocupa, 
volia destacar una frase que ha fet vostè, que trobo que té molt valor. Vostè ha dit al 
principi que els governs han de parlar i dialogar, cosa que em sembla absolutament, 
diguem·ne, de calaix, però que em sembla bo que també es digui en aquesta comis·
sió, no? Ho dic perquè, a vegades, entre el que diem i el que fem, doncs, hi ha dis·
tància, i em sembla bé que es vagi acostant aquesta distància que a vegades tenim.

Vostè acusava també en el tema de la paga extra de que el Govern, en aquest 
cas l’Administració de la Meritxell Batet, volia interposar un recurs al Constitucio·
nal. I jo l’hi recordo, perquè la ministra, al cap de re –va sortir la notícia–, va sortir 
dient que no passaria això, amb la qual cosa, vull dir, quan s’ha dit per activa i per 
passiva que això no passarà, diguem·ne, jo acostumo a creure en la versió d’un mi·
nistre o d’un conseller –tinc tendència a fer això–, però vostè va seguir amb aquesta 
tendència. Jo entenc, evidentment, que hi ha un càlcul electoral que també fa vostè, 
i aquí és legítim, però, diguem·ne, no és el que..., la intenció del Govern i, per tant, 
també ho volia deixar clar, no? 

I, evidentment, també, perquè..., comentar que l’eina que s’ha posat en marxa, 
que és aquesta eina de diàleg entre el Govern de l’Estat i de la Generalitat, vostè sap 
perfectament que, en el 90 per cent de les ocasions, acaba amb la resolució del con·
flicte, no arriba al Constitucional, amb la qual cosa, diguem·ne, ficar la por al cos 
davant d’un tema que és de forma, doncs, diria que tampoc no és de rebut sent un 
responsable polític com ho és vostè, no?

També vostè feia referència a que el Govern de l’Estat ha fet poc pels treballa·
dors públics catalans, deia –vostè deia, en general, els catalans, però, en aquest cas, 
els treballadors públics, no? Jo li volia recordar que el Govern de l’Estat ha fet un 
decret amb el qual s’incrementa el salari dels funcionaris, i que vostè –ben fet– va 
negociar amb els funcionaris el màxim possible d’aquest decret, amb la qual cosa, 
diguem·ne, és contradictori que un govern de l’Estat que permet la pujada de sous, 
vostè digui que no fa re pels treballadors públics. Crec que no és de rebut i que no 
es regeix per la realitat que vivim en aquest país, no?

També deia vostè: «Hi ha una obsessió malaltissa per envair competències per 
part del Govern de l’Estat.» I m’agrada sentir·lo defensant l’autogovern –m’agra·
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da–, perquè està en la línia del meu partit, evidentment, del meu grup parlamen·
tari; m’agrada que torni aquí, que parlem menys de república i més d’autogovern 
–m’agrada–; que parlem de coses del dia a dia, m’agrada; que aquesta reunió entre 
vostè i Batet es fes m’agrada, perquè encara que pugui haver·hi punts de discrepàn·
cia..., evidentment hi són sempre, entre governs, inclús en governs del mateix color 
hi són, amb la qual cosa això és normal entre diferents administracions, però és un 
símptoma de normalitat i que es pot treballar a diferents punts, a vegades hi haurà 
acord, a vegades, no, això és també part de la política, no? 

Vostè també feia referència al problema del coneixement del català d’alguna part 
de la plantilla de treballadors públics de la Generalitat, i, sobretot, de gent que ve de 
fora de l’Estat cap aquí. Les dades que jo tinc és que el 95 per cent dels treballa·
dors públics de Catalunya coneixen perfectament el català, el 95 per cent. Hi ha un 
5 per cent que no, evidentment –a treballar, no?–, però el 95 per cent el coneixen 
perfectament, amb la qual cosa també, per posar en context de què estem parlant, 
no? I també dir·li que vostè sap perfectament que l’acord de mobilitat a què es va 
arribar recentment incloïa com a mèrit el coneixement d’una llengua cooficial, en 
aquest cas el català per a Catalunya, amb la qual cosa, com vostè diu que no s’ha fet 
re en aquest sentit, jo aquí li puc dir que sí que s’han fet coses en aquest sentit, no?

I, per últim, vostè al final, i en el seu al·legat final, deia que el Govern del Partit So·
cialista no havia fet re per Catalunya ni per millorar les condicions dels catalans, no? 
Jo, per Catalunya, no ho sé; pels catalans n’estic molt segur. I vostè, diguem·ne, jo crec 
que tampoc s’ho creu en el fons, com ho diu, perquè, si vostè mira un govern que apu·
ja el salari mínim interprofessional, que ajuda milers de catalans diàriament, que em 
digui que no fa re pels catalans, doncs, vostè sap perfectament que no és veritat, no?

Un govern que entra a protegir laboralment i millor els catalans també treba·
lla per ells diàriament, amb la qual cosa, conseller, jo crec que aquestes paraules, 
evidentment, no són veritat, però també l’animaria que, quan fem un relat, el fem 
acurat. Podem discrepar, evidentment, però crec que hi han coses amb les quals no 
hauríem de discrepar, no?

I recordar·li també a vostè, que deia que aquest govern que vostè creu aliè a Ca·
talunya, no?, doncs recordar·li també que a les generals de fa pocs dies va votar més 
gent forces no independentistes que independentistes, amb la qual cosa aquest go·
vern serà com és, però té unes majories, i, per tant, els catalans també el recolzen i 
el voten.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. És el torn del diputat de Catalunya en Comú Po·
dem, el senyor Cid.

David Cid Colomer

Bé; en primer lloc, jo volia vindre aquí a dir que, bé, després de les voltes que 
hem donat, no?, amb la paga doble dels funcionaris, perquè això no ha estat només 
aquests darrers mesos, sinó que portem amb el retorn de la paga doble dels funcio·
naris des del 2013·2014, amb una petició tant al Govern català com al Govern espa·
nyol que deixessin d’utilitzar els treballadors públics catalans i catalanes com una 
arma llancívola, i jo diria que com una arma electoral. També crec que no me’n sor·
tiré, i més després veient la intervenció dels senyors de Ciutadans, que crec que ja 
ha aixecat el nivell a un altre estadi, i també els dic que es prenguin molta til·la, per·
què ja els dic jo que en tenen per a quatre anys, com a mínim a nivell de l’Estat, no?

Jo insisteixo en això, és a dir, estem parlant, al final, dels drets de treballadors 
i treballadores públiques, que han hagut, en aquest cas, d’arribar fins a mobilitza·
cions, i, en aquest cas, també jo vull recordar que van haver d’arribar a una convoca·
tòria de vaga general, en aquest cas, perquè el Govern català, doncs, finalment donés 
resposta a les seves demandes, i que, per tant, es pogués, en aquest cas, retornar la 
paga doble als funcionaris que, evidentment, fruit d’aquest acord que es va arribar 
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finalment, en aquest cas, no?, amb els representants del treballadors i treballadores 
públiques s’ha convalidat un decret per unanimitat en aquesta cambra, per tant, en·
tenc que és un tema que no hauria de ser objecte de polèmica, sinó que hauria de 
ser objecte de resolució.

Jo coincideixo amb algunes coses que s’han plantejat, és a dir, crec que hi ha un 
problema evident amb la Llei d’estabilitat pressupostària; li he dit per activa i per 
passiva moltes vegades que aquest és l’origen de tots els mals, i, de fet, també li he 
recordat, i ho sap també el conseller, on està l’origen d’aquests mals, que és una llei 
d’estabilitat pressupostària que van aprovar, en aquest cas, el Partit Popular amb el 
suport inestimable de Convergència Democràtica de Catalunya, que és el partit de 
procedència del mateix conseller, com sap, i que jo també li he recordat diverses ve·
gades, i, per tant, és evident que nosaltres no només estem disposats, en aquest cas, a 
modificar aquests articles que afecten el retorn concret de la paga, no?, dels funciona·
ris, o que podrien afectar, en aquest cas, el retorn de la paga doble dels funcionaris, 
sinó que nosaltres el que ens plantegem és acabar amb la Llei d’estabilitat pressupos·
tària, eh? I aquest és el plantejament que nosaltres farem a nivell del Congrés, i l’hem 
fet. I, de fet, també jo crec que ara que estem també en un nou escenari, i parlava 
vostè d’un nou escenari, i és cert, no?, s’ha escollit un nou Congrés dels Diputats i 
diputades, el que faríem bé tots i totes, i jo crec que també vostès, és configurar una 
Mesa del Congrés que fos diferent a la que teníem fins ara, perquè un dels problemes 
que vam tenir és que hem tingut una Mesa del Congrés que ha bloquejat de manera 
sistemàtica nombroses iniciatives per canviar especialment, per exemple, la política 
econòmica que, en aquest cas, compartien el Partit Popular i Ciutadans; per exemple, 
la Llei d’estabilitat pressupostària. I jo vull recordar que aquesta Mesa del Congrés té 
una determinada majoria perquè vostès van pactar amb el Partit Popular, entre altres 
coses, intentant tenir grup parlamentari, que al final ni els hi van donar. Però hi ha 
una majoria parlamentària, en aquest cas, que podia haver derogat la Llei d’estabili·
tat pressupostària i no ha pogut, eh?, perquè, una vegada més, no sé si amb el peix al 
cove o no sé què, però, en tot cas, van decidir, no?, configurar una majoria a la Mesa, 
que jo crec que no hauríem de tornar a repetir, entre altres coses, perquè els números 
crec que són substancialment diferents. Per tant, nosaltres, l’objectiu que ens plate·
gem és aquest.

També, jo, això sí que ho vull dir: crec que el Partit Socialista s’ha equivocat, o 
el Govern del Partit Socialista s’ha equivocat amb una interpretació, jo diria, extre·
madament restrictiva de la Llei d’estabilitat pressupostària, i crec que és possible, 
i entenc que ha de ser així, i vostè també ho plantejava, que aquest diàleg entre les 
dues administracions solucioni aquest nou problema o el problema on s’ha ficat en 
aquests moments el Govern de l’Estat, perquè crec, no?, que, com deia abans, és un 
dret dels treballadors i treballadores que s’ha pogut retornar en altres comunitats 
autònomes de l’Estat, i que, a més a més, hem aprovat el conjunt de grups parlamen·
taris, en aquest cas, en el Parlament de Catalunya.

Celebro també que ens faci encàrrecs, eh? Encara no estem al govern, no depen·
drà només de nosaltres; sembla que, en aquest cas, els senyors del Partit Socialista 
encara estan, allò, desflorando la margarita, si amb nosaltres o Ciutadans, o no aca·
ben de tancar del tot la porta. Però, en tot cas, celebro que cregui que nosaltres som, 
evidentment, el grup parlamentari català a Madrid que tindrà més influència per 
aconseguir millores en la vida dels catalans i catalanes. També m’hagués agradat 
que m’haguessin fet una mica més de cas, en aquest cas, el passat diumenge, perquè 
jo sempre deia que, si es volia un govern amb En Comú Podem, millor votar a En 
Comú Podem. Veig que vostè també hi està d’acord. No crec que haguessin votat el 
mateix el passat diumenge, però, en tot cas, sí que, evidentment, nosaltres els com·
promisos que hem tingut fins ara els mantindrem. 

I, en tot cas, jo acabo com començava al principi, és a dir, el retorn de les pagues 
dobles de Catalunya ha estat fruit especialment de la mobilització dels treballadors i 
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treballadores públiques; hem trigat més de sis anys a retornar o a arribar a un acord 
per començar a retornar de manera definitiva, en aquest cas, el que era, no?, un dret 
i el que eren recursos dels treballadors i treballadores públiques. Jo, el que demana·
ria tant al Govern català com al Govern espanyol, que no utilitzin, no?, un conflic·
te competencial que crec que és de fàcil solució, com un instrument, en aquest cas, 
electoral, ni utilitzin els treballadors i treballadores públiques com a arma llancívola. 
Si hem arribat aquí, el que crec és que, no?, i entenc que és el que vostè planteja, és 
que es resolgui amb aquest diàleg bilateral, i espero que, o ja sigui amb el govern en 
funcions, o, en tot cas, amb el nou govern –ja li garanteixo que si nosaltres estem al 
govern serà així–, que això se solucioni de manera efectiva perquè no es produeixi 
una nova retallada dels drets dels treballadors i treballadores públiques.

El president

Moltes gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la parau·
la el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Salutació per a l’honorable conseller Puigneró, per al se·
cretari general, senyor Gatius, i també per als membres del departament que avui 
també ens acompanyen en comissió.

Bé, em sembla que ha estat prou clar en l’exposició del conseller, en el sentit que 
ha delimitat en sis quines eren les propostes, totes les propostes posades sobre de la 
taula per part del Govern de la Generalitat, propostes que tenen relació amb àmbits 
competencials i que bona part d’elles té una afectació directa sobre els treballadors 
i les treballadores públiques d’aquest país.

Això és el que hauria de centrar el debat i el que hauria de centrar les interven·
cions; hauríem de parlar sobre el contingut d’aquestes propostes i sobre la resolució 
d’aquesta reunió, sobre els possibles acords. Jo em quedo amb un missatge clar: de la 
reunió no se’n poden treure conclusions. Jo em quedo amb el missatge de que, a aques·
ta reunió, hi ha massa portes obertes, i, per tant, aquestes portes les hem de tancar. 
Ara s’albira un nou escenari governatiu a l’Estat, s’albiren potser uns equilibris dife·
rents dels que hi han hagut fins ara a l’Estat, i em sembla que aquí tots hem d’anar a 
l’una a defensar els treballadors i treballadores públics. En el moment en què s’arriba a 
aquest acord amb la mesa del comitè de vaga; en el moment en què aquest acord que·
da ratificat el 8 de gener en la mesa..., en la MEPAGC, i en el moment en què aquest 
acord, també en la seva forma de decret del Govern, queda convalidat per unanimitat 
en el Parlament de Catalunya, hem d’anar a l’una a defensar·lo, i «anar a l’una a defen·
sar·lo» vol dir que encara que hi hagi una simple amenaça de recurs d’inconstituciona·
litat, encara que hi hagi paraules per part de la ministra, que ho va anunciar, de que fi·
nalment segurament no es faria, encara no tenim cap certesa. I, per tant, com no tenim 
cap certesa de que aquest recurs no es presenti, hem de continuar anant tots a l’una.

Prova d’això és que el conseller Alfred Bosch, en condició de president de la re·
presentació de la Generalitat en aquesta comissió bilateral, doncs, establirà aquestes 
reunions amb el..., ha rebut l’encàrrec d’establir aquest inici de negociacions amb 
l’Estat per tal d’impedir que es presenti aquest recurs. Si aquest recurs no s’hi pre·
sentés, ja no hi hauria necessitat d’establir cap tipus de negociació, perquè s’hauria 
arribat ja a un acord.

Cal recordar que els mateixos sindicats es van reunir amb bona part del Govern, 
amb la Presidència, Vicepresidència, amb el conseller Puigneró, també amb el con·
seller Bosch i també amb la consellera, amb la recent consellera –ara se me n’ha 
anat del cap–, Budó, Meritxell Budó –perdó–, doncs, va haver·hi aquesta trobada la 
setmana passada. Per tant, em sembla important i em sembla molt rellevant que, en 
aquest sentit, anem tots en la mateixa línia, i que no utilitzem aquest recurs per a cap 
altra cosa que no sigui, doncs, que no s’acabi presentant al Constitucional. D’altra 
banda, perquè, si això passés, seria molt greu; seria molt greu, perquè es vulneraria 
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essencialment un acord amb els sindicats, es vulneraria un acord amb els represen·
tants dels treballadors i les treballadores públiques d’aquest país.

També ha posat sobre la taula una de les problemàtiques que, és cert, és una 
d’aquestes problemàtiques que queden tot sovint ocultades, i és el català i la presèn·
cia del català en les convocatòries públiques; el català en les convocatòries públi·
ques que provenen de l’Estat, d’aquests funcionaris que són de caràcter estatal. És 
molt preocupant, aquesta manca d’interès per tal de que sigui un requisit, quan ja 
el mateix Estat ho marca, que ha de ser un mèrit. I per què és molt preocupant? Em 
remeto a paraules que ja s’han dit anteriorment, quan hi ha un percentatge tan ma·
joritari que el coneix encara amb més motiu perquè sigui un requisit, perquè aquest 
requisit va precisament a reforçar aquesta posició de coneixement de la llengua que 
tots i totes haurien de defensar.

Però encara hi ha més qüestions que s’han posat sobre la taula i que per nosaltres 
també és interessant destacar. L’àmbit competencial, en efecte; l’àmbit competen·
cial, nosaltres, com a Parlament de Catalunya, hauríem de defensar els interessos 
competencials, que ens repercuteixen a nosaltres directament, i, per tant, quan hi ha 
una invasió competencial, doncs, hauríem de sortir a l’una a defensar que no s’en·
vaeixin competencialment les competències del Parlament i del Govern de la Gene·
ralitat. Per tant, aquesta delimitació, que en certa..., és força clara i que hauríem de 
tenir tots i cadascun de nosaltres molt clara, doncs, tot sovint queda molt difusa. I no 
només en la qüestió que ha presentat el conseller, sinó també en altres qüestions, 
com, per exemple, reclamem a aquest Parlament –hi ha moltes propostes de resolu·
ció que van en aquesta línia– que faci coses que, competencialment, després sabem 
que no en té responsabilitat. 

Per tant, davant de totes aquestes anàlisis i davant de totes aquestes propostes, 
em sembla que és interessant que entrem a debat sobre, exactament, aquesta qües·
tió. Jo li agraeixo al conseller la seva compareixença, el nostre grup l’hi agraeix, i 
també, doncs, en consideració de que crec que aquesta relació bilateral i aquestes 
negociacions han d’acabar de l’única manera que poden d’acabar, que és sense la 
presentació del recurs i mantenint aquest diàleg.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té 
la paraula la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; hola, bona tarda. També conseller i tot l’equip de la conselleria, avui estem a la 
tercera compareixença del conseller. Efectivament, hi han hagut unes eleccions a les 
quals, doncs, hi ha una ministra que és la que portava aquestes negociacions en tema 
de la recuperació dels drets dels treballadors públics que des de la conselleria s’està 
treballant. Nosaltres hem de dir que sí, hi han hagut unes eleccions, però continuem 
tenint presos, continuem tenint exiliats, i ahir un diputat electe al Congrés va ser a 
l’Audiència Nacional escorcollat, diguem·ne, de cara a la paret. I, ahir, la Junta Elec·
toral Central, doncs, en un altre despropòsit que no gosen ni signar ni el president ni 
el vicepresident ni dos vocals, continuen vulnerant drets sistemàticament. Per tant, 
aquesta és la nostra realitat i aquesta és la realitat que ningú ens farà callar.

D’altra banda, nosaltres, en els últims plens, i el conseller, havíem parlat d’aquests 
vuit acords a què ja havien arribat en matèria de treballadors públics. I els haig de dir 
que moltes vegades, a les intervencions, especialment avui i els darrers dies, del dipu·
tat del PSC jo crec que hi pot haver crítica però no hi pot haver manca de rigor. Aquí, 
en aquesta comissió, s’ha parlat i es van citar, per exemple, articles doctrinals de pro·
fessors que no eren catalans, precisament, que explicaven quins eren els límits de la 
recuperació dels treballadors públics amb relació a la Llei d’estabilitat pressupostària, 
dèficit, compliment de la despesa. I, llavors, en seu parlamentària se’ns deia, doncs, 
com bé destacava La Vanguardia –La Vanguardia–..., fins i tot citava el nom del dipu·
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tat socialista, d’en Pol Gibert, que havia acusat el conseller Puigneró de mentir, de ser 
un triler, etcètera. I els fets el que denoten és que aquests límits, que nosaltres vam ex·
posar des del principi que existien, hi són. Per tant, jo demano rigor, perquè, com deia 
–i hi estic molt d’acord amb el diputat Cid–, el que no podem fer és una arma llancívo·
la quan aquí està en joc la recuperació dels treballadors públics, i hi ha la recuperació i 
l’aplicació d’uns acords amb els sindicats. Per tant, això sí que crec que el rigor no ens 
ha de mancar, i, en aquest cas, crec que els fets i l’aplicació de la disposició addicional 
quaranta·unena a aquest projecte de llei de pressupostos, que tornava amb la mateixa 
disposició, jo crec que això no ho podem deixar de dir, i, sobretot, doncs, si surt a La 
Vanguardia..., ho explicava.

Un altre argument. A part de «mentir», «trilero» i que aquests límits que nosal·
tres exposàvem en seu parlamentària, doncs, no existien, i existeixen, i per això hi 
havia aquesta amenaça de recurs, també deia: «No, és que la situació dels treballa·
dors públics de Catalunya és l’única; la resta de les comunitats autònomes ja han 
complert.» Carai, Extremadura, Galícia, Canàries, Cantàbria i Astúries estan a la 
mateixa situació. Per tant, una altra manca de rigor.

Quan parlen de la taula de negociació, doncs, ho ha explicat el conseller. Hi havien 
sis propostes, sis punts a negociar, no hi havia cap proposta per part de la consellera 
Batet. Quan diuen: «És que el Govern del PSOE millora la qualitat de vida.» Salari 
mínim interprofessional, sí, hi ha el diputat Moreno. I l’afectació en els centres de tre·
ball, degut a l’aprovació d’aquest salari mínim interprofessional, com ha quedat? Per 
exemple, vostès parlen del compliment dels acords del PSOE i del seu, diguem·ne, 
compliment de les promeses. Mirin, jo recordo l’LRSAL. L’LRSAL va ser una llei 
molt criticada. I avui estava mirant, i a la pàgina web del PSOE, el 25 del X del 2016, 
explica un acord amb la Federació Espanyola de Municipis, doncs, que, de manera 
immediata –de manera immediata–, derogaran l’LRSAL. Durant tots aquests mesos 
no s’ha produït aquest compliment tampoc, i és un compliment demanat per molts 
ajuntaments, la retirada d’aquesta llei, doncs, que envaeix les competències de tants 
i tants ajuntaments.

Quan vostès parlen de l’exigència del català. Jo crec que, també, el diputat del 
PSC no ho ha entès. O sigui, aquí el que li està demanant i el que va posar sobre la 
taula la ministra Batet va ser que aquelles places de l’oferta pública d’ocupació que 
afecten les places a Catalunya de l’Administració de l’Estat, no de totes les places 
catalanes, no, les places a Catalunya, doncs, per exemple del ministeri, de l’Adminis·
tració general de l’Estat, aquestes places no respecten ja el mèrit, que entenc que hau·
ria de ser, sinó el requisit de l’exigència del català. Vostès sempre feien referència..., 
ja no li dic l’Estatut, però, per exemple, hi ha un informe del Consell d’Europa, per 
què?, perquè, tal com vostès estan traient les convocatòries públiques de les places 
de l’Administració general de l’Estat a Catalunya, més enllà de que vulnera la Llei 
39/2015 i l’anterior, la 30/92; més enllà que vulnera l’Estatut, i més enllà que vulnera 
la Constitució, si l’entenem amb aquesta plurinacionalitat que sempre ha estat nega·
da, hi ha la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, hi ha un infor·
me del Consell d’Europa que vostès vulneren, l’article 10.a i l’article 14.a; per què? 
Perquè fa referència a aquesta exigència. Per tant, quan parlem del català, més enllà 
del que vostès poden ja incomplir de la normativa catalana, hi ha un marc europeu.

Per tant, escolti’m, el conseller Puigneró està negociant; el conseller Puigneró no 
s’ha aixecat de la taula; la conselleria del conseller Puigneró ha arribat a vuit acords 
en matèria de funció pública, es reuneix amb la ministra Batet. Aquí ningú s’aixeca 
de la taula, perquè els drets i els deures dels treballadors públics, doncs, no han de ser 
mai una arma llancívola, i aquí l’únic que ha succeït és la constatació de tots aquells 
límits que nosaltres, des del Govern i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, en 
seu parlamentària, vam definir que existien –la disposició addicional quaranta·unena, 
regla de la despesa, compliment del dèficit–, tot això resulta que és veritat, i són els 
límits que existien i que nosaltres en els acords, doncs, ara resulta que s’havia d’in·
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terposar aquest recurs d’inconstitucionalitat. Per tant, una mica de rigor, diguem·ne, 
perquè, a més a més, llavors el que no es pot fer és aprovar aquí un decret llei, dir que 
no existeixen els límits i aquests mateixos límits després que siguin els que emparin 
un possible recurs d’inconstitucionalitat.

Amb l’Agència de Ciberseguretat, doncs també, nosaltres..., tot el suport, perquè 
entenem que tenim competències i que és una estructura necessària, i entenem so·
bretot que s’ha de continuar treballant perquè la voluntat d’aquest Govern és la de 
continuar restaurant aquests drets, i, en aquest sentit, continuarem donant suport a 
la conselleria i a les polítiques que en ella s’exerceixin.

El president

Gràcies, diputada. És el torn de resposta per part del conseller per un temps mà·
xim de trenta minuts.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Gràcies, diputats. Intentaré anar responent a les diferents qüestions que han anat 
sorgint, potser d’una forma no molt ordenada, sinó per temes, però sí intentant donar 
resposta al que han plantejat els benvolguts diputats.

En primer lloc, respecte a les pagues. Jo diria que no calia presentar  aquesta oferta 
de diàleg, aquesta invitació al diàleg, per fer què? Per modificar·lo? Per modificar el 
que hem pactat? Això és el que pretén la ministra? Quin és l’objectiu d’a questa invita·
ció al diàleg en aquest tema tan sensible que tenim un acord transversal a Catalunya... 
És que no entenem... Jo li he de dir que a mi els sindicats em van..., quan es va produir 
la notícia d’aquest requeriment estaven molt preocupats –vaig intercanviar missatges 
amb els..., tant amb el Camil Ros com amb el Pacheco sobre aquest tema–, estaven 
molt preocupats els dos sindicats majoritaris a Catalunya de les conseqüències que 
podia tenir això. O sigui, vostès, amb aquest assumpte, penso que s’han tirat un tret al 
peu. Jo crec que..., no sé si ha sigut cosa de la ministra o del deep state, que no con·
trolen, però, calia? O sigui, calia fer aquesta gestió, diguéssim, doncs... És que no en·
tenem quin és el propòsit, eh? Perquè ja els hi avancem..., vaja, almenys el Govern de 
Catalunya, i així també ho han manifestat els sindicats, i per això ens vam reunir amb 
ells, ens mantindrem fidels a l’acord que vam signar. I, per tant, de què hem de dia·
logar sobre aquest acord?, que entenem que és quelcom que ens ha costat moltíssim i 
que, malgrat tots els impediments que hem tingut i les poques facilitats que ens ha po·
sat, en aquest cas, ja no dic el Govern del Partit Popular en el seu moment, sinó també 
el Govern del PSOE, no entenem aquesta..., de què servirà, diguéssim, o per què ser·
veix aquest... Quan no modifiquem, si finalment –i espero que així sigui, no?– no mo·
difiquem ni una coma d’aquesta acord, o sigui, haurem fet allò que en diuen «uns pans 
com unes hòsties», perquè, clar, quin ridícul; bé, quin ridícul que, en aquest cas, haurà 
fet el ministeri per instar·nos a aquest diàleg en un tema que estava absolutament tan·
cat i barrat, i que teníem un acord i que hi ha un consens absolut sobre el tema. Clar 
que ens hem de preocupar, perquè en altres moments polítics d’aquest país hem sen·
tit paraules com les de l’«apoyaré», eh?, «apoyaré» i després ja sabem què va passar.

Per tant, jo espero..., eh?, i m’agradaria, diguéssim..., doncs, vostè diu que creu 
molt en les paraules de la ministra. Espero que, doncs, que així sigui, eh? En tot cas, 
jo, en aquest sentit celebro que els comuns i que Podemos, doncs, en aquest sentit, 
ara que estan en aquesta operació núpcies, vostè n’ha dit «desfilant la margarita», 
eh?, veurem qui és al final que s’emporta la núvia, eh?, si són vostès o Ciutadans. 
Però, en tot cas, si són vostès jo els he de dir que me n’alegraré; me n’alegraré per·
què penso que això serà bo per a Catalunya, eh? I jo m’alegraré si el PSOE els tria 
a vostès perquè penso que això serà bo per a Catalunya, i serà bo també, en aquest 
cas en concret, per als treballadors de la Generalitat de Catalunya, perquè estic con·
vençut que aquestes disposicions addicionals que avui ens impedeixen o ens posen 
dificul tats, eh?, per poder fer efectiu aquest pagament, i que tenim l’amenaça del re·
curs d’inconstitucionalitat, quedaran absolutament resoltes.
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Sobre el tema del català, deixi’m dir que alguns de vostès han parlat de.., deien 
que el 95 per cent dels funcionaris de l’Estat a Catalunya coneixen el català, no? Bé. 
Escolti, això, en tot cas, segurament que és una enquesta que vostès deuen haver fet, 
però jo li parlo d’elements objectius, clarament mesurables, que és oferta pública 
d’ocupació, que és quan es convoquen les places, i, per tant, o em queda..., això no és 
cap enquesta, això són dades, dades de quin estat... I això, senyor Gibert, és evident 
que no és culpa del Govern del PSOE, en aquests moments, perquè els últims vuit 
anys ha governat el Partit Popular, però tenim una trajectòria en el passat en la qual 
l’oferta pública de l’Estat a Catalunya, doncs, pel que fa, diguéssim, a l’exigència del 
català, està a zero; tenen molt camp per millorar, eh? Jo espero que, en aquest sentit, 
vostès tinguin la capacitat, en aquest nou govern, d’invertir aquesta situació. Vaja, 
espero i celebro que així sigui. Fins ara no hem vist cap canvi, eh?, no hem vist cap 
canvi en aquest sentit, i si n’hi ha hagut algun és tan petitó que gairebé ni s’ha notat.

No estem parlant de que sigui un mèrit, eh?, nosaltres demanem que sigui un re·
quisit, com a llengua cooficial que és a Catalunya, i que, per tant, els funcionaris que 
treballen a hisenda, que treballen als cossos de seguretat de l’Estat i d’altres parts de 
l’Administració de l’Estat a Catalunya, haurien de conèixer no només el català sinó 
tenir un nivell de català, per la gent que està de cara a l’atenció al públic, per garantir 
els drets dels ciutadans de Catalunya a ser atesos en una de les llengües cooficials de 
Catalunya, això és el que haurien de garantir vostès, haurien de complir la llei (veus 
de fons) –sí, senyor de Ciutadans, sí, sí. No, no, és que la Generalitat ho garanteix, 
el problema és que l’Estat a Catalunya no ho garanteix, ni en l’oferta pública –ni en 
l’oferta pública, dades contrastables– ni tampoc pel que fa a després, quan es fan 
aquestes enquestes –que hauríem de veure qui les ha fet– sobre el coneixement del 
català per part dels funcionaris de l’Estat a Catalunya. Per tant, compleixin la seva 
pròpia llei, compleixin aquest bilingüisme que vostès tant defensen.

Respecte a..., s’han congratulat de que aquest Govern i que els grups que hi do·
nen suport defensem l’autogovern de Catalunya. Escolti, nosaltres –no, no–, allà on 
hi hagi interessos dels catalans, allà hi serem; on hi hagi interessos dels catalans a 
defensar, allà hi serem. Igual que ho hem fet presentant·nos a unes eleccions..., no 
és del nostre grat, eh?, però entenem que, per responsabilitat, perquè allà hi ha inte·
ressos encara dels catalans, que han de ser defensats i han de ser defensats per par·
tits, en aquest cas, i per un govern que defensa els interessos de tots els ciutadans de 
Catalunya, doncs, nosaltres allà hi serem.

Per tant, nosaltres continuarem defensant que el dret a l’autodeterminació, i, per 
tant, la proposta política que té aquest Govern i que tenen els grups que hi donen 
suport, és evidentment el nostre objectiu, però mentre això no estigui plenament 
assolit, evidentment que nosaltres defensarem tots aquells interessos dels ciutadans 
de Catalunya que estiguin en joc allà on sigui, eh?, al Congrés dels Diputats, allà 
al Parlament Europeu o en qualsevol institució internacional on, per dir·ho així, els 
seus efectes o els efectes de la seva legislació afectin els nostres ciutadans.

Pel que fa als temes relatius a les lleis 39 i 40, miri, nosaltres, evidentment, a 
aquestes dues lleis hi hem presentat al·legacions, eh? De fet, hem sigut l’única Ad·
ministració de l’Estat que ho ha fet. Vostès tenen... (veus de fons) –eh? Bé, em pun·
tualitzen que no hem sigut els únics. Bé, d’acord, però hem sigut uns dels que hi han 
presentat al·legacions. I, per tant, entenem..., perquè aquest és un model..., vostès que 
defensen un cert model de l’Estat, nosaltres defensem un model, precisament, men·
tre haguem d’estar en aquest Estat, eh? –el nostre objectiu és no trigar gaire a mar·
xar·ne–, doncs defensarem que les competències on millor es presten és a prop dels 
ciutadans, eh? I, per tant, que on pitjor es pot prestar un servei és de forma centralitza·
da i lluny, eh?, dels interessos dels ciutadans. I per això no entenem que, en aquest cas 
en concret, vostès..., nosaltres hem recorregut alguns dels articles de les lleis 39 i 40; 
entenem que excedeixen l’abast que se’ls atribueix en la regulació d’un procediment 
administratiu; regulen plataformes estructurals, eines i funcionalitats amb caràcter 
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bàsic i inhibeixen la nostra capacitat d’organització; obliguen a disposar d’eines i no 
serveis o funcions, en aquest cas, que entenem que són de la Generalitat de Catalunya. 
En definitiva, nosaltres entenem que aquestes dues lleis, i així també ho han entès 
altres comunitats en el seu moment, ara quan comenci la nova legislatura, i esperem 
que el nou govern de l’Estat sigui més receptiu a aquestes demandes, totes aquestes 
invasions de competències es corregeixin, doncs, i s’esmenin de forma ràpida.

Finalment –a veure si m’he deixat algun punt..., jo diria que no–, bé, de l’Agència de 
Ciberseguretat vostès també en fan una..., bé, tenen, evidentment –i ara parlo del Grup 
de Ciutadans–, doncs, també un model, o defensen un model absolutament centralitzat, 
però vostès diuen que, en aquest cas, nosaltres ens aïllem o volem aïllar·nos de l’Estat. 
Sap quants cops l’Estat ha convocat els organismes competents en matèria de ciberse·
guretat que hi ha a l’Estat, que, en aquest cas, en tenim nosaltres, els bascos i Valèn·
cia? Sap quants cops ens ha convocat? Cap. No deu ser potser que és l’Estat que intenta 
aïllar·nos a nosaltres? Quin objectiu es persegueix, que en matèria de ciberseguretat 
no es vulgui compartir informació per part de l’Estat? Si, precisament, els models de 
ciberseguretat es basen en la col·laboració; això passa a nivell global. Quan es produeix 
un incident a Xangai és molt probable que aquell incident de ciberseguretat es pugui 
reproduir al nostre país. I, de la mateixa manera que això pot passar en un àmbit en el 
si de l’Estat, per tant, és molt important que les diferents entitats competents en matèria 
de ciberseguretat comparteixin aquesta informació, col·laborin, i nosaltres el que no fa·
rem, evidentment, és, tenint en compte que tenim dret a dotar·nos d’aquest instrument, 
renunciar·hi. O sigui que vostès volen renunciar a l’autonomia de Catalunya, aquest és 
el seu model. En el fons, vostès el que volen és aplicar un 155 permanent, ja ho han dit 
públicament, no en l’àmbit de la ciberseguretat, en tots els àmbits, i que tot es dirigeixi 
des de l’Estat. Per cert, durant el 155, precisament, Catalunya es governava des de Ma·
drid telemàticament, allò que vostès també intenten impedir a tota costa pel que fa a 
com ha de ser la futura governança del nostre país. Per tant, jo els demanaria, en aquest 
sentit, a aquells que tenen un plantejament absolutament centralista de com ha de ser 
l’Estat, que facin una reflexió de quin ha estat el resultat electoral d’aquestes eleccions i 
veuran precisament –i veuran precisament– que no és el model, eh?, o el model que ha 
guanyat, en aquest cas, en el si de l’Estat espanyol, no és precisament un model que afa·
voreixi... –bé, veurem què fa el PSOE, jo crec que això està pendent de veure quina 
és la posició que tindrà el PSOE en aquest tema, doncs, si pacten amb ells sobretot ho 
sabrem, ho tindrem claríssim–, però, en tot cas, precisament no és el model d’un estat 
recentralitzador, d’un estat que no representa, en aquest cas, a totes les comunitats na·
cionals que existeixen en el seu si.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, conseller. Per part dels grups parlamentaris, tindrien dret, si ho volen, a 
obrir torn de paraula per dos minuts i mig, aproximadament. Algú en vol fer ús? ( Pausa.) 
 Passem directament, per tant, al segon punt, sí? (Pausa.) D’acord, doncs, un cop... 

Sessió informativa amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública sobre els motius del viatge a les illes Fèroe de l’1 de febrer de 
2019

355-00057/12

Passaríem, per tant, a l’ampliació de l’ordre del dia, després de la votació que hem 
fet del primer punt. Faríem, en aquests moments, la sol·licitud de sessió informativa de 
la Comissió de Polítiques Digitals sobre els motius del viatge a les illes Fèroe de l’1 
de febrer de 2019, i, per tant, té la paraula l’honorable conseller per donar resposta a 
aquesta sessió informativa. (Pausa.) Molt bé. Acompanya el conseller el senyor David 
Ferrer, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.
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I, per tant, ara sí, si els sembla bé, donem pas a aquesta compareixença. Senyor 
conseller, quan vulgui.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé; moltes gràcies de nou. Abans m’he oblidat de comentar un tema concret. S’ha 
denunciat per part d’un partit el fet de que..., de la meva compareixença, doncs, que 
era una compareixença que arribava tard. Jo els he de dir que jo he comparegut en 
aquesta comissió i en aquest Parlament, i m’he mirat les dades, la mitjana de vegades 
que han comparegut la resta de consellers; per tant, ni més ni menys que altres con·
sellers en d’altres comissions, eh? Amb això el que els vull dir és que estic a la seva 
disposició, com, per exemple, per avui també respondre no només l’assumpte relatiu 
a la reunió bilateral amb la ministra Batet, sinó també pel que fa referència al viatge 
que es va produir, en aquest cas, doncs, al febrer a les illes Fèroe. 

M’acompanya el secretari de Telecomunicacions; el secretari general del depar·
tament ha hagut de marxar perquè tenim ara aviat la reunió del CTTI, del Consell 
d’Administració del CTTI. Però, en tot cas, és bo també, doncs, que m’acompanyi el 
secretari, perquè ell va ser el que em va acompanyar també en aquest viatge. Dir que 
tota la informació sobre els viatges que realitza aquest conseller, eh?, com càrrecs del 
departament, estan disponibles a les dades obertes del portal de la Transparència, eh? 
Ho dic perquè, diputat Gragera, nosaltres no estem..., no hem amagat res, eh?, vull 
dir que tots els viatges en els quals, doncs, ens desplacem, i indrets del món on ens 
desplacem, sovint la majoria d’ells convidats, eh?, per interès que hi ha respecte a les 
polítiques digitals i d’administració pública que es fan en el si d’aquest Govern i en el 
si d’aquest país, els he de dir que són una pràctica habitual, eh? Ja ho feia com a di·
rector general i ho vaig fer també com a secretari i ho continuo i ho penso continuar 
fent com a conseller, eh? Crec que és bo que nosaltres exportem les bones praxis en 
l’àmbit de polítiques digitals i d’administració pública que fa aquest Govern, i que, 
en la majoria de casos, he de dir que són per invitacions que rebem, eh?, conferèn·
cies, reunions, i que això també és ajudar la marca Catalunya, la marca de Catalunya 
com a hub digital; és ajudar a potenciar, doncs, esdeveniments que es produeixen al 
nostre país, a vendre el país en l’àmbit digital, i també a arribar a acords amb altres 
territoris i nacions del món, i per això firmem Mous, eh?, amb diferents governs, com 
va ser el cas i com ha estat el cas de les illes Fèroe. I, per tant, permeti’m, doncs, que 
m’hi refereixi en aquesta comissió.

Dir també que es publica a l’agenda del Govern tot allò que fa referència a la meva 
activitat política. Així doncs, el dia 1 de febrer del 2019 hi constava textualment això: 
«El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, fa un 
viatge institucional a les illes Fèroe per impulsar la col·laboració en la governança i 
l’economia digital.»

Bé, aquest ha estat un viatge que ha despertat força curiositat per alguns de vostès, 
segurament pel desconeixement que tenen, en aquest cas, d’aquest territori autònom 
del Regne de Dinamarca, que té un grau elevat, eh?, de desenvolupament digital i una 
elevada qualitat de vida, i que també té, doncs, un model... Els danesos en aquest sen·
tit, doncs, són un exemple de descentralització de competències; tenen competències, 
en aquest cas, en matèria fiscal, de justícia, passaports, fronteres, seguretat, entre al·
tres, eh?, tenen una autonomia, en aquest cas, molt avançada. 

Però li he de dir, senyor Gragera, que..., ho dic perquè vostè va fer·ne esment, no sé 
si en un tuit o va fer·ne esment en seu parlamentària, de que ens n’havíem anat allà a 
esquiar, eh? Li he de dir que el que no tenen són pistes d’esquí, eh?, per tant, no vam..., 
potser... Diuen que en tindran l’any que ve, eh?, per tant, potser ja projectarem un viat·
ge, en aquest cas, d’oci per a l’any que ve, per esquiar. Però, en tot cas, dir·li que el mo·
tiu del viatge es produeix arran d’una reunió que es produeix en el si de l’Smart City 
Expo de l’any 2018, on aquest país, doncs, hi era present, i on s’interessen pel que són 
les polítiques digitals del Govern. I fruit d’aquest interès i d’aquesta reunió que vam fer 
en el si de l’Smart City Expo, i, per tant, trobant sinergies amb aquestes illes, vàrem 



DSPC-C 246
30 d’abril de 2019

Sessió 11 de la CPDAP  24

convenir la necessitat de treballar una col·laboració més institucional, que finalment ha 
acabat amb la signatura d’aquest acord bilateral entre els dos territoris.

Com saben, el desenvolupament digital és una de les claus per fomentar el creixe·
ment econòmic inclusiu i per proporcionar als ciutadans i a les empreses serveis efi·
caços i eficients. I nosaltres tenim l’objectiu de ser un hub de referència internacional 
en aquest àmbit, perquè això genera riquesa, genera activitat per al país, atrau inver·
sions tecnològiques i també promociona i promou la creació d’ocupació de qualitat, 
tan necessària per al nostre país.

Per això, promoure aquest tipus de relacions és no només interessant sinó que 
és necessari i imprescindible, i, per tant, ja li avanço, eh?, que ho continuarem fent 
igual que ho hem fet, doncs, amb el Quebec, amb Flandes, amb Califòrnia o amb 
altres territoris del món.

En concret, el conveni entre les illes Fèroe i Catalunya estableix els següents 
punts de col·laboració. En primer lloc, compartir informació i coneixement sobre el 
disseny, l’arquitectura, la seguretat i aspectes operatius relacionats amb els sistemes 
d’informació al sector públic i les plataformes pertinents.

També compartir coneixements, plantejaments i solucions sobre qüestions relacio·
nades amb el disseny i la prestació de serveis en l’àmbit de l’Administració electròni·
ca a ciutadans i empreses, incloent·hi les qüestions relacionades amb la protecció de 
dades i el respecte pels drets humans i digitals.

D’altra banda, en relació amb el desenvolupament de la recerca i la innovació, 
compartir coneixements i experiències en tecnologies digitals avançades, incloent·hi 
l’internet de les coses, el 5G, el blockchain, la visió per computador, els drons, les 
dades massives o la intel·ligència artificial.

Amb aquest conveni també cerquem la promoció de les empreses, start-ups, i 
organitzacions, tant de les illes Fèroe com de Catalunya, perquè cooperin, intercan·
viïn informació, coneixements o perquè participin en col·laboracions empresarials i 
tecnològiques i en altres iniciatives conjuntes, incloses les proves de concepte o els 
projectes pilot.

I quina va ser l’agenda d’aquells dies?, que també és pública, però els la recorda·
ré. Nosaltres vam arribar dijous al vespre, perquè divendres al matí a primera hora 
iniciàvem –estic parlant de divendres 1 de febrer– les reunions a les vuit i mitja del 
matí. He de dir que per arribar a les illes Fèroe no hi ha un vol directe, eh?, i, per 
tant, vam haver de fer escales; no és un lloc, allò, diguéssim, que vingui de pas en·
lloc. La primera reunió era a les vuit i mitja, per això vam marxar el dia anterior. 
Vam mantenir una reunió amb la ministra de Finances, la senyora Kristina Háfoss i 
el seu equip. La ministra té a càrrec de la seva cartera, entre altres, l’agenda digital 
de les illes Fèroe i la política d’administració de l’autonomia; per tant, dos àmbits 
competencials directament d’aquesta conselleria.

Posteriorment, aquest mateix dia, ens vam reunir amb el president del Parlament i 
portaveu de la cambra legislativa, que he de dir que havia tingut el plaer de conèixer 
la presidenta Forcadell l’any 2017 i ens va traslladar tota la solidaritat pel seu empre·
sonament i per l’horror que significa que, en el segle XXI, en el si de la Unió Europea, 
s’empresoni algú per permetre un debat. Això, evidentment, els danesos no ho farien. 

Després vam tenir una trobada amb el director de Digital Faroe Islands, que és el 
programa nacional de digitalització de les illes Fèroe, on vam tractar aspectes com la 
plataforma d’integració de dades i de relació interadministrativa o el portal del ciuta·
dà amb tots els tràmits i dades corresponents. He de dir que les illes Fèroe tenen una 
relació molt estreta, no?, amb els països nòrdics; formen part del Consell Nòrdic, i, 
per tant, es relacionen molt directament –i bilateralment, sense cap tipus de problema, 
i Dinamarca no hi posa cap problema– amb Finlàndia, Suècia, Estònia, etcètera, paï·
sos molt avançats tecnològicament. De fet, utilitzen algunes de les seves plataformes 
en alguns casos. Finalment, ens vàrem reunir amb el director de l’Agència de Teleco·
municacions de les Illes Fèroe i amb el director de l’Autoritat de les Telecomunicacions 
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de les Illes Fèroe. Vàrem tractar temes com la connectivitat, la fibra òptica, el seu des·
plegament en zones remotes i rurals i les oportunitats derivades de la tecnologia 5G.

El dissabte 2 de febrer vam tenir també una agenda plena d’activitats. Vàrem fer 
primer una visita a l’empresa SEV, de producció elèctrica i el seu projecte de smart 
grids, que permetrà Fèroe incrementar l’ús de les energies renovables. Vàrem visitar 
les obres d’un nou túnel submarí entre dues illes; vam fer una reunió amb la directo·
ra d’Indústria del Govern de les Illes Fèroe i de la House of Industry, que és l’asso·
ciació que acull a totes les empreses feroeses, on el tema central va ser, precisament, 
el repte de la digitalització.

I, finalment, es va celebrar, vam celebrar al vespre un sopar de treball amb mi·
nistres del Govern, en aquest cas amb el vice·primer ministre i ministre de Pesca, el 
senyor Høgni Hoydal; el ministre d’Afers Exteriors i Comerç, senyor Poul Michel·
sen; la ministra de Finances, la senyora Kristina Háfoss, i el diputat representant de 
les illes Fèroe al Parlament danès, el senyor Magni Arge. 

El darrer dia del viatge va ser el dilluns 4 de febrer. Per tant, el diumenge, evi·
dentment, no vam tenir agenda institucional, però lo que no vam fer, evidentment, 
va ser tornar a Catalunya perquè el dilluns teníem reunió amb el primer ministre. 
I, per tant, el dilluns, en primer lloc, per això, vam tenir una reunió amb l’alcaldessa 
de la capital, Tórshavn, la senyora Annika Olsen, amb qui vam intercanviar expe·
riències en temes de smart cities i solucions urbanes innovadores; de fet, els vam 
convidar a assistir a l’Smart City Expo, que es fa aquí a Barcelona. Seguidament, 
vam fer una visita a la Universitat de les Illes Fèroe, i a la incubadora i centre d’em·
prenedoria del sector TIC, on vam veure alguns projectes digitals i start-ups tecno·
lògiques interessants. Ens vàrem reunir amb l’associació d’empreses TIC de les Illes 
Fèroe, on els vaig explicar l’ecosistema digital de Catalunya i les polítiques digitals 
del Govern. I, finalment, vaig ser rebut pel primer ministre del Govern de les Illes 
Fèroe, el senyor Aksel Johannesen, a la seu del Govern. He de dir que, en aquest cas, 
el senyor Aksel Johannesen no era d’un partit precisament independentista, i ens va 
rebre amb absoluta cordialitat, eh? Era, en concret, del Partit Socialista de les illes 
Fèroe. I, per tant, va ser allà, a la seu del Govern, on vam signar l’acord de col·labo·
ració per definir un programa comú i col·laborar en el desenvolupament de polítiques 
públiques en els àmbits de l’Administració electrònica i l’economia, com abans he 
explicat. També vàrem abordar altres qüestions d’interès mutu, com ara l’impuls de 
la identitat digital o de la ciutadania, o qüestions sobre ciberseguretat. 

En definitiva, penso que va ser un viatge amb bons resultats i on vam trac·
tar qüestions molt importants relacionades amb temes d’administració electrònica, 
d’identitat digital, d’emprenedoria, de start-ups, de connectivitat; crec que això és 
bo per al país, crec que, en aquest sentit, també permet i ens permet promocionar i 
fer entendre a nivell internacional que, de la mateixa manera que Catalunya, en el 
seu moment, va ser, en el si de l’Estat, doncs, pionera en l’àmbit de la revolució in·
dustrial, ara ho volem ser no només en el si de l’Estat sinó a nivell global, també hub 
digital, i, per tant, referents a nivell europeu en totes aquestes matèries.

Per acabar, recordar·los que poden consultar els imports que ha costat tot aquest 
viatge a la web de transparència del Govern. En definitiva, escolti’m, nosaltres no 
tenim res a amagar, al contrari, ojalá tinguéssim més diners per poder, diguéssim, 
continuar projectant i fent política exterior en l’àmbit digital que ajuda a crear ri·
quesa en el nostre país. Crec que això no només ho fa Catalunya, ho fan, doncs, tam·
bé alguns ajuntaments i també altres comunitats. Crec que projectar l’economia d’a·
quest país i les polítiques de país és bo. I, per tant, en la mesura del que sigui possible 
i que ens ho permeti, doncs, el pressupost així ho continuarem fent en tots aquells 
territoris que considerem territoris també avançats en l’àmbit digital.

Per acabar, i com que soc conscient que el diputat Gragera, doncs, estava preo·
cupat i disgustat perquè no li havia portat cap souvenir, no?, sinó que això va fer·ho 
públic, i em consta que, a més a més, vostè és un gran interessat per les polítiques 
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digitals, eh?, és un gran revolucionari digital, el que sí he fet és portar·li una samar·
reta, que espero que accepti, que és la que vam utilitzar per a la campanya de «Cata·
lunya, terra de revolucionaris digitals», que, com a mínim, doncs, no és un souvenir, 
però, bé, crec que pot fer el mateix propòsit. També en tinc per a la resta de porta·
veus dels grups per si la voleu, eh? (Rialles.) (Veus de fons.)

Bé, moltes gràcies, i a la seva disposició.

El president

Bé, amb el temps que ha utilitzat el conseller, que són aproximadament uns quin·
ze minuts, tindrien vostès dret a uns tres minuts d’intervenció. Els sembla correcte? 
(Pausa.) Sí? (Pausa.) Serem una miqueta..., entre tres..., serem una miqueta laxos, amb 
flexibilitat. D’acord? (Pausa.)

Senyor Gragera, començaria vostè.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, president. No me esperaba recibir un regalo, a mí..., no sé qué cara po·
ner siempre cuando me hacen un regalo; se lo agradezco, señor conseller. Buenas 
tardes, señor conseller, o señor minister of Digital Policy, como usted se presenta 
en sus viajes internacionales y en su cuenta de Twitter. Yo le dije lo de los souve-
nirs porque la verdad es que, como siempre está de viaje, usted lo ha dicho, lo ha 
reconocido aquí, pues mire, «vamos a California, vamos a Dubái, vamos a Irlanda, 
vamos...». Yo creo que no es la labor de un conseller. Sí que se pueden hacer viajes 
puntuales, y no voy a entrar en la demagogia de cuestionar absolutamente cada via·
je, pero creo que usted..., su misión es estar aquí y es reunirse con los sindicatos. 
Quizás si los sindicatos se reúnen con usted fuera de España y aprovechando el fin 
de semana, tendrán más éxito que como lo están haciendo hasta ahora.

Y, miren, usted dice –es que yo creo que aquí hay un tema de marcos mentales, 
hay un tema conceptual– que se reúne para hablar de acuerdos de colaboración, que 
se reúne para promoción de la marca Cataluña, que usted se reúne..., y yo creo que 
–se lo tengo que decir– usted ni es ministro, ni Cataluña es un estado ni su misión es 
alcanzar acuerdos de colaboración en materia de ciberseguridad con otros territorios. 
Esto sería como si el señor Buch ahora fuese a Arkansas a establecer criterios de co·
laboración en políticas de seguridad. Entérense: no es su misión. Ustedes se ciñen al 
orden constitucional, son una comunidad autónoma del Estado español, y, en materia 
de ciberseguridad, la única colaboración que tienen que hacer es con el Gobierno de 
España, que, precisamente, no la están haciendo. Incluso usted ha dicho que ustedes 
se defienden de los ataques del Gobierno español en materia de ciberseguridad. Por 
cierto, señor Ferrer, me alegro de verle aquí; a ver si un día no le bloquean y vienen a 
comparecer y nos dicen lo que hacen ustedes en el CTTI y en el Cesicat. Le han blo·
queado unas cuantas comparecencias para pedir explicaciones y unas auditorías. Todo 
este tiempo usted ha ido, mire: a Dubái, con una presentación que, si no me equivoco, 
hablaba de la estrategia de Cataluña para convertirse en una nación digital; para hablar 
de ciberseguridad está yendo usted a las islas Feroe, y aquí, el Gobierno de España, us·
ted dice que se reúne con los socialistas de las islas Feroe, pero los socialistas de aquí, 
del Gobierno de España, no hacen absolutamente nada para combatir toda la acción 
exterior. Porque usted no va a hablar de..., al final ustedes van a hacer acción exterior; 
con las mentiras que ustedes narran aquí constantemente van a decir mentiras sobre 
el Estado español, van a decir que España no es un estado democrático, van a colgarle 
lazos amarillos a los ministros y a las personas con responsabilidades políticas allí, 
y ante esto –ante esto– nadie –nadie– les contrarresta desde el Gobierno de España.

Miren, como me queda poco tiempo, simplemente les voy a decir dos cosas. La 
primera es que se les va a acabar el chollo, porque Ciudadanos sí que ha iniciado 
desde hace años ya todo lo que no han hecho los gobiernos del Partido Popular y 
el Partido Socialista, que es acción exterior, explicar y contrarrestar también en el 
resto de la Unión Europea las mentiras de su procés. Bueno, y una prueba de esto 
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es que gracias a una reclamación de Ciudadanos fugados de la justicia no podrán 
encabezar listas europeas para representar a España.

Y lo segundo que le voy a decir, le voy a dar un consejo: mire, yo también le voy a 
hacer un regalo que nos va a ahorrar dinero a los catalanes. Si usted va a su agenda de 
contactos, aquí hay un botón que pone «FaceTime» –o «videollamada», depende–, y 
usted podrá hacer videollamadas y usted podrá reunirse sin necesidad de viajar, por·
que usted pone «revolucionario digital» en la camiseta; menudo revolucionario digi·
tal es usted, que pasa todo el día viajando, cuando, por otro lado, está impulsando las 
nuevas tecnologías y las tecnologías digitales.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, és el 
torn del diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Intentarem ser breus i acotar·nos al temps que tenim. Jo sí 
que no puc deixar d’expressar la meva sorpresa, perquè un país com Catalunya, di·
guem·ne, amb una trajectòria llarga d’investigació o innovació, diguem·ne, amb unes 
universitats molt potents, amb gent que investiga, acollint aquí els congressos mun·
dials de.., el Mobile, per exemple, no?, hem d’anar a les illes Fèroe –tot el meu res·
pecte per a les illes Fèroe–, un país de cinquanta mil habitants, en què el 50 per cent 
del PIB és pesca, i el 95 per cent de les explotacions són pesca, en el qual el seu PIB 
es veu directament influenciat per la pujada o baixada del preu del salmó, com recu·
llen aquí dades de documentació internacional, que es poden consultar per internet. 
Diguem·ne, si el nostre mirall han de ser les illes Fèroe perquè són bons en aquest 
sentit, millors que nosaltres, em preocupa; em preocupa què hem fet fins ara en temes 
digitals, segurament, perquè haver d’anar amb aquests exemples... I jo podria enten·
dre perfectament que vostè em digués: «Mira, me’n vaig als Estats Units, me’n vaig a 
la Xina, a Singapur», no? Aquests viatges poden tenir una raó de ser, diguem·ne, no?, 
però les illes Fèroe no veig, no acabo de veure la raó de ser. 

A més, una regió, una autonomia, com vostè deia, les illes Fèroe, però que rep 
subvenció de Copenhage directament per poder tirar endavant, com recullen dife·
rents informes, no?, i que té un PIB de 2.400 milions de dòlars, menys que Andorra 
i cent vegades menys que Catalunya. I jo estic segur que deuen fer una gran feina en 
tema digital, no en tinc cap tipus de dubte, però estic segur que hi han potències més 
importants, més avançades, més al nostre nivell, segurament, no?, a les que emmira·
llar·nos. Per això, d’aquí la meva sorpresa veient que vostè anés allà. Vostè, com va 
viatjar cap a la part d’Àsia, estic segur que hi han referents allà on aprendre que vostè 
pot portar cap aquí polítiques per aplicar aquí, no en tinc cap dubte, diguem·ne, no? 
Però sí que va sorprendre que, curiosament, anés a les illes Fèroe, perquè, a més, 
buscant inclús en temes digitals, a les illes Fèroe costa molt trobar informació sobre 
què estan fent allà. Amb la qual cosa, sí que, evidentment, mostrar la nostra sorpresa 
i evidentment també, com vostè ha dit, és un lloc on costa molt anar·hi, amb la qual 
cosa segurament hi han altres mecanismes digitals per poder fer aquest tipus de con·
ferències i estalviar diners a tots els contribuents.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. És el torn de Catalunya en Comú Podem, del diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé; jo crec que aquí hi han dos aspectes, que el primer és si..., no?, que algú..., a ve·
gades s’insinua, en les intervencions, que és que si s’ha produït alguna malversació de 
fons de la Generalitat, que crec que no estem aquí, eh?, perquè, si no, no ho estaríem 
plantejant en aquests termes, i l’altre és el debat polític sobre si té sentit o no té sentit 
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anar a les illes Fèroe, en aquest cas, com un país estratègic en el qual, o en aquest cas 
com una regió autònoma, en aquest sentit, com a, diguéssim, entorn estratègic espe·
cífic per a Catalunya. És cert que les illes Fèroe, que tenia una economia bàsicament 
basada en l’agricultura i la pesca, està intentant diversificar la seva economia, sobre·
tot centrada en el turisme i les noves tecnologies. El que passa és que a mi també em 
genera dubtes en tant que estem parlant d’una població que no arriba a cinquanta mil 
persones, les illes Fèroe, no? I, per tant, jo entenc que, bé, no sé si té sentit o no en 
temes d’intercanvi d’informació. Jo crec que també per la dimensió que té Catalunya, 
que estem parlant d’un territori de 7,5 milions de persones, crec que hi han altres aliats 
possibles i estratègics de primer nivell que ens permeten jugar, jo diria, a la Champi·
ons i a primera divisió. Un bon exemple d’això és que Barcelona, i també per extensió 
Catalunya, ha estat capaç d’atreure, en aquest cas, no?, un congrés com el Mobile, per 
exemple, en aquest sentit. Però jo el que em pregunto també, per també acabar de jut·
jar, no?, si tenia sentit o no té sentit des d’un punt de vista de política, això..., i vostè 
parlava de que un dels objectius que té en aquest cas com a Govern de la Generalitat 
és reforçar l’economia catalana i expandir l’economia catalana a diversos entorns, i, 
evidentment, bé, ha situat vostè que també era un dels objectius que tenia en aquest 
viatge. 

Bé, a vegades, també, per justificar aquest tipus, no?, de relacions bilaterals, o fins 
i tot aquest tipus d’expedicions econòmiques o de relacions..., també m’agradaria sa·
ber, que ens pogués explicar quin creu que serà el retorn que podrem tindre d’això 
en termes econòmics, és a dir, perquè vostè parla que havien tancat convenis, també 
deia que havia tingut contactes amb sectors, no només del món públic sinó també del 
món privat, i, per tant, també, bé, entre cometes, m’agradaria que també ens expliqués 
què en traurà d’això Catalunya, què en traurem en termes econòmics, en termes, per 
exemple, no?, d’intercanvi en aquest cas específicament d’informació, de, entenc tam·
bé, especialment, el que fa referència al seu camp, al camp de la tecnologia, i si també 
s’hi han obert oportunitats o no oportunitats de negoci. 

Jo insisteixo en el que deia al principi, és a dir, no deixa de ser sorprenent que si·
gui per nosaltres una prioritat, no?, un entorn que té cinquanta mil habitants i tenint 
present que moltes ciutats de Catalunya superen amb escreix aquesta població. Però, 
en tot cas, espero la seva segona intervenció.

El president

Gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Jordi 
Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Conseller, secretari... La veritat és que estem en aquesta 
compareixença debatent sobre si el senyor conseller Puigneró pot anar o no a les illes 
Fèroe. Pot anar on vulgui, el conseller Puigneró, i ho pot fer sempre que, com acaba 
de fer ara mateix, demostri que hi va per fer feina, per aconseguir acords, per establir 
unes relacions que puguin afavorir els interessos de Catalunya, i que també, aquestes 
relacions, puguin afavorir precisament els interessos d’aquests territoris amb els quals 
nosaltres volem arribar a acords. Em sembla que discutir el nombre d’habitants que 
tenen les Fèroe, discutir l’activitat econòmica que puguin tenir les Fèroe amb relació 
a la possibilitat de que un conseller d’aquest país pugui anar a visitar aquest territori 
i pugui seure en una taula i arribar a acords de col·laboració per intercanviar en ma·
tèria de polítiques digitals tota la informació necessària i aconseguir aquesta línia 
més estreta d’intercanvi d’informació, a mi em sembla que, doncs, és molt correcte i 
que em sembla que no surt de res del que no s’hagi fet fins ara al llarg de tots aquests 
anys. Els governs fan això, els governs busquen aliances, busquen suports, arriben a 
acords, i jo crec que això és molt positiu. Igual que a nosaltres, com a Govern, també 
ens agradarà que altres potències tecnològiques, altres potències del món en l’àmbit 
de la política digital, doncs, ens vulguin rebre, i puguem també conèixer les informa·
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cions que ens puguin transmetre i els projectes que volen impulsar. Igual que és tan 
positiu tenir una Smart City Expo o un Smart City Congress al nostre país, igual que 
el Mobile, però jo a l’Smart City li dono molt de valor, també, que el tinguem, perquè 
venen moltes nacions del món, venen molts països del món, venen alcaldes de ciutats 
remotes del món que ens expliquen projectes que a nosaltres ni se’ns haguessin acudit 
mai dur a terme. Jo recordo, per exemple, en una d’aquestes conferències de l’Smart 
City –perquè jo soc d’aquests que ja fa anys que hi vaig–, que un alcalde de Colorado, 
precisament, ens explicava que en el seu municipi no hi havia ni una despesa energè·
tica que no fos en energies renovables. Tots els vehicles del municipi –absolutament 
tots– anaven gràcies a l’energia solar, i aquests vehicles, doncs, eren els que tenien els 
habitants d’aquest municipi de Colorado. I ens explicava quina era la tècnica. O, per 
exemple, també, un arquitecte del Brasil ens explicava com havia aconseguit regene·
rar edificis que estaven pràcticament derruïts i fer·ho amb tècniques, amb materials 
biodegradables. Doncs bé, aquesta informació és bona, i tant és que ens vingui d’un 
ajuntament com que ens vingui del país més poblat del món com que ens vingui de 
les Fèroe. 

Per tant, a mi em sembla que si es demostra la feina, si hi ha transparència en la 
gestió i es demostra efectivament que aquest ha estat un viatge de treball, com acaba 
de demostrar el conseller, el debat s’ha acabat. I, bé, a partir d’aquí, doncs, a continuar 
reforçant aquests llaços internacionals, a continuar aconseguint experiències i a con·
tinuar exportant, clar que sí, els projectes que s’impulsen des d’aquest país, i a conti·
nuar exportant, clar que sí, tot el que estem fent en l’àmbit de les polítiques digitals a 
Catalunya.

El president

Gràcies, diputat. És el torn de la diputada Gemma Geis, per part del Grup Par·
lamentari Junts per Catalunya.

Gemma Geis i Carreras

Sí; gràcies, president. Bé, jo també constatar una mica la sorpresa, és a dir, grà·
cies a l’exercici de transparència, explicar, doncs, tota la feina que es fa. Segurament 
les illes Fèroe és un pas estratègic, com bé ha explicat el conseller, doncs, per poder 
tenir bones relacions amb aquest Consell Nòrdic de primers ministres, en què hi han 
Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia. Estic segura també, doncs, que el 
diputat de Ciudadanos, el diputat Gragera votarà amb mi la investidura telemàtica a 
través de FaceTime, que tant ho defensa. Estic segur que es deuen sentir molt orgullo·
sos del nou nomenament avui d’Enric Millo com a secretari general d’Acció Exterior. 

Però més enllà d’això, a mi el que em preocupa és la desconnexió. No sé, vostès, 
si tenen algun amic emprenedor que estigui liderant empreses tecnològiques, perquè, 
si vostès fan el seu recull dels seus viatges, és que no paren, i no paren als diferents 
països, com puguin ser Austin, no?, a Texas, com puguin ser Colòmbia, Costa Rica, 
Argentina, que hi ha una gran base d’informàtics, i un emprenedor, quan va per un 
lloc no sap mai quina línia, quin nínxol, quin contacte, quina coalició pot trobar, ab·
solutament mai.

Llavors, vostès, el que estan aquí és..., «no, a priori, doncs, ja em sembla que les 
illes Fèroe...». No, escolti, el conseller ha explicat les reunions, ha explicat que for·
men part del Consell Nòrdic de primers ministres, però sí que em quedo una mica 
parada, perquè vostès veig que tenen poc contacte amb el que és l’esperit emprene·
dor, que crec que és l’esperit que té la conselleria de Polítiques Digitals i el conseller 
Puigneró. I vostès ara han preguntat per aquest viatge, però espero que també pre·
guntin per qualsevol altre tipus de viatge que faci el conseller Puigneró. Però el que 
està clar és que un emprenedor mai sap on hi ha aquell contacte, aquella empresa, 
aquella aliança que li permeti, doncs, fer salts estratègics, i jo crec que això és el 
deure que està fent la conselleria. I els emplaço, doncs, els propers viatges que hi 
puguin haver, que també pugui venir a explicar la bona feina que fa. 
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I, sobretot, això, si coneixen algun emprenedor important, preguntin·li les hores 
de viatge que fa i preguntin·li en quins països i en quines empreses diu que sí o no, 
amb una primera observació de quines són les característiques d’aquella empresa, o 
de quina és aquella activitat, perquè els asseguro que, veient les seves presumpcions, 
no es veurien absolutament amb ningú.

Per tant, encantats que vingui a explicar aquesta acció, diguem·ne, com les que 
pugui fer en qualsevol altre país.

El president

Gràcies, diputada. Seria el torn ara del senyor Puigneró. 

Dimas Gragera Velaz

Una cuestión de orden.

El president

Una qüestió d’ordre. Trenta segons, senyor Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Sí; yo entiendo que en el debate nos podamos hacer algunas alusiones, pero es cos·
tumbre de la portavoz de Junts per Cat dedicar sus intervenciones a dar réplicas a los 
otros grupos en lugar de centrarse en el tema, que es debatir sobre la comparecencia.

El president

Bé; certament, tenim una compareixença amb el conseller, els grups són lliures de 
poder fer les intervencions que considerin oportunes, però sí que és veritat que, en tot 
cas, el discurs no se n’ha anat del tema central d’aquesta compareixença, que és sobre 
les noves tecnologies, les illes Fèroe, i, per tant, també hem de poder donar un cert 
espai al debat, sempre que sigui ordenat, respectuós i no ens n’anem del tema central 
de la compareixença.

Bé, senyor conseller, té vostè torn per parlar.
Gràcies.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé; deixi’m començar, doncs, responent al diputat de Ciutadans. Escolti, vostès 
potser no saben el que és l’acció exterior perquè –i la promoció d’un país– no han 
governat mai, eh?, ni enlloc, i, per tant, no entenen la importància... Bé, ara sí, ara 
a Andalusia, ara governen a Andalusia amb els de la ultradreta i la dreta ultra, eh?, 
per tant, ara ja sabran el que és. I, per això, escolti, han nomenat el Millo, com a 
director d’Acció Exterior d’aquest govern. Per tant, penso que... I jo els felicito, eh?, 
no hi tinc res en contra, en aquest sentit, eh?, però jo penso que, en aquest sentit, el 
que val per a Andalusia també ha de valer per a Catalunya. Per tant, si Andalusia té 
dret a fer acció exterior també n’ha de tenir Catalunya. De fet, això no ho dic jo, ho 
diu també l’Estatut d’autonomia, que vostès haurien de defensar, eh? –vaja, no ho sé, 
com que volen suprimir les autonomies, doncs ja no sé ni si tan sols això, no?–, però 
també ho diu la Constitució, que tenim dret a realitzar acció exterior.

I, per tant, deixi’ns que defensem el que ha de ser l’economia d’aquest país, que 
ajudem les empreses. Vol que li posi alguns exemples d’aquests viatges? Escolti, 
ara vaig estar a Taiwan i al Japó. Gràcies a aquest viatge vindrà a Catalunya una 
inversió importantíssima d’un centre d’intel·ligència artificial de l’empresa més im·
portant de tecnologia del Japó, que és NTT. Això són més de cent llocs de treball. 
Per a això serveix també, no?, i per a això serveix sobretot aquest... Però això no es 
fa en el primer viatge; a vegades, potser calen unes quantes reunions. Cal sembrar. 
Vostès parlen ara de les illes Fèroe com gairebé, no ho sé, un país tercermundista; 
veig que el coneixen poc, que el coneixen poc i no saben quin és el seu PIB per ca-
pita, que duplica quasi el PIB per capita de Catalunya. Ah, clar, eh?

Escolti, Estònia –no, no– és que, clar, no..., Estònia... Escolti, jo fa anys que viatjo, 
que he anat tres vegades a Estònia els darrers vuit anys, eh? Estònia és un país que 
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fa uns anys era absolutament desconegut per a la majoria de gent. Avui són líders en 
economia digital a Europa. Doncs és clar que hem d’anar a aquests països que estan 
començant a destacar. I si hem anat a les illes Fèroe és perquè les illes Fèroe són la 
porta d’entrada dels països nòrdics, en gran part, perquè estan en el Consell Nòrdic. 
Per tant, teixir relacions amb aquests territoris ens ajuda també a tenir relacions més 
properes amb Islàndia, amb Estònia, amb Noruega, amb Suècia, amb Finlàndia. 

De fet, les illes Fèroe, què han fet?, i quin va ser un dels projectes que vam anar 
a veure? Doncs com les illes Fèroe, que tenen un acord bilateral amb Estònia per 
incorporar la plataforma X·Road, que és la plataforma d’interoperabilitat entre totes 
les administracions a nivell de les illes Fèroe. Per tant, el que han fet ha sigut utilit·
zar una tecnologia d’un altre país per implantar·la i desplegar·la en el si, doncs, de la 
seva administració, per veure com els havia anat aquest procés, diguéssim, d’utilit·
zació d’una tecnologia puntera, com és la d’Estònia, en l’àmbit de les seves adminis·
tracions. És clar que hem de fer aquests viatges. Primer per fer i per ajudar a ser més 
eficients en els àmbits de l’Administració digital, però també per atreure inversions, 
atreure empreses. És evident que..., aquest viatge es va produir el mes de febrer; es·
tem en el més d’abril. Ara, si em fa dir: «Escolti, quins beneficis reportarà això a Ca·
talunya?». Bé, doncs escolti, ja ho veurem, eh? Però, en tot cas, hem anat a sembrar. 
I que un conseller el rebi el primer ministre de les Fèroe i diferents ministres, doncs, 
home, jo penso..., com també em va passar quan vaig estar a Singapur. A Singapur 
vaig tenir l’oportunitat de tenir una reunió amb el primer ministre de Singapur, que 
era el que portava les polítiques digitals, quan jo hi vaig anar. O ara, quan vaig estar 
a Taiwan, en aquest cas amb la ministra d’Innovació Digital. No passa cada dia te·
nir la possibilitat –de Taiwan, eh?, que això... Suposo que Taiwan entendrem que el 
reconeixerem com un país avançat en l’àmbit de les polítiques digitals. 

Doncs bé, intentem sembrar a tot arreu, com també quan vaig estar a Califòrnia 
en la reunió amb el que va ser el secretari del governador en matèria de polítiques 
digitals. Bé, doncs escolti’m, nosaltres ens movem, intentem, doncs, arribar a tot 
arreu. Tenim, a més a més, un bon aparador, que és el Mobile; això també atrau em·
preses que vinguin al Mobile.

En definitiva, aquesta és l’acció que intentem fer des d’aquesta conselleria on l’àm·
bit digital és cada dia, doncs, més global, on les fronteres no existeixen en aquest sen·
tit, i que, per tant, hem d’anar amb la maleta a tot arreu, i sobretot a aquells llocs, a 
aquells on ja han demostrat que són punters, però també a aquells que percebem que 
seran territoris punters en aquest àmbit digital. Això és el que fem des de la conselleria.

I, finalment, bé, com que ja li ha contestat la diputada Geis..., però sí que voldria 
respondre·li jo també. Celebro que vostès obrin la porta als mitjans telemàtics en 
l’àmbit de la governança –vostè parlava del FaceTime. Nosaltres és que no renunci·
em a cap mitjà, ni al presencial ni al telemàtic. Per tant, fem videoconferències, fem 
FaceTimes, però també viatgem i intentem arribar a acords amb aquests països. El 
problema és que vostès, eh?, només, diguéssim, doncs, ho fan quan va, diguéssim, en 
contra dels interessos del president Puigdemont. O sigui, per vostès està abans la im·
possibilitat de que el president Puigdemont o el que volem impulsar des d’aquest Go·
vern, que era la restitució del govern legítim, i, per tant, passa per davant, diguéssim, 
aquest objectiu, que és impedir això, abans que l’avantguarda, abans que la moderni·
tat, abans que els mitjans telemàtics siguin instruments perquè puguin ser desplegats 
en tots els àmbits de governança d’un país, i això també vol dir en aquest Parlament, 
senyors diputats. Aquest Parlament també s’ha de modernitzar en aquest àmbit en 
concret. Sembla mentida que encara, doncs, no puguem tirar endavant, o no es pu·
guin desplegar iniciatives per tal de fer possible, eh?, que els mitjans telemàtics, que 
el teletreball, que el coworking pugui ser també incorporat en l’àmbit, com estan fent 
les empreses, com estan fent també..., com fa el Govern, en els seus àmbits de presa 
de decisions. Per tant, escolta, lliçons sobre l’ús dels mitjans telemàtics, cap ni una, 
senyor Gragera.
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El president

Gràcies, conseller. Algun grup vol obrir un torn de paraula? (Pausa.) Sí? (Pausa.) 
Tindríem aproximadament uns vuit, set minuts, minut i mig..., un parell de minuts 
per grup, eh?, si els sembla bé. Comencem. El senyor diputat, senyor Gragera, per 
part de Ciutadans.

Dimas Gragera Velaz

Rápidamente. El señor Puigneró, solo faltaba, puede ir a donde quiera en su tiempo 
libre, ahí jamás nos meteremos, pero, cuando él actúa como representante institucio·
nal, es un ejercicio de transparencia que venga aquí y dé explicaciones. Además, había 
anunciado a bombo y platillo el gran acuerdo que se alcanzó en las islas Feroe; este 
portavoz de la comisión de Políticas Digitales querrá conocerlo, y creo que para esto 
están estas comisiones y es un debate perfectamente sano y que debemos mantener. 
A ver si también pasa con el CTTI y el Cesicat, a ver si vienen y nos explican su plan 
de trabajo y lo que hacen ahí, y no lo siguen ustedes bloqueando. 

Y, por supuesto, seguiremos preguntando por lo que nos dé la gana, es nuestra 
labor de oposición, y en función de fiscalización del dinero público y los recursos. 
Pero yo veo que más que ese gran plan, o ese gran acuerdo que ustedes..., ustedes han 
ido a las islas Feroe a pasear el lazo, como hacen con toda su acción o lo que ustedes 
llaman de «acción exterior».

Y, miren, yo le digo, le recomiendo que tanto viaje que ustedes hacen, tanto que 
les gusta ir a sitios a aprender, ya que lo ha mencionado, vaya usted a Andalucía, y 
allí aprenderá que, en cien días de gobierno, hemos hecho más, hemos sacado más 
leyes y hemos llegado a más acuerdos que ustedes aquí en casi dos años de legisla·
tura. Usted podrá aprender, tanto que le gusta viajar. Mire, además llegará rápido, 
no tendrá que pasar allí el fin de semana, porque hay buena conexión, no tendrá esa 
inconveniencia. 

Y, miren, sobre el tema Puigdemont, ya se lo dije: nosotros estaremos a su lado 
siempre que ustedes utilicen los avances digitales, la tecnología para el beneficio de 
las personas, pero no para investir a fugados de la justicia, porque lo que le impide a 
Puigdemont ser investido no es una incapacidad de poder venir aquí o tal, o no, es su 
condición respecto a la justicia española.

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyor Gibert, vol fer alguna intervenció?

Pol Gibert Horcas

Sí. Intentaré cenyir·me al que el conseller ha exposat, perquè hi ha hagut un tema 
que ha mencionat per sobre i m’interessava saber·ne alguna cosa més. Vostè men·
cionava l’exemple de la tecnologia, si ho he entès bé, X·Road, o alguna cosa així 
ha dit, d’Estònia, que estava aplicant les illes Fèroe. Si ens pot explicar alguna cosa 
més sobre aquesta tecnologia, crec que és interessant sobre el tema que..., connectar 
emissions públiques, no? Breument, ja sé que no té aquí, diguem·ne, mitja hora per 
fer un simpòsium, però intentar el que pugui, no?

I l’altra, dir·li al portaveu d’Esquerra Republicana que, en cap cas, aquest Parla·
ment o aquesta comissió li vol dir al conseller on pot anar; el conseller pot anar on 
vulgui, com a conseller que és, però la tasca del Parlament és controlar el Govern i 
decidir o opinar sobre si hi ha d’anar aquí. D’aquí diem que estiguem debatent sobre si 
és oportú o no anar a les illes Fèroe i que puguem posar en qüestió, evidentment, que 
aquest lloc potser no és el més punter. Evidentment, el conseller podrà seguir anant·hi 
les vegades que vulgui, per això és conseller del Govern, i ho podrà seguir fent tantes 
vegades com vulgui.

El president

Gràcies, diputat. Per part de Catalunya en Comú Podem, el senyor Cid té la pa·
raula.
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David Cid Colomer

A veure. O sigui, crec que és obvi que el meu grup mai qüestionarà en cap cas 
que la Generalitat té dret, en base a l’Estatut de Catalunya, entre altres coses perquè 
nosaltres en vam ser impulsors, i, a més a més, hi vam votar a favor –alguns del 
Subgrup Parlamentari potser no, però nosaltres sí–, i, per tant, defensem que la Ge·
neralitat té capacitat de fer acció exterior. Per tant, nosaltres no estem qüestionant en 
cap cas això; estem qüestionant si les illes Fèroe com a tal és un objectiu estratègic 
per a l’acció exterior del seu departament. I, clar, vostè em compara coses... Jo no 
dubto que sigui interessant anar a Taiwan, perquè parlem de la població de Taiwan, 
estem parlant de Taiwan, crec que són 23 milions de persones, d’acord? Després em 
parla de Singapur; estem parlant de 5 milions de persones. I després vostè em diu 
que les illes Fèroe..., i m’ho situa pràcticament al mateix nivell, estem parlant de 
cinquanta mil persones. I són dues coses diferents. Vostè ha defensat que el viatge 
era per anar a expandir l’economia catalana allà, i que, a més a més, per intercan·
viar informació tecnològica, per dir·ho d’alguna manera. El senyor Jordi Albert en 
parlava pràcticament com si estiguéssim fent nosaltres ajuda al desenvolupament a 
les illes Fèroe, és a dir, i, per tant, posin·se d’acord, eh?

Però, en tot cas, no vull entrar aquí. Però, clar, és que em parla vostè que la jus·
tificació és el PIB per capita. Escolti, bé, sap per què el PIB per capita de les illes 
Fèroe és el que és? Perquè és un paradís fiscal. Està en la llista gris dels paradisos 
fiscals de la Unió Europea. Llavors, no ho sé, jo, en tot cas, em remeto a... Bé, pot 
consultar, en aquest cas, el que determinen algunes organitzacions, com per exem·
ple... Va estar a la llista gris que va publicar inicialment la Unió Europea; després, 
amb tota la polèmica que hi va haver, en va sortir. Però totes, en aquest cas, totes les 
ONGs que treballen en temes d’elusió fiscal i de frau fiscal i d’evasió fiscal, i, a més 
a més, també els inspectors d’hisenda situen les illes Fèroe com un paradís fiscal. 
Llavors, jo qüestiono que la nostra prioritat, no?, com a país, sigui tindre relacions 
preferents amb les illes Fèroe, en aquest cas des d’un punt de vista econòmic, o, en 
aquest cas, des d’un punt de vista d’intercanvi de tecnologia, però, bé, si vol em pot 
intentar convèncer, i espero que, en tot cas, no sigui una prioritat per a la Generalitat 
tindre relacions amb paradisos fiscals.

El president

Gràcies, diputat. Senyor Albert, voldrà la paraula? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Molt 
bé, endavant.

Jordi Albert i Caballero

Si gairebé m’interpel·len més a mi que al conseller. Home, «ajuda al desenvolu·
pament» és una mica exagerat, eh?, deduir això a partir... O sigui, no ens negarà que 
la voluntat d’arribar a un acord amb un altre territori sempre és important, no?, i és 
interessant, i, per tant, el que s’ha fet, doncs, és arribar a un acord i un acord inter·
canvi d’informació que és el que sempre he dit. Per tant, no és una ajuda al desen·
volupament de ningú. Si de cas, és una ajuda al desenvolupament mutu dels dos ter·
ritoris que signen aquest acord.

I respecte a la posició de si es viatja o no per part del conseller, em sembla que 
és claríssim que un conseller en la seva línia estratègica i en la del departament pot 
tenir aquesta acció exterior. Jo crec que és bo que tingui aquesta acció exterior. El 
que no es pot és ridiculitzar l’acció exterior amb el tema d’anar ensenyant llaços o no 
ensenyant·los, però sí que podem utilitzar l’acció exterior per ensenyar la samarreta 
que li han regalat al senyor Dimas Gragera, i que, si ens la dona a la resta de por·
taveus, us proposo que ens fem una foto ara quan acabi la comissió, per demostrar 
que Catalunya, eh?, és un pol en l’àmbit de les polítiques digitals o vol ser un hub de 
referència, com ha dit el conseller. 

En efecte, aquí podem debatre la conveniència o la no conveniència d’aquestes 
visites, i les podem debatre a partir del resultat d’aquestes visites. El que a mi em 
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sembla bastant destacable de tot el que estem parlant des de ja fa una estona és que 
situem si la importància de les Fèroe pel nombre d’habitants, per..., bé, em sembla 
que això no treu que, si els acords són beneficiosos i són positius, benvinguts siguin, 
i, per tant, continuem en aquesta línia d’aconseguir acords i de fer que aquests viat·
ges puguin ser productius a l’hora d’establir, clar que sí, aliances estratègiques que 
poden ser porta d’entrada per a altres aliances molt més destacables, importants, o 
que potser alguns grups destacaran molt més que no pas un acord amb les Fèroe, la 
qual cosa, doncs sí, nosaltres destaquem.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, la senyora 
Geis té la paraula.

Gemma Geis i Carreras

Sí; gràcies, president. No, només breument. És un exercici de transparència, òb·
viament, i forma part dels drets, no?, i nosaltres com a diputats, doncs, que tenim 
d’exercir el control. A mi em preocuparia que fos el vint·i·cinquè viatge a les illes 
Fèroe. Però, escolti, jo crec que el conseller ha deixat molt clar que era un pas estra·
tègic, doncs, perquè hi ha un Consell Nòrdic, hi ha Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, 
Noruega i Suècia, i, en qualsevol estratègia emprenedora, a vegades has de fer pas·
sos previs per poder arribar a on vols anar. I, per tant, des d’aquest sentit, jo crec que 
volia reafirmar aquesta consideració, doncs, perquè veig que algunes aproximacions 
s’allunyen molt de la realitat amb la qual es va realitzar aquest viatge.

El president

Moltes gràcies. Senyor conseller, té el torn de rèplica.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Jo, la veritat, els recomano que hi viatgin, eh?, per oci, si volen, però que vegin 
la realitat, perquè crec que la tenen molt distorsionada. I que veuran que aquest és 
un país que, per cert, no és cap paradís fiscal, és més, és un país que no forma part 
de la Unió Europea –per a la seva informació–, no està dins de la Unió Europea, 
eh? (Veus de fons.) Sí, però no és cap paradís fiscal i no està en aquesta llista. Per 
tant, escolti, si us plau, verifiqui les seves informacions. I que en el passat pogués 
formar part d’una llista, doncs miri, ara no tinc la dada per contradir·l’hi, però que 
en l’actualitat no en forma part i que, a més a més, no forma part de la Unió Euro·
pea, això és així.

En tot cas, escolti, nosaltres vam anar a les illes Fèroe amb dos propòsits –amb 
dos propòsits–, eh? Té raó en una cosa: en economia digital no són forts, però són 
molt forts en governança digital, perquè com que formen part del Consell Nòrdic 
incorporen en l’àmbit de la seva Administració digital totes les eines, i, per tant, 
aquest és un element que nosaltres..., com sap, la meva conselleria té dues grans 
potes, eh?, té la pota de les polítiques digitals i té també la pota de l’Administra·
ció pública, i un dels objectius que tenim també en aquesta legislatura precisament 
és com enfortim, eh?, i com fem de la nostra Administració una administració del 
segle XXI, que sempre dic que serà digital o no serà. I, per tant, aprendre del que 
estan fent aquests països, i com aquests països estan també utilitzant plataformes 
de països encara més avançats, com Estònia, penso que és el nostre deure conèi·
xer·los. 

I ara li responc sobre una d’aquestes plataformes. La plataforma X·Road és una 
plataforma d’interoperabilitat, eh? Això vol dir que el que fa és com una espècie de..., 
fa d’intermediari, eh? –ara que estan de moda els relators i aquestes coses–, fa d’in·
termediari entre totes les administracions perquè les dades i els serveis que es pres·
ten de forma diferenciada en diferents administracions, aquesta informació es pugui 
compartir, i, per tant, tu no hagis d’anar tres cops..., o anar quan vols, no ho sé, acce·
dir a un servei, doncs, no sempre hagis de tornar a entrar a les teves dades o portar 
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un paper a dues o tres finestretes diferents. Per tant, és un projecte que, a més a més, 
té uns nivells de seguretat, perquè tot va encriptat amb tecnologia estoniana. I, per 
tant, volíem conèixer com, en aquest sentit, un projecte fet, en aquest cas, a Estònia 
s’ha implantat i s’està desenvolupant i s’està adaptant a una altra administració, eh? 
I aquesta va ser una miqueta... Per això ens va acompanyar en aquest viatge la direc·
tora general de l’AOC, de l’Administració Oberta de Catalunya –que és precisament 
el consorci, eh?, del qual el Govern en formem part, però també de l’Administració 
local–, per veure si tot allò que estem fent nosaltres, també en aquest àmbit en con·
cret de la interoperabilitat, anem també en la bona direcció, i, per tant, aquelles ex·
periències que estan funcionant i que són bones i que són exemple a nivell europeu, 
doncs també ho són per a Catalunya.

Per tant, jo els demanaria, si us plau, en aquest sentit, que no menyspreïn, en 
aquest cas, un país de cinquanta mil habitants; en aquest cas, la mida en població 
no importa, en el món digital, eh?, i, segurament, també convindreu amb mi que 
hi ha països petits que actualment són països benestants, generadors de riquesa, 
que molts grans països; o sigui que viatjar, diguéssim, en clau del nombre d’ha·
bitants que té un país em sembla que no és un indicador precisament per deter·
minar si anar a un territori o no, eh? Crec que el que hem de buscar precisament 
són aquells territoris que tenen experiències contrastables, que tenen projectes de 
futur, que són avançats, estan a l’avantguarda. I els he de dir que és evident que 
les illes Fèroe no és Taiwan o no és Japó, per citar dos viatges que també he fet 
recentment, però és un país amb un gran potencial i que, a més a més, té l’avan·
tatge de que és un territori autònom que forma part d’un Consell Nòrdic i que, per 
tant, per això per a nosaltres i per a Catalunya és una porta d’entrada i d’accés a 
les polítiques d’aquests països capdavanters a nivell europeu en els quals volem 
ser presents.

El president

Molt bé; doncs moltes gràcies. Continuem amb l’ordre del dia d’aquesta comis·
sió, ara fent les preguntes al Govern per part dels grups parlamentaris. Els explicaré 
una mica com hem organitzat el tema. Diguem·ne, del punt 4 al punt 14 són pregun·
tes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, que tenen totes a veure, més o 
menys, amb un tema similar i, per tant, hem fet opció de posar·les totes en un ma·
teix torn. Per tant, el grup parlamentari tindrà set minuts i mig, i el senyor conseller 
també tindrà set minuts i mig. Poden entrar en diàleg, poden parlar, facin·ho de ma·
nera ordenada, per tal de que no ens trepitgem. Nosaltres intentarem anar comptant 
el temps que consumeixi cadascú de vostès.

Després passaríem a un segon bloc, que serien dues preguntes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, per a les quals tindrien dos mi·
nuts i mig i dos minuts i mig, de pregunta i de resposta; en aquest cas, conversar serà 
complicat, i segurament haurem d’esgotar el temps perquè dos minuts i mig és algun 
problema, però, en tot cas, si el grup parlamentari ho vol fer...

Pregunta al Govern sobre els motius del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública a les illes Fèroe l’1 de febrer 
de 2019 (decaiguda)

311-00957/12

El punt número 17, que era una pregunta que presentava el Grup Parlamentari de 
Ciutadans sobre els motius del viatge a les Illes Fèroe, entenc que es dona per resolt 
i, per tant, surt de l’ordre del dia. 

I ens quedaria només l’última pregunta, que també, per la seva intervenció ini·
cial, senyor Gragera, entenc que la manté, sobre la participació de la companyia 
T·Systems en el referèndum de l’1 d’octubre... (Pausa.)



DSPC-C 246
30 d’abril de 2019

Sessió 11 de la CPDAP  36

Preguntes al Govern acumulades relatives a la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00810/12 a 311-00820/12

Aclarit, per tant, com funcionarem a partir d’ara, té ara la paraula, en aquest cas, 
el senyor Alfonso Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, per formular el 
conjunt de preguntes per set minuts i mig que ja, com l’hi he dit abans, pot utilitzar 
de la manera que consideri oportuna.

Gràcies.

Alfonso Sánchez Fisac

Gràcies, president. Bueno, buenas tardes, conseller. Como ya dijimos en la ante·
rior comparecencia, donde hicimos otra tanda de preguntas sobre el tema de la Xar·
xa Oberta y el despliegue de la fibra óptica en toda Cataluña, ya le dijimos que se·
guiríamos preguntando, fiscalizando su gestión al respecto, y por ello hicimos otra 
batida de preguntas, y espero que tenga a bien contestar lo que hemos preguntado.

Bien, se agradece, por otro lado, también, la rapidez. Desde que hicimos las pre·
guntas, únicamente han tardado tres meses en venir aquí a comparecer y contes·
tarlas, pero, claro, entendemos que de las preguntas por escrito que nos han hecho 
llegar hasta ahora, pues ha podido ocurrir algún evento y así nos ponemos al día, 
porque las respuestas que tenemos por escrito son a fecha del 31 del XII de 2018. Le 
voy a hacer tres bloques, principalmente sobre usuarios, costes y coste total, aunque 
alguna de 5G tenemos por aquí.

Primero, sobre los usuarios. Hicimos algunas preguntas sobre los usuarios que 
se han beneficiado del despliegue de la fibra óptica, y, claro, ustedes nos han contes·
tado por escrito que dan servicio a 699 sedes de la Generalitat y que dan servicio a 
seiscientos mayoristas con ochenta y un operadores de telecomunicaciones. Noso·
tros en estas preguntas pedimos que se hiciese un desglose por comarcas y decir·
nos cuántos usuarios utilizaban en cada comarca el servicio. Y ni nos han dado los 
usuarios ni nos han dado las comarcas donde se está utilizando este servicio. Cla·
ro, a nosotros lo que nos gustaría saber es el coste por usuario, en un ejercicio de 
transparencia, pues, decirnos si esto realmente se está rentabilizando, y, al final, los 
usuarios de la fibra óptica que tienen acceso.

Por otro lado, también, los ayuntamientos. No nos han dado exactamente cuán·
tos ayuntamientos se están beneficiando del despliegue de fibra óptica. Sin embargo, 
nos han dicho que ciento setenta municipios están recibiendo la conexión. No sabe·
mos si son servicios de la Generalitat o realmente son los consistorios quienes están 
recibiendo este servicio. A ver si nos lo puede aclarar.

Sí que nos han contestado nítidamente que son cincuenta y cinco los nodos ins·
talados a día 31 de diciembre. A nosotros, aparte del número de usuarios, nos inte·
resa sobre todo esa explicación sobre ayuntamientos que están recibiendo, porque 
nos gustaría hablar con ellos para ver si ese servicio se está dando correctamente y 
si hay usuarios que lo estén utilizando en esos ayuntamientos para, bueno, seguir 
gestionando, seguir fiscalizando la gestión que están realizando.

Si me puede contestar a estas preguntas, luego le hago unas cuantas más.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Bé; gràcies, diputat. Si m’ho permet, en primer lloc, penso que és necessari també 
fer una petita explicació del que és la Xarxa Oberta de Catalunya, eh?, que a vegades 
penso, doncs, que o bé no ho saben prou bé, o, en tot cas, no han entès l’interès, eh?, 
i la necessitat que té, en aquest cas Catalunya, de tenir un instrument com aquest.

Xarxa Oberta de Catalunya és una concessió de la Generalitat que té un propòsit, 
eh?, i és que allà on no arriba el mercat privat, allà on els desplegaments dels prin·
cipals operadors, per tant, sobretot, en aquest cas, fora dels àmbits de les grans ciu·
tats, sobretot, i que, per tant, que el mercat és imperfecte, i que ens trobem que, en 
molts pobles de Catalunya, doncs, o només hi arriba un operador o en alguns d’ells 
no arriba cap operador amb fibra òptica, tenir un instrument, en aquest cas, amb el 
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desplegament d’una xarxa neutra, que permeti facilitar aquest desplegament dels 
operadors, i que, per tant, pugui ser utilitzada pels operadors, pagant el corresponent 
cànon, de tal manera que accelerem aquest procés de vertebració i d’arribada de la fi·
bra òptica, i no dependre de la voluntat que tenen els operadors d’acord amb les seves 
inversions, respectables, que volen fer en el territori. Per tant, nosaltres el considerem 
com un instrument fonamental –i ara que veig la diputada de l’Aran...– per vertebrar 
el territori, eh? No, ho dic perquè un dels àmbits on hem de, precisament, doncs, ser 
capaços també de prestar aquest bon servei és en els extrems del nostre país. 

Per tant, el propòsit de Xarxa Oberta és precisament, eh?, tenir a Catalunya o no 
tenir a Catalunya ciutadans de primera i de segona pel que fa a l’accés universal, pel 
que fa a l’accés a la fibra òptica. Aquest és el seu propòsit. Per tant, no hi vegin aquí 
fantasmes o hi vegin altres elements, perquè aquest és l’objectiu.

En aquest sentit, nosaltres, des del 2011, 12, vam iniciar un camí que és anar 
dotant aquest instrument de..., o donant·li seus a connectar de la Generalitat de tal 
manera que el propòsit que connecten amb una seu de la Generalitat, per tant, do·
nant servei a la Generalitat de Catalunya, aquesta xarxa troncal de fibra òptica també 
presta serveis, en aquest cas, o pot ser utilitzada pels operadors per prestar serveis 
als ciutadans, a les empreses del territori. Aquest és el principal objectiu. I, en aquest 
sentit, els he de dir que, en aquests moments, ja arribem a vint·i·nou de les quaran·
ta·dues capitals de comarca de Catalunya, eh? En aquest sentit –aquí tinc les respos·
tes que els hem fet ja per escrit–, hi ha un desglossament a totes les comarques on 
s’ha desplegat, en aquest cas, on hi ha serveis de la Generalitat pel que fa, diguéssim, 
a connexió de xarxa, per tant, on té presència Xarxa Oberta de Catalunya. Podria 
repetir·los el que ja els hem fet arribar per escrit en la resposta, que són tots els..., 
a l’Empordà, al Penedès, a l’Urgell, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, 
etcètera, eh? I on també s’estan prestant serveis majoristes, per tant, alguns dels ope·
radors estan utilitzant la xarxa per prestar aquest tipus de serveis.

Per tant, en aquest sentit crec que aquest és el propòsit i aquestes són les comar·
ques. I a les que no hi arribem, com ja l’hi he dit, en són en aquests moments tretze 
–les hi podria citar de memòria, potser me’n deixaré alguna–, però, en tot cas, es·
tem parlant de que no arribem, evidentment, doncs, com he dit, a la Vall d’Aran ni 
a l’Alta Ribagorça, ni tampoc en aquest cas a Puigcerdà, a Solsona, també a Mont·
blanc, les Borges Blanques, el Vendrell, a Falset, Gandesa, Moià, i em sembla que ja 
estic. Per tant, l’objectiu que tenim és, aquestes, connectar·les amb el..., si tingués·
sim pressupost ja podríem fer·ho ara, però buscarem els diners on puguem, amb els 
plans de contingència, precisament, que avui el Govern ha informat d’aquest nou pla 
de contingència, on la fibra òptica és una de les deu prioritats pel que fa, diguéssim, 
al finançament del que pugui ser un nou crèdit pressupostari en la línia de la pròr·
roga pressupostària que tenim, i, per tant, donar compliment a l’objectiu que és, el 
2020, tenir connectades totes les capitals de comarca amb la xarxa de fibra òptica 
neutra de la Generalitat.

Pel que fa al tema d’ingressos, crec que també l’hi hem respost per escrit, però 
–corresponents a l’exercici 2008– han estat, en aquest cas, de 12 milions d’euros, 
gairebé 13 milions, IVA no inclòs, s’han reinvertit en la prestació del servei de Xar·
xa Oberta. 

Pel que fa..., en data 31 de desembre del 2018, les inversions acumulades des de 
tots aquests anys han estat prop de 32 milions d’euros.

Sobre el nombre de quilòmetres que hem desplegat al llarg de tots aquests anys, 
doncs, fins a desembre del 2018 estem vora els 3.500. I, per tant, en aquest sentit, 
nosaltres creiem..., i aquest és un acord molt important, que en el seu moment vam 
assolir conjuntament, precisament en època del govern tripartit, eh?, el que era el 
govern de llavors, amb el principal grup de l’oposició, que era que Catalunya s’ha·
via de dotar d’aquest instrument, eh?, i ha sigut el Govern Mas, el Govern Puigde·
mont i ara el Govern Torra qui està desplegant, eh?, precisament, i utilitzant aquest 
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instrument, per fer efectiva la possibilitat de que el nostre país sigui un país on no 
haguem de dependre només del mercat perquè els nostres ciutadans tinguin igualtat 
d’oportunitats, sinó que, allà on el mercat és imperfecte, hi ha una acció pública que 
ajuda a aconseguir aquest propòsit, que entenem que és estratègic, eh?, perquè avui 
que una empresa, que un ciutadà de comarques endins disposi de les mateixes pres·
tacions que la gent que viu a Barcelona o viu a la ciutat de Tarragona o viu a ciutats 
com Vic o Girona, doncs, disposin d’aquestes igualtats d’oportunitats.

El president

Senyor Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Bien, bueno, se ha avanzado a algunas preguntas que le iba a hacer después, so·
bre el tema del coste, pero bueno, está bien que lo haya dicho. De igual manera, me 
gustaría contestarle que me he mirado el estado de comarcas, y, realmente –que 
aquí tengo la respuesta–, únicamente me han puesto el número de municipios donde 
se está dando servicio, los servicios mayoristas y las sedes donde se están instalan·
do. Si usted igualmente después me puede enviar ese listado de comarcas, perfecto, 
pero aquí tengo la respuesta y aquí no aparece.

Por otro lado, sobre el coste, sí, efectivamente, está diciendo usted que casi 13 
millones de euros en coste, que serían 15.650.000 euros con el IVA incluido, que es 
lo que también nos han contestado, que esto luego lo revierten en el mismo proyecto. 
Entonces digamos que esa ganancia por ingresos luego digamos que se invierte en 
el proyecto de nuevo. Claro, ustedes también declaran que hay unas inversiones de 
32 millones de euros. No sabemos si esos casi 15 millones de euros, no, más de 15 
millones de euros entran dentro de esos 32 millones de euros que se dicen invertir. 
O sea, qué parte ponen las empresas que se acogen a proyecto y qué parte pone la 
Generalitat para ello, a ver si nos puede contestar a eso.

Por otro lado, nos sorprende –lo tengo por aquí– el incremento tan espectacu·
lar que han tenido los ingresos en el proyecto. Yo tengo aquí las cuentas anuales 
a 31 de diciembre de 2017 del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalitat de Cataluña, del CTTI. En el punto 5.2 nos dice que 
la Xarxa Oberta, en el ejercicio 2016, ha continuado completando el despliegue 
de la Xarxa  Oberta de fibra óptica en Cataluña, y la inversión realizada en el 2017 
ha sido de 463.000 euros. Hemos pasado de 463.000 euros a 32 millones de euros. 
¿Me puede explicar si esto es así? ¿Me puede explicar realmente si estos datos son 
correctos o están confundidos? Pero esto ya les digo que estos son datos suyos. Esto 
es a través de las cuentas anuales que hace el colegio de..., bueno, las empresas de 
auditoría y consultoría, ¿no?

Vemos también, por ejemplo, lo que ustedes han conseguido con 32 millones de 
euros, que del 2017 hemos pasado de 3.293 kilómetros a 3.459, un incremento sola·
mente de 166 kilómetros, un nodo más, dos sedes más de la Generalitat y cincuenta 
y dos servicios mayoristas. Parece ser que ese dinero que han invertido ustedes con 
32 millones básicamente ha servido, pues, para incrementar el servicio mayorista y 
darles servicios a otro tipo de clientes además de facturar lo propio, como ustedes 
bien dejan claro en esta tabla de tarifas, que simplemente por treinta megas estamos 
pagando doscientos noventa euros al mes, con un alta de seiscientos euros y una in·
terconexión de casi mil cien euros. O sea, realmente vemos que es un precio dispa·
ratado para lo que se está ofreciendo ahora mismo a través de otras teleoperadoras.

El president

Un minut i mig.

Alfonso Sánchez Fisac

Vayamos con el resto de preguntas, que también son relativas al coste. El coste to·
tal. Es que hicimos dos preguntas que iban muy entrelazadas: una sobre el coste total 
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del proyecto y otra sobre el coste total de la implantación; y, ustedes, sobre el coste 
total del proyecto, me dicen que son 28 millones en su respuesta parlamentaria. En·
tonces, ¿me podría explicar esa diferencia de esos 4 millones, por qué en una me con·
testan 28 y en otra me responden 32?

Y, por otro lado, dicen que se estima finalizar el contrato en 2019·2031, con un 
coste aproximado de 100 millones de euros. Si contamos los 32 de este año y hacemos 
una suma sobre todo lo que falta hasta concluir el proyecto, el contrato, nos vamos a 
384 millones. ¿Me podría explicar si es que esto va bajando el coste, si lo estiman así, 
si al final se van a cumplir esos 100 millones de euros?

Y, nada, simplemente para acabar una última pregunta final. ¿Van a, ustedes...? 
Porque como están funcionando ahora mismo... –conseller, es una última pregun·
ta, es muy rápida. Tal y como vemos cómo están funcionando ahora mismo con la 
implantación de la fibra óptica, estamos viendo que están trabajando en favor de las 
empresas de telecomunicaciones y no realmente por interconectar las sedes de la 
Generalitat; entonces, lo que nos recuerda ahora mismo es lo que pasó, por ejemplo, 
con la privatización de Telefónica, donde se utilizaba dinero público para crear una 
gran red de telecomunicaciones, y, al final, acabó, pues, privatizándose y usándose 
por el lucro privado, ¿no? ¿Van ustedes a privatizar en un futuro, cuando acabe la 
implantación de la fibra óptica, la empresa de fibra óptica de Cataluña?

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del conseller. Queda un minut i mig per respondre les 
preguntes; en tot cas, tindrà trenta segons més, que són els que ha utilitzat el porta·
veu, per acabar de respondre. Endavant.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

A veure, he de dir que aquestes preguntes han estat respostes per escrit, per tant, 
les xifres les tenen, eh? Jo crec que vostè s’ha fet una miqueta un embolic, en ge·
neral, sobre les diferents..., les diferències que ha plantejat, no? En tot cas, deixi’m 
dir·li que nosaltres tenim, en data 31 de desembre, que les inversions acumulades 
han estat de 32 milions d’euros, eh? –31 de desembre de 2018–, aquesta és la xifra 
que tenim. I pel que fa, en aquest cas, al... Pensi que aquí també hi han diferents 
elements. Vostè, és que, clar, barreja churras con merinas, que diuen, no?, sí, perquè 
una cosa és el que són..., el que els operadors... (veus de fons), no, no, pensi que hem 
tingut un increment molt important pel que fa al servei majorista, que penso que és 
positiu, vostè ho planteja com una cosa negativa. Nosaltres, precisament, vam plan·
tejar aquest projecte com quelcom precisament per ajudar també a que el servei ma·
jorista, que vol dir que els operadors..., això ha propiciat un element, que és que en 
el territori han nascut, al llarg d’aquests darrers dos anys, setanta operadors locals 
prestant serveis a ciutadans. 

Perquè, al final, el nostre objectiu quin és? Quan diem que volem connectar les 
seus, en el fons és una excusa, eh?, perquè, sí que les volem connectar, però l’ob·
jectiu secundari, o, podríem dir·ne, prioritari és que els ciutadans d’aquell territori, 
amb l’excusa que connectem les seus, els arribi una infraestructura troncal de fibra 
òptica que els permeti i que permeti als operadors prestar aquest últim quilòmetre, 
aquesta última milla, per tal que els preus que s’ofereixin siguin competitius res·
pecte a..., bé, ja no preus competitius, sinó que tinguin la possibilitat de tenir accés 
a aquesta infraestructura. Aquest és el principal objectiu. Nosaltres no entenem el 
projecte de Xarxa Oberta de Catalunya com un projecte per fer diners, ni tampoc 
per prestar un millor servei a la Generalitat, que també, però sobretot per..., i pen·
sat per als ciutadans i per vertebrar el territori. Per tant, en cap cas, almenys mentre 
aquest conseller en sigui el responsable, Xarxa Oberta es privatitzarà perquè fa una 
funció pública fonamental, que, en aquests moments, el mercat no hi està donant 
resposta.
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El president

Molt bé, moltes gràcies. Ha exhaurit el seu temps. Passaríem al següent punt. Per 
tant, el senyor... 

(Pausa.)

El vicepresident

Bien.

Preguntes al Govern acumulades relatives al de nom de la campanya 
«Catalonia, land of digital revolutionaries»

311-00944/12 i 311-00945/12

Seguimos con el siguiente punto del orden del día, que sería... la pregunta al conse·
ller sobre el canvi de nom de la campanya «Catalonia, land of digital  revolutionaries» 
i la pregunta sobre el criteri per usar la forma «1·O» en el nom de la campanya 
« Catalonia, land of digital revolutionaries». Para realizar la pregunta, tiene la pala·
bra el diputado Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Conseller, jo volia fer·li una pregunta... Primer felicitar·lo per 
la la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries», que em sembla que fins 
i tot el vídeo i tot el que va acompanyar aquesta campanya va estar molt ben fet i 
molt ben enfocat. El que no entenc és quantes campanyes hi havia: n’hi havia una, hi 
havia dues campanyes? Per tant, volia que m’aclarís, si us plau, quantes campanyes 
hi havia per a aquest programa.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

És molt senzill, n’hi havia una, hi havia una sola companya, que és la que han 
pogut veure a través dels mitjans i a través del diferent merchandising que hi ha ha·
gut, com també a l’estand de la Generalitat al Mobile, una sola campanya institucio·
nal, intentant vendre Catalunya com el que és, eh?, un país que està i que vol estar a 
l’avantguarda en l’àmbit digital.

Raúl Moreno Montaña

Doncs atès que és una sola campanya, m’agradaria també que m’expliqués per 
què vostè, com a conseller, a traves del seu tuït, utilitzant la imatge d’una campa·
nya institucional, que entenc que ha pagat la conselleria, i, per tant, tot el conjunt de 
catalans i catalanes, introdueix l’element «1·O» –entenc que és «1 d’octubre», fent 
referència al procés participatiu que va haver·hi en aquells moments– dins d’una 
campanya institucional a través del seu tuït personal. És perquè li va semblar que 
era millor així? Es va encarregar aquesta campanya o no? Era per fer broma? Exac·
tament, quina va ser la raó per la qual vostè va publicar aquesta nova manera de fer 
una campanya institucional?

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Per fer broma ja li dic jo que no, eh?, perquè jo, amb aquestes coses, no faig bro·
ma, i més quan tenim gent a la presó i a l’exili com a conseqüència de l’1 d’octubre. 
Precisament, el que vaig fer..., i, de fet, ho faig també en el meu perfil de Twitter. Si 
agafa el meu perfil de Twitter, veurà que al meu nom hi ha «1·O» en les lletres, en 
aquest cas, de la i i de la o final, i, per tant, quan vaig veure, diguéssim, la imatge de 
la campanya institucional i com que els uns i zeros formen part de l’àmbit digital, i 
que la paraula «revolucionari» justament també tenia, en aquest cas, es predisposava 
a poder fer aquesta petita reivindicació, si m’ho permet, crec que, com a conseller, 
haig de també poder reivindicar allò que considero just, i que en aquest cas, doncs, 
és que la gent que està empresonada o a l’exili com a conseqüència de l’1 d’octubre 
puguin sortir aviat, i de la mateixa manera que porto aquest llaç groc com a conse·
ller, entenc que també, en el meu perfil de Twitter, vaja, entenc que la llibertat d’ex·
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pressió, en aquest sentit, no es posarà en qüestió o en tela de dubte, i menys per un 
representant del Partit Socialista, espero.

Raúl Moreno Montaña

Senyor conseller, vostè al seu perfil de Twitter pot fer el que vulgui, pot reivin·
dicar legítimament allò que consideri oportú. Si us plau, no ho faci a través d’una 
campanya institucional que paguem tots i totes. Aquesta és la diferència. Vostè al 
seu perfil de Twitter pot fer el que vulgui, però fer una performance, una campanya 
que paguem tots, que es publica fins i tot abans de la mateixa campanya, perquè, 
després, l’oficial sí que va sortir a la premsa i al Twitter, diguem·ne, de noves tec·
nologies, jo crec que és fer un flac favor. Jo crec que les campanyes institucionals 
que paguem entre tots han d’expressar, doncs, una voluntat. I l’hi dic, l’oficial em va 
agradar molt, el que no m’agrada és que s’utilitzin campanyes institucionals pagades 
amb diners públics perquè vostè, com a conseller, no com a ciutadà individual –com 
a conseller–, vulgui polititzar justament aquestes campanyes.

Li volia fer aquesta pregunta perquè crec que ens podríem estalviar molts dis·
gustos. En tot cas, si acabem d’entendre la responsabilitat que tenim com a diputats 
o com a consellers, hi ha aquella opinió legítima que vostè pot defensar allà on con·
vingui, però deu entendre que utilitzar campanyes que paguem entre tots i totes no 
és la millor manera de poder fer·ho. Sap vostè que això fins i tot va ser notícia en el 
seu moment. 

Crec que ja he exhaurit el temps, oi? (Pausa.) Sí. D’acord.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Li he de dir que no he utilitzat cap campanya en aquest sentit, sinó que, de la 
mateixa manera que..., perquè suposo que podré portar el llaç groc, no?, com a con·
seller? O no? I que sortís abans del que va sortir la campanya institucional, ho poso 
en dubte, eh? En tot cas, hauríem de comprovar les hores i minuts que van sortir, 
però ja li asseguro jo que no va ser així.

I que, escolta, es presti una imatge que és pública per fer·ne una reinterpretació 
política en la línia de reivindicar una situació que no és normal per a aquest país, 
perquè vostè deu convenir que no és normal que tinguem, en aquests moments, gent 
a l’exili i a la presó per haver posat urnes l’1 d’octubre, crec que tirar·nos això en 
cara als consellers del Govern que defensem aquest posicionament legítimament jo 
crec que, en aquest sentit, com a representant del Partit Socialista, i que crec que 
vostès, tot i que van donar suport al 155, en el fons sé que n’estan penedits –almenys 
espero que n’estiguin–, crec que no..., treure ara, diguéssim, aquest element aquí en 
la comissió, doncs, estan en el seu dret de fer·ho, però li dic que aquest conseller, 
pel que fa a defensar els drets de la gent que està a la presó o a l’exili, ho continuarà 
fent, ja sigui amb el llaç groc o sigui utilitzant l’«1·O» allà on cregui convenient, a 
nivell evidentment personal, i no, en aquest cas, utilitzant una campanya institucio·
nal, com vostè ha insinuat.

Raúl Moreno Montaña

Haig d’aprofitar els meus deu segons. Les dues campanyes són calcades, les da·
tes estan clares; vostè ho publica el dia 23, aquesta campanya es presenta després. 
Tot i així, si us plau, no utilitzin campanyes pagades per tots els catalans i catalanes 
per fer política; per fer polítiques, sí, però per fer política, no.

Moltes gràcies, conseller.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara farem canvi de presidència, per al següent punt de l’ordre 
del dia.

(Pausa.)

El president

Bé. 
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Pregunta al Govern sobre la participació de la companyia T-Systems en 
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017

311-00958/12

Doncs continuem ara amb l’última pregunta oral, sobre la participació de la com·
panyia T·Systems en el referèndum de l’1 d’octubre del 2017. Té la paraula el senyor 
Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Gràcies, president. En esta línea, hoy habíamos presentado una solicitud de com·
parecencia. Creemos que es importante, que es relevante dilucidar si una empresa 
como T·Systems, una gran empresa, que tiene contratos millonarios con la Gene·
ralitat de Cataluña colaboró o no en el diseño de aplicaciones, en encargos para las 
denominadas «estructuras de estado», y si participó de alguna forma en la elabora·
ción de este referéndum ilegal, en la elaboración del golpe que ustedes perpetraron 
en otoño de 2017.

Como ustedes han bloqueado esta comparecencia –no vamos a poder entrar más 
en detalle–, le voy a hacer dos preguntas muy concretas. La primera, si ha habido 
reuniones con T·Systems o con alguna de sus filiales para que apoyasen alguna de 
sus estructuras de estado, o encargos en este sentido. Y, en segundo lugar, si ha reci·
bido, esta empresa o cualquiera de sus filiales, encargos o realizado trabajos para el 
referéndum ilegal del 1 de octubre o para la creación de cualquier tipo de aplicativo, 
de web relacionada con el tema que nos compete.

En definitiva, que me diga si esta empresa ha colaborado con ustedes o no, desta·
cando la importancia, repito, de la empresa y de la participación de la misma.

Y aquí lo dejo.

El president

Molt bé, senyor Gragera, li quedarà un minut d’intervenció. Doncs senyor con·
seller, endavant.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Vostè sap millor que ningú que aquest és un cas, el que fa referència a l’1 d’octu·
bre, al referèndum, que està, en aquests moments, sent jutjat, està judicialitzat. I, per 
tant, la meva responsabilitat, en aquest sentit, pel seu caràcter públic i notori, que 
els fets i les circumstàncies, doncs, relatives al referèndum de l’1 d’octubre, a què es 
refereix, eh?, són objecte en aquests moments de diferents procediments judicials en 
curs, davant de la jurisdicció penal, i, en conseqüència, cal entendre que concorre la 
causa prevista a l’article 7.1 del Reglament del Parlament de Catalunya amb relació 
a l’article 21.1, apartats b i d, de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn·
cia, accés a la informació pública i bon govern, segons els quals «el dret d’accés a la 
informació pública pot ésser denegat si el coneixement o la divulgació comporta un 
perjudici per a la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives 
o disciplinàries, o un perjudici al principi d’igualtat de les parts en els processos ju·
dicials o la tutela judicial efectiva». 

En el cas que ens ocupa, i amb la voluntat d’evitar cap ingerència en perjudici 
dels processos judicials actualment en curs, així com en perjudici o detriment del 
principi d’igualtat de les parts o la tutela judicial efectiva, com deu comprendre, no 
puc donar resposta a les preguntes que m’ha formulat en aquest sentit.

El president

Senyor Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Le agradezco la respuesta. Entiendo que, si se lo han pasado por escrito y ha·
ciendo referencias a todos estos artículos legales, nosotros lo tenemos que respe·
tar, entendiendo por qué lo hacen. Pero ustedes acostumbran a hablar de procesos 
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judiciales abiertos sin ningún tipo de reparo; acostumbran a cuestionar la justicia 
sin ningún tipo de reparo. Y lo que quiere saber este diputado es, en un ejercicio 
de transparencia, si estos contratos se han producido o no, y entiendo que no tiene 
nada que ver que usted nos dé hoy una explicación como conseller con el proceso 
judicial en un estado en el que prevalece la separación de poderes a pesar de lo que 
ustedes digan.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Vostè..., escolti, això no és un judici i vostè ja m’ha acusat de colpista només en·
trar. Com deu comprendre, per no interferir, diguéssim, en el que és, en aquest cas, 
el judici, que vostè diu que és un judici just i que..., amb separació de poders, etcè·
tera, doncs entengui que, agafant·me, diguéssim, a les atribucions que em dona el 
Reglament, no vulgui perjudicar a cap de les persones, o pugui perjudicar en aquest 
sentit cap de les persones, o, en aquest cas, qualsevol informació que pugui donar 
en aquest sentit.

Dimas Gragera Velaz

Gracias. En todo caso, para no perjudicar a las personas lo que hay que hacer es 
tener una administración y un gobierno diligente. Pero, atendiendo a su explicación, 
esperaremos a que decida la justicia, y, en ese momento, nosotros opinaremos tam·
bién políticamente.

El president

Molt bé; doncs moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies, senyor conseller, per ha·
ver vingut. 

S’aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i un minut.
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