Comentaris a l’Avantprojecte de Llei de Ciència de Catalunya per
part de l’Associació de Biotecnologia de Catalunya

Introducció
En general, el que es vol fer amb aquesta llei és unificar el marc legal de la recerca dins de l’àmbit
català, ja que cada branca del sistema s’organitza en base a la seva pròpia legislació.

Òrgans
A part dels òrgans de governança de cada centre, actualment hi ha el Consell Interdepartamental
(CIRI) que és bàsicament entre conselleries, l’òrgan polític. Que s’hauria d’adaptar a l’aprovar al
Llei. També es volen crear dos òrgans més: el Consell de Recerca (CORICAT) i el Consell de
Mecenatge. El CORICAT seria l’òrgan assessor de la comunitat científica a les polítiques de la
Generalitat i el Consell de Mecenatge seria el regulador de les accions de mecenatge que rebria
el sistema de recerca.

Comentari general
Aquest AVL equipara al mateix nivell la recerca pública amb les universitats i empreses privades,
donant més importància encara a criteris de competitivitat i a les avaluacions externes amb la
creació de la credencial d’excel·lència sota uns indicadors de l’AQU que no s’especifiquen enlloc.
La governança del sistema de recerca català a nivell científic, el CORICAT, queda subordinat a
experts designats pel govern (alguns d’ells representants d’empreses privades). S’insta a les
doctorandes a realitzar les tesis doctorals en empreses, afavorint així la recerca que pugui ser
rentable encara més. I, a nivell de finançament, enlloc hi ha cap referència a cap augment de
pressupost al sistema universitari, o de recerca, públic, sinó que es deixa en mans de les pròpies
universitats, que ja estan infrafinançades segons reconeixen elles mateixes1. Si hi ha finançament
complementari, per a poder-hi accedir s’haurà de tenir la credencial d’excel·lència. Però, a més,
les universitats privades podran accedir als concursos públics de finançament de recerca
estratègica (diners que sortirien del pressupost). I això suposa un greuge cap a la pública perquè
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ja sabem que els concursos solen primer la rentabilitat i les infraestructures, cosa que afavoreix la
privada.

Inclou en termes generals perspectiva de gènere a nivell de representació en la governança i també
l’adopció d’accions per promoure la conciliació professional i personal.
Per altra banda, en l’Informe complementari de l’informe d’impacte pressupostari ve a dir que la
prioritat és que aconseguir un finançament sostingut en els pressupostos de la Generalitat per a
ser més competitius per a fons europeus. Però després afirma que cal buscar una implicació més
gran del sector privat en el suport a la ciència, que la Generalitat pugui adoptar mesures de
suport al mecenatge i, per potenciar-lo, la possible implementació de mesures d’incentius fiscals.
I més endavant afirmen que els nous òrgans creats no afecten als pressupostos de la Generalitat.
Però en general, enlloc afirma que hi haurà un augment de partides.

Proposta d’Esmenes a l’articulat
Article 14. Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya. Apartat 3:
Text actual: El CORICAT està integrat per un president o presidenta i un màxim de quinze
membres, nomenats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent
en matèria d’universitats i recerca, d’acord amb la CIRI, elegits entre acadèmics i investigadors
reconeguts, personalitats expertes en sistemes de recerca i innovació i en polítiques públiques en
R+D+I de països de referència, persones o entitats finançadores de la recerca i representants de
la societat civil. El nomenament és per un període de quatre anys, renovable per un segon període
de quatre anys.

Text proposat: El CORICAT està integrat per un president o presidenta i un màxim de quinze
membres, proposats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent
en matèria d’universitats i recerca, d’acord amb la CIRI, que hauran de ser aprovats pel
Parlament, elegits entre acadèmics i investigadors reconeguts, personalitats expertes en sistemes
de recerca i innovació i en polítiques públiques en R+D+I de països de referència, i representants
dels centres de recerca públics. El nomenament és per un període de quatre anys, renovable per
un segon període de quatre anys.
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Article 16. Polítiques públiques de la Generalitat. Apartat d:
Text actual: L’enfortiment i la millora de les condicions de treball del personal investigador.
Text proposat: Promoure l’estabilització i la professionalització de la figura de l’investigador
mitjançant l’enfortiment i la millora de les condicions de treball del personal investigador.

Article 19. Mobilitat. Addició apartat 4:
4. La Generalitat de Catalunya, amb col·laboració amb els agents de recerca del sector públic
del sistema d’R+D+I de Catalunya, haurà de promoure la creació de programes públics de
retorn, contractació i incorporació del personal investigador al sistema públic de recerca.
Supressió de l’Article 31.4. Les universitats privades poden participar en les convocatòries de
finançament competitiu de la recerca, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb les condicions i els requisits de cada convocatòria, atès l’interès general
de la recerca que efectuen.
Article 31. Polítiques públiques de la Generalitat. Addició d’un nou apartat:
La Generalitat de Catalunya augmentarà progressivament el finançament de les universitats
públiques amb l’objectiu de garantir el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la
qualitat universitària, sobretot en els àmbits de la docència i la recerca. Concretament, assolir
la xifra de finançament de 1.300 MEUR per a l’any 2022.
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