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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD
GOV/103/2012, de 16 d’octubre, pel qual s’encarrega a la Fundació Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya la planiicació, la gestió i el control de la
seguretat de les TIC de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
En els darrers temps s’ha adquirit consciència de la importància de la infraestructura de xarxes i serveis de comunicacions electròniques que permeten la societat de la informació i que cal reforçar per evitar atacs a la seva seguretat. Així, la
reforma del marc regulador de les comunicacions electròniques a la unió Europea
consideren la seguretat com un dels aspectes principals a tractar.

La utilització de tecnologies de la informació per a la gestió i control de serveis
bàsics i essencials a nivell de Catalunya fan que la seva seguretat i la lluita contra
les principals amenaces siguin un element primordial per a la protecció de tots els
seus ciutadans i institucions. un dels casos evidents d’aquesta necessitat de protecció
és la informació en format electrònic i la infraestructura TIC de la Generalitat de
Catalunya.
un dels principals objectius dels atacs i amenaces produïts actualment a través de
xarxes de comunicacions tenen com a objectiu entitats governamentals i d’altres afins.
En aquesta situació la majoria de governs estableixen com a prioritat la protecció
i seguretat de la seva infraestructura i informació, mitjançant l’aprovació de plans
de ciberseguretat i la creació d’organismes que els coordinin. Es fa palesa, doncs,
la necessitat de crear i disposar d’entitats especialitzades per a la seva protecció.

En el marc d’aquest objectiu, la Generalitat de Catalunya va aprovar mitjançant
l’Acord de Govern GOV/50/2009, de 17 de març, el Pla de seguretat de la informació
de Catalunya, en el qual es declarava que l’objectiu era la creació d’un centre de
seguretat de la informació de Catalunya (CESICAT).

Posteriorment, mitjançant un Acord de Govern de 22 de desembre de 2009,
s’autoritza la constitució de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de
Catalunya, que té com a missió principal la consecució dels objectius del Pla nacional
d’impuls de la seguretat TIC a Catalunya.

El CESICAT s’ha de responsabilitzar de l’establiment i el seguiment dels programes d’actuació corresponents del Pla, sota la direcció estratègica del Govern de la
Generalitat, col·laborant amb les entitats del sector públic de l’Administració de la
Generalitat, els governs locals de Catalunya, del sector privat i de la societat civil
per tal d’assolir els següents objectius:
1. Establiment i execució d’una estratègia nacional de seguretat TIC.
2. Suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC nacionals.
3. Promoció d’un teixit empresarial català sòlid en seguretat TIC.
4. Increment de la confiança i protecció de la ciutadania catalana en la societat
de la informació.

La Fundació CESICAT, en el marc de les funcions que li són pròpies, d’acord
amb els seus estatuts aprovats mitjançant un Acord de Govern de 22 de desembre de
2009 i l’objectiu primer del Pla de seguretat de la informació de Catalunya, és l’ens
idoni per gestionar les tasques necessàries per assolir aquest objectiu de protecció
de la informació i la infraestructura TIC de les institucions i ciutadans de Catalunya
i, en especial, de la del Govern de la Generalitat.

L’article 4.n) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, exclou de la seva aplicació els
negocis jurídics mitjançant els quals s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda
la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquesta una determinada prestació.
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D’acord amb els estatuts de la Fundació CESICAT, aquesta té la condició de mitjà
propi i servei tècnic de les institucions i els departaments que conformen i en què
s’estructura de l’Administració de Catalunya, les entitats o els organismes que en
depenen o s’hi vinculen, i que tinguin la condició de poder adjudicador.

El model de relació econòmic entre el CTTI i l’Administració de la Generalitat i
el seu sector públic inclou, com una part integrant de les solucions TIC, les tarifes
corresponents als serveis de seguretat. En conseqüència, en virtut d’aquest encàrrec,
correspondrà al CTTI i al CESICAT definir mitjançant un conveni les relacions
econòmiques entre ambdues entitats.
Per tot això, a proposta de les persones titulars dels departaments de la Presidència
i d’Empresa i Ocupació, el Govern
ACORDA:

—1 Encarregar a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
la planificació, gestió i control de la seguretat de les TIC de l’Administració de la
Generalitat i el seu sector públic, i encarregar a l’òrgan rector de la Fundació que
impulsi les mesures necessàries per dur-la a terme.

—2 Disposar que el CESICAT i el CTTI s’hauran de coordinar en la relació amb
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, de manera que el CTTI
centralitzi la interlocució administrativa i el CESICAT, la interlocució operativa
de la seguretat TIC.
—3 Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 16 d’octubre de 2012
GERmà GORDÓ I AUBARELL
Secretari de Govern
(12.290.113)
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