Barcelona, 24 d’octubre de 2016
REUNITS
L’Honorable Sra. Neus Munté i Fernàndez, consellera de Presidència i presidenta del Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
L’Honorable Senyora Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge i presidenta del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC),
L’Honorable Senyor Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Universitats.
L’Excel·lentíssima Senyora Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona.
L’Il·lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona.
L’Il·lustríssim Senyor Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona.
L’Il·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida.
L’Il·lustríssim Senyor Miquel Buch i Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
La Il·lustríssima Senyora Raquel Sánchez Jiménez, en representació delegada del president
de la Federació de Municipis de Catalunya.
L’Il·lustríssim Senyor Xavier Fonollosa i Comas, president del Consorci LOCALRET.

Les persones compareixents es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a
formalitzar el present document i, en conseqüència, subscriuran el,
PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL.
La construcció de l’anomenada Societat de la Informació representa una veritable revolució
social, econòmica i cultural, com ho fou a finals del segle XVIII la revolució industrial: el que
avui ja es coneix com “La Revolució Digital”.
En aquest sentit és necessari que els Governs visionin aquest fet i desenvolupin estratègies
de digitalització per donar resposta als nous reptes que comença a plantejar una societat
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més connectada que mai, en un segle on les infraestructures estratègiques seran les de
comunicacions electròniques.
En aquest sentit, diverses ciutats del nostre país ja han iniciat plans estratègics de ciutat
intel·ligent (Smart City), així com el mateix Govern de Catalunya, evolucionant aquest
concepte de ciutat intel·ligent al de territori i país intel·ligent. I ho ha fet amb l’estratègia
smartCAT aprovada l’octubre de 2014 amb l’objectiu de convertir Catalunya en un territori
intel·ligent (smartCountry) de referència internacional que aprofiti l’ús i aplicació de les
tecnologies digitals i intel·ligents per :






Assolir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador
Millorar la qualitat de vida de les persones
Afavorir la governança digital i participativa
Millorar la competitivitat de les empreses i potenciar el sector tic
Impulsar la creació d’una indústria catalana de les dades

La Societat de la Informació modifica totalment els conceptes de la cultura del treball de la
societat industrial i post industrial. L'activitat productiva s’ha d’orientar, en bona part, cap a
l'entorn del coneixement. Aquest ha de ser el principal recurs competitiu de les empreses
catalanes dins d'un mercat global. Les empreses de la nova economia tenen en les
persones i el seu coneixement el seu principal actiu.
Aquesta darrera afirmació, si bé ens sembla evident en el marc empresarial, no sempre s’ha
associat i desenvolupat amb força en l’àmbit de les administracions publiques. Per aquest
motiu, creiem que encara hi ha camí per córrer per maximitzar l’ús i aplicació intensiva de
les TIC per a ser mes eficients i eficaços en la prestació dels serveis públics, millorar la seva
governança i desenvolupar amb força el concepte de l’smart government.
El Govern de Catalunya i les administracions locals catalanes en el seu conjunt, no han de
ser alienes a aquest repte.
Per exemple en l’impuls de polítiques que fomentin el desplegament d’infraestructures de
comunicacions electròniques que garanteixin arreu de Catalunya una oferta fonamentada en
xarxes de nova generació competitiva i en règim de competència, considerant-ho com una
qüestió estratègica que condicionarà el nivell de competitivitat econòmica del nostre país i la
seva cohesió social i territorial. En aquest sentit l’agenda digital europea ha marcat l’objectiu
mínim de 30 Mbits d’accés a la llar de qualsevol ciutadà de la UE abans de finalitzar l’any
2020.
D’altra banda, les administracions públiques es troben immerses en un procés de
transformació multidimensional, derivat se’ns dubte del canvi profund que està

2

experimentant la societat, amb una ciutadania més exigent que demanda una administració
més oberta, on la innovació és la clau de la seva transformació envers al futur.
Precisament amb l'objectiu d'afavorir aquesta transformació, el Govern de la Generalitat de
Catalunya ha concretat un conjunt d'estratègies a l'Agenda Digital per a Catalunya 2020, en
línia amb els plans formulats per la Unió Europea per aconseguir un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador.
No obstant, el desenvolupament de la societat digital en el seu concepte més ampli, es troba
afectat per diversos reptes i amenaces que posen en perill la seva seguretat. La interrelació i
dependència de les de comunicacions electròniques i els serveis digitals fan que la seva
protecció enfront les ciberamenaces hagi esdevingut un pilar bàsic.
L’evolució en la motivació i la complexitat dels ciberatacs està situant les infraestructures
essencials del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són necessàries per a garantir
el correcte funcionament del Govern, de les administracions públiques municipals i
supramunicipals, i per a la protecció i el bon funcionament dels serveis bàsics de la
ciutadania.
Tenim l’oportunitat per liderar des del Govern de Catalunya, conjuntament amb el món local,
la construcció d’una societat digital més enllà de la simple suma aritmètica de les diverses
iniciatives que es duen a terme per part de les diverses administracions.
És en aquest context que s’emmarca la proposta de constituir el “PACTE NACIONAL PER A
UN PAÍS DIGITAL I INTEL.LIGENT”, encapçalat inicialment per la Generalitat de Catalunya,
les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el Consorci LOCALRET,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, amb els
objectius, línies d’actuació, i òrgans de gestió següents:
1. Treballar conjuntament i de manera consensuada, i amb tots aquells actors socials que
vulguin sumar-se a aquest esforç en els àmbits següents:


Desplegar l’estratègia de territori intel·ligent (smartCAT)
tot integrant i
coordinant les iniciatives locals (smartCity) i supralocals (smartRegion), donant
suport a les empreses i desplegant iniciatives intel·ligents en clau de país amb
l’objectiu de convertir Catalunya en un SmartCountry de referència internacional que
aprofiti l’ús de les tecnologies digitals per tal d’innovar en els serveis públics,
impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i
integradora.



El desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques per a la Societat Digital que assegurin la igualtat
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d'oportunitats per a tots els territoris, ciutats, pobles, ciutadans i empreses de
Catalunya.


L'adopció de mesures i d'eines tecnològiques conjuntes en l'àmbit de la
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i empreses de
Catalunya en la Societat Digital. Àmbit en el que serà fonamental l’experiència i el
lideratge del Centre o Agència responsable de la Ciberseguretat a Catalunya.



L'impuls d'una nova Administració Digital, producte de la digitalització de les
Administracions Catalanes, que vagi més enllà de la e-Administració que ha suposat
l’extensió de l'ús de les tecnologies digitals per part d'aquestes. El poder
transformador d'aquestes tecnologies ha de suposar una Administració més àgil, més
senzilla i més orientada a les necessitats vitals dels ciutadans. En aquest àmbit serà
fonamental la experiència i el lideratge adquirit pel Consorci Administració Oberta de
Catalunya, fruit de l'històric Pacte Parlamentari de totes les forces polítiques de juliol
de 2001, que constitueix un precedent pioner del present Protocol d'Acord.



El desenvolupament de la Indústria 4.0 i la digitalització. Difondre entre les
empreses la importància de la disrupció que pot provocar la Indústria 4.0 en el
mercat, així com capacitar el capital humà per donar resposta a la demanda de nous
perfils, prestar els serveis avançats i promoure les infraestructures necessàries per al
desplegament de la Indústria 4.0.



Qualsevol altre àmbit que els signants del present protocol d'Acord i aquelles
institucions que puguin adherir-s'hi considerin escaient per la construcció de les
infraestructures i les infraestructures necessàries per a la Societat Digital.

2. Convidar a altres Institucions públiques del país, per tal que se sumin a l'esperit i
contingut d'aquest Acord. En particular a les ciutats i pobles, que són els nodes bàsics
de la Societat Digital (el que s'anomena sovint Ciutats Intel·ligents) i doncs el seu
lideratge és fonamental per a la seva construcció. Igualment estenem aquesta crida a les
Institucions Acadèmiques (Universitats en particular) i Professionals (Col·legis en
particular) que també són protagonistes en la construcció de la Societat Digital
3. Constituir Grups de Treball conjunts en cada un dels àmbits definits anteriorment, que
abans de finalitzar el 2016 preparin els fulls de ruta i plans d'acció corresponent que
duguin a la formalització i assoliment d'aquests Acords. Amb la voluntat de col·laboració
entre el món públic i la societat civil es podran incorporar a aquests grups aquells
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representants del món acadèmic i del món empresarial que garanteixin la implicació del
conjunt de la societat catalana en la gestació i generació de la Societat Digital a
Catalunya.
4. Constituir una comissió de seguiment del PACTE NACIONAL, integrada per tots els
signataris, amb l’objectiu de verificar periòdicament l’evolució dels objectius i línies
d’actuació esmentats.
I per tal que quedi constància d'aquesta voluntat d'Acord, signen el present document a la
Torre de Collserola, Barcelona.

Neus Munté i Fernández,
Consellera de Presidència

Meritxell Borràs i Solé,
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Jordi Baiget i Cantons,
Conseller d’Empresa i Universitats

Mercè Conesa i Pagès,
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Josep Poblet i Tous,
President de la Diputació de Tarragona
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Pere Vila i Fulcarà,
President de la Diputació de Girona

Joan Reñé i Huguet,
President de la Diputació de Lleida

Miquel Buch i Moya,
President de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Raquel Sánchez Jiménez,
En representació delegada del president de la Federació de Municipis de Catalunya.

Xavier Fonollosa i Comas,
President del Consorci LOCALRET
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