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A LA MESA DEL PARLAMENT
>

Els grups parlamentaris sotasignats, d'acord amb el que estableix l'article 67.3
del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació
d'una comisstó d'investigació sobre l'espionatge patit a través dels spvware Pegasus i Candiru de representants polítics, activistes, advocats, periodistes i els
seus familiars per part del Regne d'Espanya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'accés il·legal a sistemes informàtics és un delicte tipificat al Codi P~nal. Gràcies
a les investigacions portades a: terme pel grup d'investigació Citizen Lab de la
Universitat de Toronto la opinió pública ha tingut coneixèment • que, com a mínim, 65 persones, entre les que s'hi inclouen membres del Parlament Europeu,
Presidents de Catalunya, Ieqísladors. juristes i membres de Ia societat civil, han
· vingut patint atacs informàtics de naturalesa política a través d'un software maliciós o spvware conegut com a Pegasus i Candiru que han comportat la infectació
i posterior propagació d'aquest softvare als seus sistemes informàtics. L'objectiu
de la infectació no era altre que recol·lectar informació sobre la seva persona i
activitats, en especial, la seva activitat política. ·El punt d'unió entre totes les
persones que han estat espiades i controlades a través de Pegasus i Candiru
tenen com a comú denominador la seva adscripció al moviment independentista.

· L'atac informàtic no ha tingut el seu origen en cap acció individual . de cap expert
informàtic. Tampoc en cap organització criminal organitzada sinó que, pel que
sembla, - ha estat executada per part de l'Estat Espanyol, i en concret, per part
del serveis secrets adscrits al Ministerio de Defensa sota el control de la Ministra
Margarita Rob les, qui sortia al pas de la notícia amb un lacònic ''Todo lo que
hace el CNI es secreto". En cap moment s'ha negat les informacions aparegudes
als mitjans de comunicació no fossin certes. De fet, el diari El País, explicava que
fonts pròximes al CNI espanyol han confirmat que es va espiar, però que es va
fer "de manera indtvidualltzada" i "des de 2015 el servei secret disposa de una
.
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- . · ció en la vigent Directiva Nacional de lriteligené:ia, aprovada pel govern soda-.
lista, que situa al moviment independentista "un dels objectius informatius del
CN/". En qualsevol cas, donada la opacitat i la falta d'explicació per part de les
autoritats pertinents, no es descarta que les activitats d'infectació a través del··
spvware s'hagin portat a terme o hagin estat compartides per altres organismes
, oficials a banda del CNI.

L'espiónatge es situaria, doncs, com una pràctica en l'àmbit de les institucions
espanyoles, una pràctica que ve de lluny, sembla ser que !'ús d'aquest spvware
arrenca al 20 l S, però que l'actual govern no ha fet res per aturar.

El Parlament de Catalunya no pot quedar impassible davant aquests fets que han
tingut un fort impacte en la opinió pública, té l'obligació de vetllar per la protecció, no només dels representants polítics als qui s'ha vulnerat el dret a la intimitat i secret de les comunicacion_s, entre d'altres drets, sinó també el deure de
vetllar per aquells ciutadans, que de forma indirecta, han vist els seus telèfons
mòbils infectats amb el· programa. L'investigador Sènior de Citizen Lab, John
Scott-Railton, va assegurar a! diari El País que les víctimes conegudes. son "la
punta de l'iceberg". Cal doncs identificar l'abast temporal i el nombre de persones que han estat monitoritzades per la cibercrlminalitat que es coneix popularment
com a "Catalanqate", establir garanties
de no repetició i exigir les respon'
.
sabilitats que s'escaiguin, tot això en base a la competènc'ia en seguretat pública
que té la Generalitat (art. 164 EA).
.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució
següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Crear una comissió d'investigació sobre l'espionatge patit per representants
polítics, activistes, advocats, periodistes i els seus familiars a través dels
spyware Pegasus i Candiru per part del Regne d'Espanya d'acord amb el que
estableix l'article 67.3 del Reglament de! Parlament.
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a) Conèixer els· detalls de les intromissions portades a terme sobre els representants polítics i la societat civil catalana a través del spyware Pegasus i Candiru per part del Regne d'Espanya, bé a través del CNI o altres
organismes públics.
b) Conèixer els detalls de les estructures orgàniques i tècniques adscrites
als Departaments de Defensa, Interior, Exteriors, Presidència, Vicepresidència d'Economia i Justícia del Govern de l'Estat Espanyol que hagin participat, de forma directa o indirecta, en la monitorització i control dels
afectats i aclarir-ne l'abast temporal. l conèixer els comandaments que
han pres les decisions i la seva motivació.
c) Conèixer els processos de contractació, els contractes efectivament signats i les despeses meritades per l'adquisició, manteniment i execució de
l'espionatge, tant pel programari com per tots aquells elements tècnics
materials i humans que s'han necessitat per la seva execució.
d) Conèixer de quina tutelajudicial, si és. que ha existit, s'ha servit l'operació
d'espionatge per part de la Sala Tercera del Tribunal Suprem o d'altres
. òrgans jurisdiccionals.
e) Conèixer quines institucions disposen d'aquests programes informàtics.
f)

Conèixer les tasques portades a terme pel Parlament Europeu.

g) Anàlisi de models comparats a nivell internacional.
h) Proposta, si és el cas, de regulació normativa que salvaguardi els drets
dels ciutadans davant les accions portades a terme per part d'institucions
públiques en termes de "defensa nacional" .
i)

Portar a terme les accions legislatives i judicials pertinents a la vista de
les conclusions, inclús provisionals, que adopti la Comissió.

j)

Exigir, pel cas que se'n derivin, les responsabilitats polítiques, penals o
civils pertinents.

k) Tot allò que resulti d'interès a la vista que avanci la comissió d'investigació.
l)

Elaboració d'un dictamen que serà oportunament debatut pel Ple del Parlament
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La comissió

ha de ser integrada per dos membres de cada grup parlamentari. La seva requlacló es. preveu
d'acord~ amb les disposicions del Reglament del Parla-·
.
. ment per a aquest tipus d'òrgan. D'altra banda, també es preveu la possibilitat
que hi assisteixin tècnics; responsables polítics, funcionaris públics i alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, especialistes, membres d'entitats i altres persones representants que es pugui considerar d'interès. La 'seva regulació
es preveu d'acord amb les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest
tipus d'òrgan.
.

Termini per a la realltzaclé dels treballs de !a comissió:
Aquesta 'comissió d'investigació tindrà la vigència d'un any. La comissió redactarà un informe final que, si escau, serà aprovat, d'acord amb les previsions del
Reglament del Parlament.
Designació de compareixences: ·

S'establirà un calendari de compareixences davant la Comissió.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
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Mònica Sales de !a Cruz
Portaveu del GP JxCat

····, .. , ·--.._,

Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC
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_uant i Cura
'ortaveu del GP CUP-NCG.
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