
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) SOBRE L’ACTIVITAT D’INVESTIGACIÓ POLICIA L AL 

CESICAT 
 
 

El passat mes d’octubre, es feien públics a les xarxes socials un seguit d’informes 
obtinguts dels ordinadors del CESICAT –que en va reconèixer l'autoria exigint-ne la 
retirada en base a drets d'autor– i que haurien estat encarregats des dels Mossos 
d’Esquadra. En ells, es constatava el seguiment i l'elaboració d'informes –amb dades 
públiques i privades– sobre ciutadans socialment compromesos, evidenciant-se 
l'existència de fitxers polítics -en base a criteris ideològics- de persones vinculades a 
l’activisme polític i social. 

Cal recordar que el CESICAT és una Fundació Pública, depenent del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ubicat a la nostra ciutat i que 
l’Ajuntament de Reus participa en el seu Patronat. Per tant, en major o menor mesura, 
l’Ajuntament és responsable de la seva gestió i la seva activitat. 

La missió del CESICAT és, segons el Pla Nacional d’Impuls de la Seguretat TIC a 
Catalunya, “executar l’estratègia nacional de seguretat TIC establerta pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya” i l'“increment de la confiança i protecció de la ciutadania 
catalana en la societat de la informació”. 

Atenent als fets descrits en el primer paràgraf, la missió del CESICAT 
queda profundament en entredit. Primer, perquè s’ha demostrat la vulnerabilitat de la 
seguretat dels propis equips informàtics que han de vetllar per la seguretat de la 
informació del conjunt de la ciutadania. I, segona, perquè un cop vulnerada s'ha 
demostrat la violació de drets, garanties i llibertats fonamentals, com el dret a la 
intimitat i a la privacitat. Tot plegat, quan la missió del CESICAT és,formalment 
i precisament, la de garantir-la. 

Però el fet més greu, és que el CESICAT –i, de confirmar-se, les pròpies àrees 
d'investigació dels Mossos d’Esquadra- s’han extralimitat en les seves competències i 
han posat obertament en entredit la seva missió. Dins de les seves funcions, no hi 
figura en cap cas, el seguiment de persones per les seves activitats públiques i menys 
encara sota criteris polítics.  

Coincidint en el temps amb la filtració d’aquestes informacions, el 
senyor Carles Flamerich ha estat destituït del seu càrrec com a Director General de 
Telecomunicacions de la Generalitat, evitant així les imprescindibles explicacions 
públiques i responsabilitats polítiques –i penals –que s'escaiguin. Un cop més, s’evita 
la implementació d’un procés real d'assumpció i depuració de totes les responsabilitats 



polítiques i s'evita un debat públic sobre determinats mecanismes institucionals de 
control social del tot qüestionables des d'una vessant ètica, social, política i judicial. 

Amb tot, el resultat és que persones i entitats d’arreu de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya, han vist violada la seva intimitat i han conegut, a través dels mitjans de 
comunicació, que són objecte de seguiment i monitoreig institucional. 

A la nostra pròpia ciutat també hi ha persones afectades: militants de la CUP, mitjans 
de comunicació digitals, sindicats, plataformes de lluita social, promotors d’iniciatives 
socials i polítiques a la nostra ciutat, controlats pel sol fet d'exercir públicament llurs 
drets civils i polítics. Cap n'han obtingut encara cap tipus de resposta institucional, 
malgrat l'Agència Catalana de Protecció de Dades ja ha acceptat a tràmit la primera 
denúncia. 
  
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
  

Primer.- Que l’Ajuntament de Reus demani un informe complert sobre l’activitat 
d’investigació,seguiment i monitorieg social i polític que s’ha realitzat des del 
CESICAT, on constin cadascuna de les operacions realitzades, així com qui n'ha 
ordenat el seguiment i quines empreses externes ha contractat el CESICAT per a 
realitzar-les. 

Segon.- Que un cop rebut aquest informe, s’entregui còpia a tots els grup municipals 
de l’Ajuntament de Reus i es comuniqui la informació extreta a les persones afectades. 

Tercer.-  Instar al CESICAT a abandonar la tasca de monitoratge i elaboració de perfils 
d’activistes socials i polítics i periodistes, així com a iniciar un procediment intern per 
depurar totes les responsabilitats sobre les possibles irregularitats que s’hagin pogut 
produir. 
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