Nota de premsa. 28/09/2020

Aprovat el Dictamen sobre l’Avantprojecte de Llei de
la ciència de Catalunya
Paraules clau
Ciència, Dictamen

Aprovat avui
El Ple del CTESC ha aprovat avui el seu dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de la
ciència en el qual el Consell ,estima, en els apartats del text que es refereixen a les
persones al servei de la ciència, que “caldria considerar la situació a millorar del
personal investigador i de les persones becàries englobades en els diferents agents
del sistema que conformen el sector d’R+D+I de Catalunya amb l’objectiu de garantir
la retenció de talent”.
Així mateix, el CTESC valora positivament la governança pluridepartamental inclosa
en la norma, però recomana la creació d’una comissió de seguiment en la qual hi
siguin representades les organitzacions empresarials i sindicals més representatives
per tal de fer el seguiment dels acords que assoleixin els diferents consells.
Pel que fa a les finalitats de la llei, entre les quals consta “l’avanç progressiu cap a
un model d’inversió en recerca i desenvolupament amb components públics i privats
proporcionals i comparables als dels països més avançats de l’entorn”, entre d’altres,
el dictamen remarca que “no fixa en cap punt de l’articulat quin és el llistó mínim
exigible en inversió total i en quins terminis caldria assolir-lo”.

Observacions a l’articulat
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Pel que fa a les observacions del dictamen a l’articulat, també proposa que, a més
que el Govern i tot el sistema d’R+D+I col·laborin en la captació del millor talent,
s’afegeixi “i la consolidació dels investigadors i investigadores”.
Spin-off
En relació amb el fet que l’Avantprojecte especifiqui que “el sistema d’R+D+I de
Catalunya s’integra en l’espai europeu del coneixement” i que “els conceptes, les
definicions i les classificacions establertes i emprades a la Unió Europea són
aplicables a Catalunya”, el dictamen entén que s’haurien d’incloure les spin-off
participades accionarialment pels agents del sistema i pel seu investigador, com es
fa a Europa.
Participació al CORICAT
La Llei de la ciència crea el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya,
com a òrgan per assessorar les grans decisions estratègiques de país en aquesta
matèria i és per això que el dictamen recomana d’establir com a membres del
CORICAT les organitzacions empresarials i sindicals amb la condició legal de més
representatives.
Pel que fa a l’atracció de talent que preveu la llei, el CTESC recomana referir-se
igualment i a continuació a la “consolidació” del talent que s’atrau.
Representació legal dels treballadors
D’altra banda, en relació amb el màxim òrgan de govern col·legiat dels centres
CERCA, el CTESC proposa incloure la participació en les reunions d’un representant
legal dels treballadors amb dret a veu, però no a vot, per tal de millorar en la
transparència del govern dels centres ”de manera anàloga que ja existeix al Parc
Científic i a l’IRTA”.
Dades de salut
En relació amb els hospitals universitaris, els centres de recerca propis i altres
hospitals intensius en R+D+I, el CTESC considera que manca algun compromís
adreçat a afavorir l’activitat investigadora en salut facilitant als agents de recerca
l’agregació de dades de salut, degudament anonimitzades com a eix central d’una
recerca en salut que se sustenta, principalment, en les seves dades.
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Gestió de la propietat industrial i intel·lectual
Pel que fa a la gestió de la propietat industrial i intel·lectual, el CTESC recomana
afegir al text que els ens encarregats (l’Administració de la Generalitat i els agents
de recerca del sector públic del sistema d’R+D+I) “han d’actuar de manera activa i
amb visió de valor“.
El dictamen compta amb un vot particular de Pimec i un altre de la UGT.
Enllaç al text del dictamen
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