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El Govern exercirà totes les accions polítiques i legals 
necessàries per aclarir el cas d’espionatge massiu i  
perquè es depurin responsabilitats  

 El Govern considera la reacció del Govern espanyol del tot 
insuficient i acorda restringir-ne les relacions fins que no 
s’esclareixin els fets  

 El Gabinet Jurídic de la Generalitat coordinarà les actuacions 
jurídiques que es portin a terme en la defensa de la Generalitat i els 
servidors públics i s’oferirà a la resta de víctimes afectades 
l’acompanyament que sigui convenient o necessari 

El Govern ha acordat impulsar totes les accions polítiques, jurídiques i 
d’investigació en relació amb l’espionatge i la intromissió en la privacitat de 
líders polítics, activistes socials, professionals i altres membres de la societat 
civil  a través del programari espia “Pegasus”, que es va fer públic a través d’un 
informe de Citizen Lab. 

D’acord amb l’informe, aquestes actuacions il·lícites afecten més de seixanta 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, inclosos els responsables polítics de les 
més altes institucions públiques del país, com l’actual president de la Generalitat 
i els tres presidents anteriors, així com la presidenta actual del Parlament de 
Catalunya i l’anterior president, a més de diputats i eurodiputats, consellers i 
altres càrrecs polítics. Es tractaria no únicament del cas d’espionatge polític 
més gran de les darreres dècades, sinó també d’un atac frontal als drets 
fonamentals de les persones directament i indirectament afectades, així com als 
pilars bàsics de l’Estat democràtic i de Dret. 

Davant d’aquest espionatge massiu, d’una gravetat extrema, el Govern 
impulsarà totes les actuacions polítiques i exercirà les accions legals 
necessàries, a tots els nivells i en totes les instàncies, per aclarir aquest cas 
d’espionatge tecnològic massiu, depurar les responsabilitats i garantir que no 
es puguin repetir fets com els denunciats.  

En aquest sentit, denunciarà la vulneració de drets humans inclosos en la carta 
de drets fonamentals de la Unió Europea davant les instàncies internacionals, 
europees, estatals i catalanes competents per a la protecció d’aquests drets. 

L’Executiu català considera que la reacció del Govern espanyol i de la resta 
d’institucions de l’Estat davant d’aquest escàndol polític ha estat del tot 
insuficient, fet que posa greument en perill la confiança entre el Govern català i 
el Govern espanyol i que l’obliga a restringir les relacions polítiques a les 
mínimes que es considerin imprescindibles, fins a l’aclariment dels fets i la 
depuració de responsabilitats al nivell que correspongui.  
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Alhora, exigeix al Govern de l’Estat que aixequi el secret de totes les actuacions 
relacionades amb aquest escàndol polític. En particular, el Govern sol·licitarà al 
Consell de Ministres l’accés als contractes de qualsevol tipus que s’hagin pogut 
signar entre el Centre Nacional d’Intel·ligència o qualsevol altra agència estatal 
amb l’empresa NSO Group o altres empreses que ofereixin serveis anàlegs.  

També requerirà novament al Govern de l’Estat la reforma de la Llei 9/1968, de 
5 d’abril, sobre secrets oficials, i que aquesta reforma també incideixi sobre la 
regulació, l’organització, el funcionament i el control del Centre Nacional 
d’Intel·ligència, i impliqui també  la derogació de la Llei 14/2019, de 31 d’octubre, 
coneguda com el “decretazo digital”, que permet al Govern espanyol intervenir 
les comunicacions electròniques sense autorització judicial. Així mateix, el 
Govern de la Generalitat manifesta el seu ple suport a la creació per part del 
Congrés dels Diputats d’una Comissió d’investigació sobre l’espionatge i la 
intromissió a la privacitat a través dels malware “Pegasus” i “Candiru” i alhora 
dona suport a les comissions d’investigació que es constitueixin en seu 
parlamentària, tant al Parlament Europeu com al Congrés dels Diputats o al 
Parlament de Catalunya.  

El Govern també  posarà en coneixement de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades l’existència d’una bretxa de seguretat per tal que iniciï les accions 
oportunes d’acord amb la normativa europea de protecció de dades, tenint en 
compte la possible lesió dels interessos  i béns patrimonials dels quals és titular 
la Generalitat.   

Finalment, l’Executiu ha acordat encarregar al Gabinet Jurídic de la Generalitat 
l’estudi i la proposta de les actuacions legals davant les instàncies policials i 
judicials pertinents per a la defensa de la Generalitat i dels seus servidors 
públics, incloses les indemnitzacions que es puguin reclamar pels danys i 
perjudicis soferts, així com la coordinació de totes les actuacions jurídiques que 
es portin a terme amb aquesta finalitat. Així mateix, s’oferirà  a la resta de 
víctimes afectades l’acompanyament que sigui convenient o necessari. 
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El Govern autoritza Empresa i Treball a fer la consulta 
prèvia a l’elaboració del Projecte de decret que regularà 
el Fons de Transició Nuclear  

 
El Govern ha autoritzat el Departament d’Empresa i Treball a fer la consulta 
prèvia a l’elaboració del Projecte de decret que regularà el Fons de Transició 
Nuclear, dotat amb 24 milions d’euros per finançar accions de desenvolupament 
socioeconòmic i de transició energètica. L'objectiu principal del nou decret serà 
regular aquest fons i assegurar-ne una gestió eficient i eficaç.  
 
El fons té com a finalitat finançar actuacions de desenvolupament 
socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per 
l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear a les centrals 
nuclears d’Ascó i de Vandellòs. Les actuacions seran per fomentar la reactivació 
econòmica de les zones afectades –els municipis de les comarques del Priorat, 
el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre–,  promoure'n i 
millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica i oferir alternatives als  
3.000 llocs de treball directes.  
 
Les centrals nuclears d’Ascó van entrar en funcionament el 1984 i el 1986, 
mentre que la central de Vandellòs II es va posar en marxa l’any 1988.  
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El Govern destina 500.000 euros a l’acolliment lingüístic 
dels refugiats en el marc de les ajudes a Ucraïna 

 Reforça els programes del Consorci per a la Normalització 
Lingüística perquè les persones nouvingudes aprenguin català i 
puguin incrementar la capacitació professional i l’accés al mercat 
laboral 

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Cultura, reforça els 
programes del Consorci per a la Normalització Lingüística de dinamització, 
foment i formació en català a les persones refugiades i migrades a Catalunya, 
en el marc de les ajudes a Ucraïna. La finalitat d’aquest reforç, al qual es 
destinen 500.000 euros, és atorgar més recursos als programes de formació 
bàsica de llengua catalana per a les persones refugiades i així disminuir les 
llistes d’espera per rebre classes de català. Concretament, els recursos es 
destinen a afrontar l'increment de personal necessari per oferir formació de 
llengua catalana a les persones refugiades a Catalunya. 

En el marc del conjunt d’accions per afrontar les conseqüències de la crisi 
econòmica, social i humanitària que ha generat el conflicte bèl·lic d’Ucraïna, 
l’objectiu final d’aquesta mesura és impulsar la normalització lingüística i 
incrementar la capacitació professional i l’accés al mercat laboral de les 
persones migrades i refugiades. A aquest efecte, també s’impulsarà l’aprovació 
d’un programa específic de dinamització, foment, acompanyament i formació de 
català dirigit a les persones migrades i refugiades a Catalunya.   
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El Govern destina 14.250.000 euros a donar suport a 
l’activitat de les federacions esportives catalanes  

El Govern ha autoritzat el Consell Català de l’Esport, adscrit al Departament de 
la Presidència, a destinar 14.250.000 euros per subvencionar l'acció de les 
federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions 
durant la temporada 2021-2022. 

Aquest import servirà per atendre la convocatòria de subvencions per al suport 
a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs 
i associacions. L’any 2022 es destinaran 11.400.000 euros i el 2023, 2.850.000 
euros.  

D’aquesta manera, el Govern incrementa l’aportació ordinària a les federacions 
respecte dels dos últims anys, tenint en compte que el 2020 va ser de 9.500.000 
euros i el 2021 de 13.950.000 euros, any en què als ajuts de la subvenció 
ordinària es va sumar una partida extraordinària per pal·liar els efectes de la 
Covid-19. 

Els ajuts aprovats avui refermen el compromís del Govern de fer costat a 
l’activitat de les federacions esportives, i en conseqüència als clubs que les 
integren, en una temporada com la 2021-2022 en què arrosseguen encara les 
conseqüències derivades de la pandèmia. 
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NOMENAMENTS 

Miquel Salvador, director general de Participació Ciutadana i Processos 
Electorals 

Nascut al Vendrell l’any 1970. 

És doctor en Ciència Política i de l’Administració i té experiència, tant en la 
docència com en la recerca, en processos d'innovació i transformació digital de 
les organitzacions públiques. 

Professor titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra, on ha exercit diferents càrrecs en la gestió 
universitària, entre els quals el de Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i 
Socials, entre el 2016 i el 2022. 

A més de doctor, és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i té dos 
màsters, un en Teoria Política i Social per la Universitat Pompeu Fabra, i un 
altre en Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Ha realitzat estades de recerca a l’Interdisciplinary Institute of Management de 
la London School of Economics and Political Science i ha estat Jean Monnet 
Fellow al European University Institute de la Unió Europea a Florència. 

La seva activitat de docència i recerca se centra en els camps de la gestió i de 
les polítiques públiques, en especial en els àmbits d'organització, gestió de 
recursos humans, capacitats institucionals, anàlisi i avaluació de polítiques 
públiques, i en els processos d'innovació i transformació digital de les 
organitzacions públiques. Ha aplicat enfocaments analítics propis d’aquests 
àmbits (com ara el disseny institucional o l’anàlisi de comunitats epistèmiques) 
a camps com les polítiques de participació ciutadana o les de joventut.  

Per al desenvolupament de la seva activitat de recerca i docència ha col·laborat 
amb diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, amb la Diputació 
de Barcelona, de Tarragona i de Girona i amb diferents Ajuntaments i amb 
l’Administració General de l’Estat.  

 

 


