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MOCIÓ INSTANT AL GOVERN ESPANYOL A LA DEROGACIÓ DEL DECRET DIGITAL.
Atès que el passat mes de novembre de 2019, el govern espanyol va aprovar el Reial Decret
14/2019 de 31 d’octubre pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública
en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
Atès que segons el govern espanyol, aquest Reial Decret Llei té l'objectiu de capacitar la intervenció sense cap orde judicial en qualsevol xarxa informàtica, servidor o servei de comunicació electrònic a Espanya, en cas que puguin afectar a l'ordre públic, la seguretat pública
o la seguretat nacional.
Atès que aquest Reial Decret Llei ha modificat fins a sis lleis diferents per a poder autoritzar
al govern espanyol a desconnectar internet o qualsevol servei digital sense cap ordre judicial.
Aquest decret atorga la màxima discrecionalitat al govern espanyol, precisament en uns àmbits que haurien de ser tractats per les autoritats judicials o per organismes independents,
amb totes les garanties pel respecte als drets d’expressió i d’informació, drets que una vegada aprovat el decret podrien haver quedat en perill.
Atès que aquest Reial Decret Llei es va aprovar per la via d’urgència el 5 de novembre pel
govern espanyol –en aquell moment en funcions- pocs dies abans de la celebració de les
eleccions generals del 10 de novembre de 2019.
Tal com s’indica en el text del mateix decret, un dels motius per la seva ràpida tramitació i
aprovació és la implementació de la normativa europea, que per cert, fa sis anys que va entrar en vigor.
El reial decret llei, entre altres mesures, obliga a les administracions públiques a tenir els
seus servidors amb dades sensibles dins de la Unió Europea. El mateix text del Decret Llei
ho justifica pels «recents i greus esdeveniments ocorreguts en part del territori espanyol» en
referència a Catalunya i als serveis digitals de la Generalitat de Catalunya, que curiosament
té tots els seus servidors dintre de la UE, mentre que els servidors del Ministeri de l’Interior
espanyol i la mateixa web de Pedro Sánchez, residien en servidors dels Estats Units.
El “Pacte internacional sobre Drets Civils i Polítics” i el Conveni Europeu, diuen que “les restriccions a la llibertat d’expressió i informació només es duran a terme si es donen tres condicions: Que la norma estigui formulada amb suficient precisió, que es persegueixi un objectiu legítim i que la seva aplicació sigui necessària i proporcionada”. Segons Amnistia Internacional, aquest no seria el cas.
Atès que el passat 5 de febrer, El Parlament de Catalunya va aprovar, amb els vots en con tra de PP i Cs, interposar recurs d’inconstitucionalitat perquè considera que el decret no
compleix el requisit de l’extraordinària i urgent necessitat, i també diversos punts que vulnerarien competències de la Generalitat o serien contraris a la Constitució, a l’Estatut o en algun cas a les normatives europees.
Atès que Amnistia Internacional ha sol·licitat al govern espanyol que se suspengui l’aplicació
de les disposicions que puguin interferir amb l’exercici dels drets humans i exigeix que es
garanteixi que la modificació de la Llei General de Telecomunicacions compleixi amb tots els
estàndards internacionals, que la intervenció de l’autoritat governativa no sigui arbitraria i se
salvaguardi per un efectiu control judicial.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
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ACORDA
Primer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a derogar el Reial Decret Llei 14/2019 de 31
d’octubre pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria
d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a iniciar el procés d’elaboració d’una nova llei
d’acord amb els estàndards internacionals que respecti els drets de llibertat d’expressió i
d’informació i garanteixi la no vulneració de competències d’altres administracions.
Tercer.- Donar suport al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Parlament de Catalunya.
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, Al
Govern de l’Estat espanyol, Al Govern de la Generalitat de Catalunya. Als grups polítics del
Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya. A Amnistia Internacional. A la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

