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ffi Generalitat de Catatunya
u\IlX Departament de ta Prósidéncia

Barcelona, 24 d'octubre de 2016

REUNlTS

L'Honorable Sra. Neus Munté iFemández, consellera de Presidéncia ipresidenta del Centre
de Telecomunicacions ¡ Tecnologies de la lnformació.

L'Honorable Senyora Meritxell Borrás i Solé, consellera de Governació, Admin¡strac¡ons' Públiques i Habitatge i presidenta del consorci Administració oberta de catalunya (Aoc),

L'Honorable Senyor Jordi Baiget i Cantons, conseller d'Empresa i Un¡versitats.

L'Excel lentíssima Senyora Mercé Conesa i Pagés, presidenta de la Diputació de Barcelona.

L'll'lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tanagona.

/ L'll lustríssim Senyor Pere V¡la i Fulcará, president de la D¡putac¡ó de Girona.

fÍ'tl.lurt 
i"sim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de ta Diputac¡ó de Lleida.

L'll lustríssim Senyor Miquel Buch iMoya, pres¡dent de l'Assoc¡ació Catalana de Municipis i

Comarques.

I

I La ll lustríssima Senyora Raquel Sánchez Jiménez, en representació delegada del president
de la Federació de Municipis de Catalunya.

L'll lustríssim Senyor Xavier Fonollosa i Comas, pres¡dent del Consorci LOCALRET.

Les persones compareixents es reconeixen mútuament la capacitat necessária per a
formal¡Ear el present document i, en conseqúéncia, subscriuran el,

PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL.

La construcció de l'anomenada Societat de la lnformació representa una veritable revolució
soc¡al, económ¡ca icultural, com ho fou a finals del segle XVlll la revolució industrial: el que
avui.ia es coneix com "La Revolució Digital".

Fñ aquest sentit és necessari que els Governs visionin aquest fet ¡ desenvolup¡n estratégies
de digitalització per donar resposta als nous reptes que comensa a plantejar una societatF
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més connectada que mai, en un segle on les ¡nfraestructures estratégiques seran les de
comunicacions electróniques.

En aquest sentit, diverses ciutats del nostre país ja han iniciat plans estratégics de c¡utat
intel'ligent (smart city), així com el mateix Govem de catalunya, evolucionant aquest
concepte de ciutat intel ligent al de territori i país intel.ligent. l ho ha fet amb l'estratégia
smartcAT aprovada l'octubre de 2014 amb I'objectiu de convertir Catalunya en un territor¡
intel'l¡gent (smartcountry) de referéncia internac¡onal que aprof¡t¡ l'ús ¡ apl¡cac¡ó de les
tecnolog¡es digitals ¡ intel.ligents per :

. Assolir un desenvolupament intel.l¡gent, sostenible i ¡ntegrador
o Millorar la qual¡tat de vida de les persones
. Afavorir la governanga digital ¡ partic¡pat¡va
o Millorar la compet¡t¡vitat de les empreses ¡ potenciar el sector tic
. lmpulsar la creació d'una indústria catalana de les dades

La Soc¡etat de la lnformació modifica totalment els conceptes de la cultura del treball de la
soc¡etat ¡ndustr¡al ¡post ¡ndustrial. L'activ¡tat productiva s'ha d'orientar, en bona part, cap a
I'entorn del coneixement. Aquest ha de ser el principal recurs compet¡tiu de les empreses
catalanes dins d'un mercat global. Les empreses de la nova econom¡a tenen en les
persones i el seu coneixement el seu principal act¡u.

Aquesta darrera afirmació, si bé ens sembla evident en el marc empresarial, no sempre s'ha
associat i desenvolupat amb forga en l'ámbit de les adm¡nistrac¡ons publ¡ques. per aquest
motiu, creiem que encara h¡ ha camí per córrer per maximitzar l'ús ¡ aplicac¡ó intensiva de
les TIC per a ser mes eficients i eficaEos en la prestació dels serveis públics, millorar la seva
governanga i desenvolupar amb forga el concepte de l'smart government.

El Govern de catalunya ¡les adm¡n¡stracions 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'¡nfraestructures de
comunicacions electróniques que garanteixin arreu de Catalunya una oferta fonamentada en
xaxes de nova generació competitiva i en régim de competénc¡a, considerant-ho com una
qÚestió estratégica que cond¡c¡onará el nivell de competit¡v¡tat económica del nostre país ¡ la
seva cohes¡ó soc¡al ¡territor¡al. En aquest sent¡t l'agenda d¡g¡tal europea ha marcat I'objectiu
mínim de 30 Mbits d'accés a la llar de qualsevol c¡utadá de la uE abans de finalitzar I'any
2020.

les administracions públiques es troben immerses en un procés de
mult¡d¡mensional, derivat se'ns dubte del canvi profund que está

D'altra banda,
transformació
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experimentant la soc¡etat, amb una c¡utadan¡a més ex¡gent que demanda una administrac¡ó
més oberta, on la ¡nnovació és la clau de la seva transformac¡ó envers al futur.

Precisament amb I'object¡u d'afavorir aquesta transformació, el Govem de la Generalitat de
Catalunya ha concretat un conjunt d'estratqlies a lAgenda Digital per a Catalunya 2020, en
línia amb els plans formulats per la unió Europea per aconseguir un creixemeni intel.ligent,
sosten¡ble i integrador.

No obstant, el desenvolupament de la soc¡etat d¡g¡tal en el seu concepte més ampli, es troba
afectat per d¡versos reptes ¡ amenaces que posen en perill la seva seguretat. La intenelació i
dependéncia de les de comunicacions electróniques ¡ els serveis digitals fan que la seva
protecció enfront les ciberamenaces hagi esdevingut un pilar básic.

L'evolució en la motivac¡ó ¡ la complexitat dels ciberatacs está situant les infraestructures
essencials del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són necessáries per a garantir
el correcte funcionament del Govern, de les administracions públ¡ques muniéipals i

supramunicipals, ¡per a la protecció iel bon func¡onament dels serveis básics de la
ciutadania.

?' fenim l'oportunitat per liderar des del Govern de Catalunya, conjuntament amb el món local,
la construcc¡ó d'una soc¡etat dig¡tal més enllá de la s¡mple suma aritmét¡ca de les diverses
iniciat¡ves que es duen a terme per part de les d¡verses administrac¡ons.

Es en aquest conte)Í que s'emmarca la proposta de constituir el 'PACTE NACIONAL pER A
UNA SOCIETAT D|G|TAL", encapgalat in¡c¡alment per la General¡tat de Catalunya, les
D¡putacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el Consorci LOCALRET, l,Associac¡ó
catalana de Municipis i la Federació de Mun¡c¡pis de catalunya, amb els objectius, línies
d'actuació, i órgans de gest¡ó següents:

1. Treballar conjuntament ¡ de manera consensuada, i amb tots aquells actors socials que
vulguin sumar-se a aquest esforg en els ámbits següents:

LI Desplegar I'estratég¡a de terr¡tori intel.ligent (smartCAT) tot ¡ntegrant ¡

coord¡nant les iniciatives locals (smartCity) i supralocals (smartRegion), donant
suport a les empreses i desplegant ¡n¡ciat¡ves ¡ntel.ligents en clau de país amb
l'objectiu de convert¡r Catalunya en un SmartCountry de referéncia ¡nternac¡onal que
aprof¡ti l'ús de les tecnologies d¡g¡tals per tal d'¡nnovar en els serve¡s públ¡cs,
impulsar el creixement económic ¡ promoure una soc¡etat més ¡ntel.ligent, sostenible i

integradora.

El desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures tecnológiques ide
comunicacions electróniques per a la Societat Digital que assegurin la igualtat
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d'oportunitats per a tots els territoris, c¡utats, pobles, ciutadans i empreses de
Catalunya.

o L'adopció de mesures i d'eines tecnológiques con¡untes en l'ámb¡t de la
c¡berseguretat ¡de la protecció dels drets de les persones i empreses de
Catalunya en la Soc¡etat Digital. Ambit en el que será fonamental l'experiéncia iel
lideratge del Centre o Agéncia responsable de la Ciberseguretat a Catalunya.

. L'impuls d'una nova Administració D¡gital, producte de la digitalització de les
Adm¡n¡strac¡ons Catalanes, que vagi més enllá 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 tecnolog¡es ha de suposar una Administració més ágil, més
senzilla i més orientada a les necessitats vitals dels ciutadans. En aquest ámbit será
fonamental la experiéncia iel lideratge adquirit pel Consorci Administració Oberta de
Catalunya, fruit de I'h¡stór¡c Pacte Parlamentari de totes les forces polít¡ques de juliol
de 2001, que constitueix un precedent pioner del present Protocol d'Acord.

o El desenvolupament de la lndústr¡a 4.0 ¡ la d¡gital¡tsació. Difondre entre les
empreses la ¡mportáncia de la d¡srupc¡ó que pot provocar la lndústria 4.0 en el
mercat, així com capacitar el capital humá per donar resposta a la demanda de nous
perfils, prestar els serveis avangats i promoure les ¡nfraestructures necessáries per al
desplegament de la Indústria 4.0.

o Qualsevol altre ámbit que els s¡gnants del present protocol d'Acord i aquelles
¡nst¡tucions que pugu¡n adherir-s'hi considerin escaient per la construcció de les
¡nfraestructures i les infraestruclures necessáries per a la Societat Digital.

Convidar a altres lnstituc¡ons públiques del país, per tal que se sumin a l'esper¡t i

cont¡ngut d'aquest Acord. En particular a les ciutats i pobles, que són els nodes básics
de la Societat Dig¡tal (el que s'anomena sovint Ciutats lntel.l¡gents) i doncs el seu
lideratge és fonamental per a la seva construcc¡ó. lgualment estenem aquesta crida a les
lnstitucions Académiques (Univers¡tats en part¡cular) i Professionals (Col.leg¡s en
part¡cular) que també són protagon¡stes en la construcció de la Soc¡etat D¡gital

Constituir Grups de Treball conjunts en cada un dels ámb¡ts definits anteriorment, que
abans de finalitzar el 2016 preparin els fulls de ruta i plans d'acció corresponent que
duguin a la formaliEació i assol¡ment d'aquests Acords. Amb la voluntat de col.laboració
entre el món públic ila societat civil es podran incorporar a aquests grups aquells
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representants del món académic i del món empresarial que garanteix¡n la implicació del
conjunt de la soc¡etat catalana en la gestació i generació de la soc¡etat Digital a
Catalunya.

4. Constituir una comissió de seguiment del pAcrE NAcloNAL, ¡ntegrada per tots els
signataris, amb l'objectiu de verificar periód¡cament I'evolució dels object¡us i línies
d'actuació esmentats.

I per tal que quedi constánc¡a d'aquesta voluntat d'Acord, signen el present document a la
Tone de Collserola, Barcelona.

L^-.r-^^
Fernández,

Consellera de

de Governació, Adm¡n¡stracions Públiques i Hab¡tatge

iCantons,
d'Empresa ¡ Univers¡tats

Pres¡denta de la Diputació de Barcelona

)-r- ¿/Lr+
Josep Poblet i Toué,
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President de la Diputació de Tarragona

Mercé Conesa i
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President de la Diputació de Girona

iHuguet,
la Diputació de Lleida

Catalana de Mun¡cip¡s i Comarques.

Raquel Sánchez Jiménez,
En representac¡ó delegada del pres¡dent de la Federació de Municipis de Catalunya.

Xavier Fonollosa i Comas,
President del Consorci LOCALRET
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