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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT JOAN DESPÍ A
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE l/AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ EN CONTRA
DEL DECRET DIGITAL

El 31 d'octubre, amb 1'inici de la campanya electoral del ION, el govern en funcions de
Pedro Sánchez, amb uns nivells deslleialtat institucional que no havíem vist fins ara, va

aprovar el Reial decret llei 14/2019, que modifica la Llei 9/2014, de 9 de maig, General
de Tetecomunicacions, peí qual s'adopten mesures urgents per "raons de seguretat

pública en materia d'adm¡nistració digital, contractació del sector públic i
tetecomunicacions". Aquest decret va ésser aprovat el proppassat dimecres 27 de

Novembre per la diputado permanent del Congrés, amb els vots favorables de PSOE,
PP, C's i 1'abstenció deis Comuns.

Amb el Reial Decret Llei, 1'executiu defuig el legislador, escapa del control parlamentari
i del debat que implicaría 1'aprovació d'un text com aquest a la cambra baixa. Ates que
la Constitució Espanyola, en el seu article 86, parágraf primer, diu literalment que "En
cas d'una necessitat urgent i extraordinaria, el Govern podrá dictar disposicions

legislatives provisionals que preñaran la forma de decrets llei i que no podran afectar
1'ordenament de les institucions básiques de 1'Estat, els drets, els deures i les tlibertats

deis ciutadans reguláis en el títot 1, el régim de les comunitats autónomes ni el Dret
electoral general", es evident que 1'executiu pretén aplicar mesures que afecten a
drets constitucionals.

Amb la nova redacció, l'ús de termes abstractes com ordre públic, la seguretat pública
o la seguretat nacional com supósits habilitadors, es crea un marc cHnseguretat
jurídica inadmissibfe. A diferencia de quan es declara 1'estat d'excepdó, que está
regulat a la Constitució i que per a la seva aplicado es necessari tramitar-ho a través

del Congrés, amb el concepte d'ordre públic no hi ha ni definido i la seva defensa
tampoc té espedfícat cap tipus de protocol. Per tant, queda en mans de la subjectivitat
de 1'executiu decidir quan es necessari prendre aquestes mesures.
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El Decret dona potestat a 1'executiu per a:
• Intervenir Internet i les comunicacions deis ciutadans sense ordre judicial i
sense necessitat de declarar 1'estat d'excepció.
• Intervenir el móbil o poden cessar qualsevol activitat a Internet, sense

autorització judicial per motius d'ordre púbtic.
• Limitar de forma directa drets fonamentals com el de llibertat d'expressió, el
secret de les comunicacions o el de llibertat d'informació.

• Evitar i prohibir la innovació tecnológica, ja que prohibeix a les administradons
publiques innovar en determinades tecnologies. El decret va també, en contra

de 1'apoderament digital de la ciutadania i de la capacitat cfinnovació del
Govern de Catalunya, i acabará duent a espanya a la decadencia analógica.

D'altra banda, quan s'analitza el contingut del nou Reial Decret-Llei 14/2019 des de la
perspectiva del dret europeu comunitari també constatem aquesta normativa entrar
en conflicte amb el projecte europeu.
Per tant, xoca plenament amb 1'esperit de la infraestructura europea de servéis

Blockchain (EBSI), una iniciativa conjunta de la Comissió Europea i el European
Blockchain Partnership (EBP) per proporcionar servéis públics transfronterers a tota la
UE mitjangant la tecnología blockchain. La qual es materialitzará 1'any 2020 com una
xarxa de nades distribuíts a tot Europa (la blockchain), aprofitant un nombre creixent
cfaplicacions centrades en casos d'ús específícs com son la de notaritzadó, diplomes,

identitat digital sobirana i compartició confiable de dades en el mercat digital únic.
El Projecte Digital del Govern Cátala está dins deis mares legáis que marca la Unió
Europea, i totes les liéis que ens regeixen. El sector de les tecnologies de la informado i
de la comunicado ha crescut un 29% els darrers tres anys a Catalunya i dona feina a un
3,9% de la poblado. Un total de 15.757 empreses formen a Catalunya un deis sectors
mes dinámics de la seva economía; amb mes de 106.000 treballadors, una demanda

creixent de professionals (un 40% el darrer any a Barcelona) i una facturado que frega
els 17.000 milions d'euros.

El concepte de república digital es un projecte per a fer d'aquest país un país avangat
digitalment, i que apoderi els seus ciutadans en aquestes eines digitals, i situí
Catalunya a 1'avantguarda d'aquesta nova revolució digital. Aquests projectes son
bons peí país, son bons per 1'economia i son bons per a aprofundir en una nova forma
de governar en democracia.
El Decret-llei es un decret regressiu des d'una perspectiva de dret, i regressiu des d'una

perspectiva de progrés social i económic per a Catalunya. Amb el decret digital Pedro
Sánchez aplica una censura per evitar que Catalunya avanci en 1'ámbit digital, lideri i
innovi.

Aquests darrers anys Espanya s'ha fet coneguda internacionalment per la repressió

policial i judicial, i ara també per liderara Europa la repressió digital i posar-se al nivell
de Turquía, Irán, 1'Arábia Saudita o Xina. A Europa no h¡ ha cap legislació similar amb
aquest extrems.

D'acord amb tot aixó exposat, demanem que el Pie de 1'Ajuntament aprovi els
següents acords:
Primer.- Instar ais grups parlamentaris en el Congreso a la presentado d'una

proposició de llei que derogui el Reial Decret llei 14/2019.
Segon.- Instar a la Generalitat a demanar informes deis servéis jurídics de la

Generalitat i del Consell de Garanties Estatutáries per analitzar la possible
inconstitucionalitat del Reial Decret.
Tercer. - Instar la Generalitat a engegar un front comú de les comunitats autónomes
per tal d'aconseguir una estrategia d'oposició conjunta i coordinada.
Quart.- Instar a la comissió europea i concretament al Director General de DG (
Directorate General of Communication, Networks, Content and Technology) de la

Comissió Europea Roberto Viola, per que requereixi d'ofici a 1'Estat Espanyol
1'adequadó del RD14/2019 a la normativa Europea.
Cinqué. - Informar la Generalitat, el Congreso deis Diputats, el Govern d'Espanya i la
Comissió Europea del contingut d'aquesta moció.

SANT JOAN DESPI, A 10 DE DESEMBRE DE 2019

JORDI ELIAS TERNS
Portaveu del Grup Municipal

