
DE LES TEVES DADES EN FARAN NEGOCI 

 

Recentment l’ICS ha comunicat als treballadors del Departament d’Informàtica la seva 
intenció de privatitzar el departament i de prescindir de tots els informàtics que actualment 
hi treballen i substituir per molts menys i més mal pagats (encara més mal pagats!!!).  

La privatització, negada fins el darrer moment comportarà l’entrada de diferents empreses 
consultores i auditores que són les que han guanyat la subhasta. Una subhasta que segons 
els documents de la Generalitat, ha estat el procediment de licitació, doncs en cap moment 
han aclarit el que entrava o no entrava a la PRIVATITZACIÓ, i ha guanyat la que ha posat 
sobre la taula el preu més baix.   Per tant, tard o d’hora les empreses adjudicatàries, que 
venen aquí a fer tants diners com sigui possible (no ens enganyem!) demanaran més 
diners per coses que en teoria no han entrat en l’adjudicació. 

Però això no es tot!!! Els diàlegs Competitius, en el qual s’engloba la privatització de tota la 
informàtica aclareix que un dels objectius d’aquesta privatització és afavorir empreses 
catalanes. Per a mostra us enllacem aquest document del CTTI.  
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Tal com deia el conseller Mena en la resolució de la subhasta: “el 62% de les empreses el 62% de les empreses el 62% de les empreses el 62% de les empreses 
adjudicatàries tenen NIF català, entre les adjudicatàries, també, hi ha una representació adjudicatàries tenen NIF català, entre les adjudicatàries, també, hi ha una representació adjudicatàries tenen NIF català, entre les adjudicatàries, també, hi ha una representació adjudicatàries tenen NIF català, entre les adjudicatàries, també, hi ha una representació 



molmolmolmolt significativa d’empreses de capital català i en el conjunt del procés s’estima generar t significativa d’empreses de capital català i en el conjunt del procés s’estima generar t significativa d’empreses de capital català i en el conjunt del procés s’estima generar t significativa d’empreses de capital català i en el conjunt del procés s’estima generar 
més de 8000 llocs de treball en el sector”.més de 8000 llocs de treball en el sector”.més de 8000 llocs de treball en el sector”.més de 8000 llocs de treball en el sector”. 

Doncs, avisats estem. L’UTE que guanyà la SUBHASTA de l’informàtica de l’ICS està 
formadà per 4 grans empreses. Veiem si compleix alguna aquest requisit de catalanitat: 
FUJITSU, CANON, Microsistemes i EVERIS BPO.   

 

Fujitsu i Canon, ambdues, evidentment són empreses multinacionacionals que només 
estan aquí per l’oportunitat de negoci. Per tant res a investigar aquí. Les sospitoses, 
evidentment són les dues següents: Microsistemes i Everis.  

Per una banda tenim Microsistemes s.a. Si revisem l’informe mercantil d’aquesta empresa, 
veurem que forma part del grup Seidor i és propietat de Santiago Martinez Benito.  
Suposem que el fet que en la nostra privatització han canviat el nom de Seidor per a 
Microsistemes es degut algun motiu banal. Nosaltres, malpensats que som, creiem que el 
motiu ha estat ocultar de forma deliberada el gran nombre d’adjudicacions que ha 
aconseguit aquesta empresa . 



 

http://www.seidor.eshttp://www.seidor.eshttp://www.seidor.eshttp://www.seidor.es    

Seidor, en pocs anys, ha esdevingut un dels referents alhora rebre adjudicacions i  
contractes per part de la Generalitat. De fet ha superat a grans monstres de l’informàtica 
com INDRA i IBM.  

Telefonica 755,08 M€ 
T-Systems 477,3 M€ 
Seidor 377,93 M€ 
Indra 320,3 M€ 
IBM-INSA 254,37 M€ 

Però aquest increment en les adjudicacions s’ha produït en pocs anys i segons hem recollit 
del DOGC:  

• Període entre 2006 i 2008 --> 3,38M € + IVA 
• Període entre 2009 i 2011 --> 12,38M € + IVA 
• Periode entre 2012 i 2013 --> 322,01M € + IVA  

I llavors, com és que aquesta empresa ha augmentat d’aquesta forma les seves 
adjudicacions? Curiosament, només sabem que hi treballa des de mitjan 2009 
Joan Ramón Rakosnik, el cunyat de Artur Mas.  

 

Si observem el seu currículum laboral, penjat al web Linkedin, Joan Antoni Rakosnik 
Tomé va estudiar a La universitat Politècnica de Catalunya la carrera de 
Hortofruticultura i Jardineria. Una carrera addient si et vols dedicar a l’informàtica! 
Podem observar també que ja al 2001 començà a treballar com a Coordinador del 
CTTI al Departament d’Agricultura. Hi tornà el 2009 ja a sou de SEIDOR, fins al 
gener de 2013 en que el seu currículum ja adorna el càrrec amb el títol de Cap de 
Projecte. Curiosament la darrera feina que inclou en el mercat laboral privat és la 
de Gerent de Recursos humans de Mercadona a Terrassa. 



 

Aquest fet, actualment està sent investigat per l’Oficina Antifrau. 

L’altre empresa EVERIS, una de les habituals del BOE de Madrid. És una de les 
consultores pitjors considerades per els informàtics i una de les més famoses a 
webs com trabajobasura.com. Cal destacar la gran relació que manté i ,per tant, la 
gran influència amb polítics de Madrid. Només fent un cop d’ull al seu web, ja 
podem espantar-nos de quina empresa controlarà la informàtica de l’ICS.  



 

 

El seu consell d’administració és el següent:

Trobem entre altres, Eduardo Serra, exministre de la Guerra d’Aznar.
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    En vermell el tal Eduardo SerraEn vermell el tal Eduardo SerraEn vermell el tal Eduardo SerraEn vermell el tal Eduardo Serra    

  

Curiosament el 30 de setembre de 2012 va entrevistar per al programa Salvados 
de Jordi Evolé i deixà anar algunes perles respecte a la Sanitat com: "La defensa es 
a la sociedad lo que la medicina es al individuo"  

 



L’entrevista es va fer famosa per com va justificar l’exministre la col·locació de 
diversos camps de golf a instal·lacions militars en plena època de retallades.  

A les mans d’aquest personatge, deixarem els ordinadors de l’ICS?  

També hi trobarem, una altra vella coneguda de la política madrilenya, però en 
aquest cas, es tracta de l’exministra de Zapatero Cristina Garmendia (les empreses 
del BOE ja ho tenen això, un de cada partit per a que no es barallin!). Curiosament 
aquesta ministra va sortir a la premsa per l’acumulació de patrimoni que ostentava 
mentre era ministra i que publicà el BOE 

 

 

Doncs aquestes són les coses que amaga la privatització del Departament 
d’Informàtica de l’ICS. Cunyats endollats, tripijocs, membres de la casta del BOE, 
exministres de la Guerra, empreses pantalla... El que faci falta per a ocultar una 
gran veritat: De les teves dades i de les de tots, en faran negoci. Per què no són 
germanetes de la caritat; són “cunyats per interès”. 

Per tant, considerem fonamental l’ implicació de tots els professionals de l’Àmbit 
BCN per tal d’aconseguir que l’ICS i en especial la nostra Gerència mantinguin el 
Departament d’Informàtica i repensin el model que volen portar a terme, per a 
garantir un model d’excel·lència a l’ICS i una gestió pública de qualitat i honrada en 
aquest pilar de l’estat del Benestar que nosaltres treballadors i treballadores de 
l’ICS representem. 



 

 

 

 

 

http://politica.e-noticies.cat/el-cunyat-de-mas-factura-60-cops-mes-a-la-generalitat-
segons-labc-79199.html 

http://www.abc.es/espana/20130923/abci-empresa-cunado-
201309222126.html 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/811495/el-grupo-seidor-multiplica-
por-60-su-facturacion-a-la-generalitat-tras-contratar-al-cunado-de-mas 

http://www.libertaddigital.com/espana/2013-09-23/la-consultora-del-cunado-de-
mas-pasa-de-facturar-5-millones-a-322-de-la-generalidad-1276499985/ 

http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2013/09/seidor-l-empresa-que-va-
contractar-al-cunyat-de-mas-factura-ja-322-milions-d-euros-88129.php 

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8
e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=2fa8da656aa33310VgnVCM1000008d0c1
e0aRCRD&vgnextchannel=2fa8da656aa33310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&v
gnextfmt=default 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/25/barcelona/1380127096.html#comentari
os 


