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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
ACORD GOV/77/2020, de 9 de juny, pel qual s'aprova el document final del Pacte Nacional per a la Societat
del Coneixement (PN@SC).
L'objectiu conjunt del sistema de coneixement ha de ser portar Catalunya a un desenvolupament cultural,
social i econòmic més fonamentat en el coneixement i que, així, pugui ser més sostenible, integrador i
innovador, on la nostra societat del benestar es basi en el progrés i l'aplicació del coneixement que genera.
Amb aquesta finalitat, per Acord GOV/4/2019, de 8 de gener, el Govern va crear el Programa per a l'impuls i
l'elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), com a marc de referència de les
futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació.
El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) és un document que configura una estratègia
intel·ligent de modernització, realitzada a partir del debat dels diferents sectors implicats, al voltant dels nous
reptes, globals i locals, que l'evolució de la societat planteja a nivell acadèmic, científic i tecnològic, i també
configura els eixos que han de permetre mantenir un posicionament capdavanter del nostre sistema de
coneixement, que coadjuvi al manteniment d'una societat del benestar, basada en el progrés i en l'aplicació
que el coneixement genera.
A més, l'actual crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19 i dels seus efectes econòmics i socials ha posat
en evidència el paper central del coneixement en l'elaboració de qualsevol tipus d'estratègia. La visió amb la
qual es van proposar i després es van desenvolupar durant tot un any els treballs del PN@SC ha quedat
reforçada sobtadament per l'emergència que viu el país, que necessita tota la tecnologia i coneixement de què
disposa i que en demana més, i d'una manera molt ràpida.
A fi de poder dur a terme la seva funció, en el Programa per a l'impuls i l'elaboració del PN@SC hi han
participat diferents òrgans col·legiats, com ara el Plenari, la Taula Permanent, el Consell Consultiu i set grups
de treball, com també un òrgan unipersonal en la figura del coordinador o coordinadora del PN@SC.
El Plenari estava composat per 88 membres, representants de 40 institucions representatives del sistema de
coneixement català, així com del Govern de la Generalitat de Catalunya:
- Universitats públiques i privades: 24 representants entre rectorats, consells socials i assimilats de les 12
universitats catalanes.
- Centres de recerca: cinc representants dels centres CERCA (CRG, ICFO, ICIQ, IDIBELL, IRTA) i un
representant de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER).
- Entitats de qualitat i d'assessorament científic o formatiu: tres representants (Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya; Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia,
CAPCIT; Consell Català de Formació Professional, CCFP).
- Institucions d'impuls de la innovació (ACCIÓ i Eurecat) i la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de
Catalunya (XPCAT): tres representants.
- Organitzacions empresarials: sis representants de les principals patronals.
- Organitzacions sindicals: sis representants dels dos sindicats principals.
- Cambres de comerç: un representant del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya.
- Estudiants: quatre representants del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT).
- Representants del territori: 10 representants, un per vegueria i un altre per cadascuna de les dues
associacions municipalistes (Associació Catalana de Municipis, ACM, i Federació de Municipis de Catalunya,
FMC).
- Grups parlamentaris: set representants, un per grup parlamentari amb representació en el Parlament de
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Catalunya en la XII legislatura.
- Govern de la Generalitat de Catalunya: el president o presidenta de la Generalitat, el conseller o consellera
competent en matèria d'empresa, universitats, recerca i innovació, el conseller o consellera competent en
matèria de salut, el conseller o consellera competent en matèria d'economia i hisenda i fins a 14 membres més
en representació de l'Administració de la Generalitat.
La Taula Permanent i els grups de treball es van constituir a partir de les institucions representades en el
Plenari, d'acord amb el que estableix l'Acord GOV/4/2019, de 8 de gener.
Entre el febrer de 2019 i el març de 2020 es van fer:
- Dues reunions del Plenari: la de constitució, on es va aprovar el calendari i la composició de la Taula
Permanent (11 de febrer de 2019), i la d'aprovació del document final (13 de maig de 2020).
- Tres reunions de la Taula Permanent: la d'aprovació del calendari i la composició dels grups de treball (1 de
març de 2019), la de l'aprovació dels 21 àmbits i els 77 objectius de treball (20 de juny de 2019) i la de
l'aprovació dels 86 acords o propostes d'actuació i l'elevació al Plenari del document final (27 de febrer de
2020).
- 34 reunions dels grups de treball: 14 (dues per grup) en la primera fase de definició dels àmbits i objectius
de treball i 20 (entre dues i quatre per grup) per a la materialització dels objectius en acords i propostes
d'actuació.
Igualment, es va establir un procés participatiu organitzat conjuntament entre el Departament d'Empresa i
Coneixement i la Secretaria de Transparència i Govern Obert, en concret, la Direcció General de Participació
Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya, en el qual han pres part representants de 169
entitats de l'ecosistema de coneixement. Aquest procés ha generat 12 sessions de debat: 10 poblacions, 7
sessions territorials i 5 sessions sectorials.
Totes aquestes reunions van donar lloc a la documentació elevada, primer a la Taula Permanent del dia 27 de
febrer de 2020 i després al Plenari de 13 de maig de 2020, d'acord amb el que estipula el punt 2.4 de l'Acord
GOV/4/2019, de 8 de gener.
En aquest Acord del Govern s'estableix la creació d'una Comissió de Seguiment dels acords compresos en el
document final del Pacte, com a instrument de participació dels agents implicats en el PN@SC durant l'execució
de les actuacions que es derivin dels seus acords.
Vist que el Plenari del PN@SC, reunit en la sessió celebrada el 13 de maig de 2020, ha aprovat la proposta final
del document del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC); un cop efectuat l'oportú
capteniment en relació amb el contingut de la proposta presentada i de conformitat amb el que estableix
l'apartat 2.3.b) de l'Acord GOV/4/2019, de 8 de gener;
Per tot això, a proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda:

−1 Aprovar el document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), que figura a
l'annex d'aquest Acord.

−2 Traslladar aquest Acord i el document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)
al Parlament de Catalunya perquè en tingui coneixement, de conformitat amb el que preveu l'apartat 2.3.b) de
l'Acord GOV/4/2019, de 8 de gener.

−3 Crear la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement com a instrument
d'assessorament, de consulta i de seguiment dels acords del PN@SC.
3.1 Aquesta Comissió s'integra en el Departament d'Empresa i Coneixement i té les funcions, la composició i el
règim jurídic que preveu aquest Acord.
3.2 En relació amb els acords i les actuacions del PN@SC, la Comissió té les funcions següents:
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a) Aprovar un pla de treball.
b) Incloure dins del seu pla de treball un seguiment dels programes de política europea en R+D.
c) Ser consultada sobre la priorització de les actuacions derivades dels acords del PN@SC i fer-ne el
seguiment.
d) Establir una relació i una coordinació amb altres òrgans o comissions que creï el Govern de la Generalitat
de Catalunya.
e) Elaborar informes sobre les actuacions i les avaluacions que es duguin a terme.
f) Aprovar la memòria anual de l'avaluació de la implementació dels acords del PN@SC.
3.3 La Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement es compon dels membres
següents:
a) El conseller o consellera d'Empresa i Coneixement, o la persona que delegui, que la presideix.
b) Tres rectors o rectores, designats per les universitats públiques i privades, a proposta del Consell
Interuniversitari de Catalunya.
c) Dos presidents o presidentes dels consells socials de les universitats públiques, designats pels mateixos
consells socials, a proposta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).
d) Un president o presidenta representant de l'entitat anàloga del consell social a les universitats privades,
amb periodicitat rotatòria anual, designat entre ells.
e) El secretari o secretària d'Universitats i Recerca.
f) El secretari o secretària d'Empresa i Competitivitat.
g) El director o directora general de Recerca.
h) El director o directora general d'Universitats.
i) El secretari o secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
j) El director o directora general de Recerca i Innovació en Salut.
k) El director o directora general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.
l) El president o presidenta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya).
m) El conseller o consellera delegada de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).
n) El president o presidenta de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER).
o) El president o presidenta de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT).
p) El director o directora general corporatiu i d'Operacions de la Fundació Eurecat.
q) Tres directors o directores de centres de recerca, designats pel conseller o consellera d'Empresa i
Coneixement, a proposta del secretari o secretària d'Universitats i Recerca.
r) Una persona en representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT).
s) Una persona representant del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).
t) Una persona en representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya.
u) Dues persones representants de la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT).
v) Dues persones representants de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO).
w) Dues persones representants de PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya).
x) Dues persones representants de Foment del Treball Nacional.
y) Dues persones en representació dels ens locals, designades pel conseller o consellera d'Empresa i
Coneixement, a proposta dels directors o directores dels serveis territorials del mateix departament.
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3.4 La coordinació del PN@SC correspon a la persona titular de la unitat directiva de la Secretaria
d'Universitats i Recerca que designi el conseller o consellera del Departament d'Empresa i Coneixement, i en
cap cas no pot comportar un increment de les places pressupostades ni dels crèdits del capítol I.
El coordinador o coordinadora del PN@SC ha d'exercir les funcions de secretari o secretària de la Comissió de
Seguiment i assistirà a les reunions amb veu i sense vot.
3.5 Funcions del coordinador o coordinadora del PN@SC:
a) Dur a terme la coordinació amb les entitats i les institucions que integren la Comissió de Seguiment.
b) Fer el seguiment de les actuacions derivades dels acords del Pacte.
c) Elaborar els documents que s'han de trametre a la Comissió de Seguiment del PN@SC.
d) Proposar a la Comissió de Seguiment del PN@SC el calendari i l'organització d'aquest òrgan.
e) Exercir les funcions pròpies de la secretaria d'un òrgan col·legiat.
3.6 Poden participar-hi com a convidats o convidades, amb veu i sense vot, experts o expertes en la matèria
competència del PN@SC, a proposta del president o presidenta de la Comissió.
3.7 Els membres de la Comissió de Seguiment del PN@SC poden delegar la seva representació en un altre
membre de la mateixa entitat o col·lectiu. La delegació s'ha de comunicar al coordinador o coordinadora del
PN@SC.
3.8 La Comissió de Seguiment del PN@SC es reunirà dues vegades a l'any, com a mínim, i tantes vegades com
proposin els seus membres d'acord amb el president o presidenta de la Comissió.
3.9 La creació de la Comissió no implica cap despesa. L'assistència a les seves sessions no genera cap dret
econòmic als seus membres, que tampoc no perceben per cap concepte d'indemnitzacions d'assistència o
dietes.
3.10 La Comissió de Seguiment del PN@SC serà vigent mentre es dugui a terme l'execució dels acords
d'aquest Pacte.
3.11 En tot allò que no preveu aquest Acord i li és aplicable, la Comissió es regeix per la normativa general
que regula els òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

−4 Deixar sense efectes l'Acord GOV/4/2019, de 8 de gener, pel qual es crea el Programa per a l'impuls i
l'elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC).

−5 Encarregar al Departament d'Empresa i Coneixement que faci públic el document final del PN@SC,
mitjançant el seu web i els altres suports que es considerin convenients per difondre'l.

−6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del document
annex, que es pot consultar al web del Departament d'Empresa i Coneixement, a l'enllaç Pacte Nacional per a
la Societat del Coneixement.

Barcelona, 9 de juny de 2020

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(20.162.004)
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