
El pla Next Generation
EU, a través, del Kit Digi-
tal, ofereix subvencions
de fins al 100% del cost
de projectes d’impuls a la
transformació digital
d’autònoms i petites i
mitjanes empreses, de
fins a 49 treballadors, in-
dependentment del sec-
tor o tipologia de negoci.
L’objectiu de la iniciativa
és millorar la competitivi-
tat del teixit econòmic. El
Kit Digital ofereix bonus a
fons perdut que poden
anar des dels 2.000 eu-
ros per a autònoms i em-
preses d’un o dos em-

pleats –hi ha un fons
d’ajuts de 500 milions
d’euros– fins als 12.000
euros per a empreses de
10 a 50 treballadors
–amb un fons de 600 mi-
lions d’euros en ajuts–, o
els 6.000 euros previstos
per a autònoms o petites
empreses d’entre tres i
nou empleats –amb un
fons d’ajuts de 500 mi-
lions.

L’accés a aquestes
subvencions és gratuït i
cobreixen des de la crea-
ció d’un web del negoci,
fins a la introducció al co-
merç electrònic, la gestió

de xarxes socials, la intro-
ducció de sistemes de
facturació electrònica, ci-
berseguretat, la creació
d’un mercat web, de ser-
veis d’oficina virtual o
nous sistemes de gestió
de clients.

En defensa de les
oportunitats de digitalit-
zació per a petites i mitja-
nes empreses i autò-
noms, BBVA s’ha conver-
tit en el primer banc d’Es-
panya homologat com a
agent digitalitzador que

ha posat a disposició
d’empreses i autònoms
que ho sol·licitin el Kit Di-
gital, la seva solució de
pagament per a e-com-
merce. BBVA posa a
l’abast dels seus clients
un TPV virtual que per-
met vendre en línia i ges-
tionar els pagaments de
manera senzilla i imme-
diata i, alhora, fer un se-
guiment digital de les
vendes. Es tracta de la
implementació d’una
passarel·la de pagament

que permet gestionar els
pagaments amb targeta a
les botigues en línia de
forma ràpida i segura a
través del TPV virtual. A
més, aquest servei ofereix
també altres formes de
pagament com Bizum, o
transferències online, Ap-
ple Pay o Google Pay, i fa-
cilita el procés de venda
en línia a tot el món mit-
jançant la plana de paga-
ment multiidioma que
també permet adaptar la
venda a la moneda de ca-

da país.
En aquest moment,

amb l’objectiu de facilitar
el procés de digitalització
i avançar en la introduc-
ció de les petites i mitja-
nes empreses i autònoms
a la tecnologia en els pro-
cessos de venda, BBVA
ofereix el servei gratuïta-
ment el primer any als
clients que el sol·licitin a
través del Kit Digital.

Per a BBVA el fet de
ser agent digitalitzador
permet “ajudar les peti-
tes empreses en aquest
procés”, tal com reconeix
Mónica Parada, respon-
sable de comerç electrò-
nic de BBVA Espanya.

Tramitar els ajuts
Per simplificar la sol·lici-
tud de subvencions in-
closes en el Kit Digital,
BBVA posa en marxa un
servei en què un expert
ajuda empreses i autò-
noms clients del banc a
resoldre dubtes i validar
els requisits per accedir
a la subvenció, identificar
els ajuts als quals poden
optar, tramitar les sol·li-
cituds i triar la solució
que s’adapti millor a les
seves necessitats. ■

El Kit Digital:
accés per a pimes
i autònoms al
comerç electrònic

BBVA · Kit Digital

a Els fons europeus de digitalització
i el compromís d’agents digitalitzadors,
com BBVA, obren l’accés de pimes i autònoms
a l’‘e-commerce’ amb plataformes de venda
obertes a tot el món

Les compres en línia són també una opció per al comerç de proximitat ■ RUPIXEN
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La presidenta d’En Comú
Podem, Jéssica Albiach, es
va felicitar ahir per l’acord
pressupostari a què ha ar-
ribat amb el govern de la
Generalitat. Davant dels
membres del consell na-
cional de la seva formació,
Albiach va reivindicar les
fites socials assolides en el
pacte, i les va subratllar as-
segurant que gràcies al
que s’ha assolit, “els que hi
surten perdent són Ende-
sa, Iberdrola, Foment i
Blackstone”.

La líder dels comuns va
recordar els avenços reco-

llits en l’acord de pressu-
postos en matèria de sani-
tat, habitatge, sobirania
energètica, fiscalitat,
igualtat i mobilitat i, tot i
remarcar que no respon
del tot al programa de la
formació, va destacar que
s’hi ha prioritzat “el sentit

comú”, perquè atendre les
prioritats “no pot depen-
dre de si som o no al go-
vern o de si hi ha o no elec-
cions”, va emfasitzar.

“Els pressupostos –va
remarcar– no han de ser
una arma llancívola, per-
què seria menystenir les

necessitats de la ciutada-
nia”.

En aquest sentit, Al-
biach va trobar “difícil
d’entendre” el paper del
PSC a l’hora de negociar
els pressupostos. “Em sob-
ta –va insistir– que els so-
cialistes plantegin dubtes
sobre l’impost de solidari-
tat”, que permetrà que la
Generalitat recapti dotze
milions extres que, si no
s’hagués modificat el tri-

but, haurien marxat cap
a Madrid. Per la cap dels
comuns, aquesta resis-
tència del PSC no és cohe-
rent amb la mateixa me-
sura aprovada pel govern
espanyol de coalició.
“Anar en contra de l’im-
post no és anar en contra
d’En Comú Podem, sinó
posar-se del costat de la
patronal que el vol recór-
rer davant dels tribunals”,
va sentenciar. ■

a Creu que els pressupostos “no han de ser una arma
llancívola” a Acusa els socialistes de fer el joc a la patronal

M. Moreno
BARCELONA

Albiach: “Amb
el pacte hi perden
Endesa i Foment”

La portaveu d’ERC, Marta Vi-
lalta, va alertar ahir PSC i
Junts, amb qui el govern pro-
va d’arribar a acords per als
pressupostos, que l’executiu
pot “fer un pensament”, i por-
tar el text al consell executiu

Jéssica Albiach, líder dels comuns, durant la seva
compareixença ahir al consell nacional del partit ■ ACN

per continuar negociant amb
els partits ja al Parlament.
En una entrevista a Catalu-
nya Informació Vilalta va cri-
ticar la “voluntat dilatòria”
de les dues formacions per
desgastar el govern.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Toc d’alerta de Vilalta a PSC i Junts

L’alcaldable d’ERC a Bar-
celona, Ernest Maragall,
va assegurar ahir que a la
capital catalana ja són
quinze anys de “marxa en-
rere, divisió i desgovern” i
va defensar que la seva for-
mació actuarà amb “lide-
ratge i complicitat” sense
“declarar enemic ningú”.
Maragall va fer aquestes
afirmacions en la clausura
de la jornada d’Idees per
reflexionar sobre Barcelo-
na i el seu futur.

Per l’alcaldable, Barce-
lona és una ciutat “prepa-
rada, amb talent i protago-
nistes que ho fan visible”
però no es pot permetre
l’actual “falta de potència i
de lideratge públic”. “Vo-
lem que torni a estar on es
mereix, És el moment de
recuperar l’orgull que tant
caracteritza aquesta ciu-
tat”, va dir. ■

Maragall:
“Ja són quinze
anys de
desgovern”

Redacció
BARCELONA
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atalunya disposa, des
d’aquesta setmana, de la
seva primera llei de la cièn-
cia, la qual pretén ser un

instrument de definició i regulació
del model actual de la realitat cien-
tífica, tecnològica i d’innovació ca-
talana. La tramitació del text s’ha
allargat més de quatre anys, i s’ha
aprovat amb el vot a favor de tots
els grups parlamentaris, a excepció
de la CUP, que es va abstenir, i el
vot en contra de Vox.

Segons els redactors, el nou text
té com a principal finalitat establir
un marc normatiu que serveixi per
consolidar la posició de la ciència
que es fa a Catalunya, i dotar-lo de
les eines jurídiques i econòmiques
necessàries. Segons el conseller de
Recerca i Universitats, Joaquim
Nadal, el darrer dels quatre conse-
llers pels quals ha passat la tramita-
ció de la llei, el document represen-
ta “un pas molt important i deter-
minant per dissenyar, definir i apli-
car una estructura en el sistema ca-
talà de recerca, desenvolupament i
innovació que repercutirà molt po-
sitivament en els diversos agents
del sistema”.

El nou text marc del sistema de
coneixement fixa l’objectiu de con-
vergir amb els estàndards d’inver-
sió pública i privada en recerca dels
països capdavanters de la Unió Eu-
ropea. Amb aquest objectiu, preveu
un esforç econòmic sostingut per
part del sector públic i més implica-
ció del sistema econòmic: protegeix
per primer cop el percentatge d’in-
versió de la Generalitat en R+D+I
fins al 2031 en l’1% del PIB i aposta
per consolidar un finançament ba-

C

sal específic de la recerca amb un
increment de finançament públic i
privat de la recerca de 305 milions
d’euros.

En aquest sentit, el diputat de
Junts i relator de la llei, Ramon
Tremosa, ha explicat, en declara-
cions a aquest diari, que per al ple
desplegament de la llei és necessari
guanyar pes, en el pressupost, per
a Universitats i Recerca: “Jo vull
pensar que el conseller Nadal sabrà
mantenir l’increment del pes
d’aquest departament. L’any 2010
era del 5%; el 2014 va baixar al 4%
per les retallades de Madrid. Ara es-

tem en procés de recuperar-ho. Fa
tres anys era del 4,2%, i ara és del
4,6%, ja que l’any passat la conse-
llera Geis va aconseguir un incre-
ment. És d’esperar que el conseller
Nadal sabrà convergir cap al 5%,
que és el que fixa el pla nacional de
la societat del coneixement”, rebla
Tremosa.

Igualtat de gènere
Més enllà dels aspectes econòmics,
en l’àmbit social, el text adopta una
perspectiva de gènere transversal
en la generació de coneixement i
promou accions per fer efectiva la

igualtat entre homes i dones en
ciència, com ara garantir un desen-
volupament professional respec-
tuós amb la maternitat, la criança i
la conciliació de la vida personal, fa-
miliar i professional.

Pel que fa a l’àmbit laboral dels
professionals de la ciència, la LCC
impulsa i finança mesures d’estabi-
lització i mobilitat, com ara afavo-
rir carreres professionals basades
en els principis de publicitat, igual-
tat de condicions, transparència i
lliure concurrència; la consolidació
de les plantilles estructurals; incor-
porar representants dels treballa-
dors en els òrgans de govern dels
centres Cerca; avançar en l’estabili-
tat i en la renovació generacional;
enfortir les condicions de treball de
personal investigador i dels investi-
gadors en formació a través d’un
conveni sectorial de recerca, i l’im-
puls a l’increment del nombre d’in-
vestigadors per tal d’arribar als es-
tàndards europeus.

En els propers mesos es preveu
que es defineixin diferents plans
rectors: d’una banda, el pla estratè-
gic universitari en recerca i transfe-
rència d’excel·lència, que preveu
sotmetre l’activitat científica a una
avaluació externa que, en cas de
ser positiva, atorgarà una creden-
cial per als ajuts gestionats per
l’Agaur. Per l’altra, el pla d’estratè-
gia d’igualtat de gènere en la cièn-
cia, que tindrà la finalitat de pro-
moure la paritat entre dones i ho-
mes en tots els àmbits del sistema
català de ciència. I, finalment, el pla
d’estratègia de ciència oberta, pen-
sat per permetre que el personal
investigador dipositi la producció
científica i les dades de l’activitat de
recerca en repositoris amb accés
obert i de manera entenedora. ■

El repte de la
transferència
de tecnologia
Un altre dels grans
plans rectors que
caldrà elaborar una
vegada aprovada la
llei és el de l’estratè-
gia d’innovació i
transferència de co-
neixement. Precisa-
ment, dimecres al
Parlament va sorgir
el debat de si seria
necessària una nova
llei per a regular i im-
pulsar la transferèn-
cia. Així justifica el
debat el diputat rela-
tor Ramon Tremosa:
“Catalunya és ferma
en recerca però quan
es tracta de transfe-
rir a les empreses
som molt enrere. Hi
ha moltes causes
que ho dificulten,
com ara la fiscalitat
–que no hi ajuda–
de Madrid, el fet que
nosaltres no tenim
competències fis-
cals i la falta de re-
cursos per impulsar
subvencions com-
petitives. El model de
referència seria el
de Tecnalia, al País
Basc, però ells tenen
un finançament dife-
rents i hi poden po-
sar recursos. Nosal-
tres, en canvi, tenim
pendent de finançar
iniciatives com els
centres Tecnio.”

Clara Ribas
BARCELONA

ESTABILITAT · La llei de la ciència, aprovada aquesta setmana al Parlament, defineix i regula l’actual realitat científica i
d’innovació REPTES · Més finançament, igualtat de gènere i més estabilitat laboral dels científics, entre les prioritats

Un marc per a la ciència

Foto final de la llei de la ciència. A primera fila, el rector de la UB, Joan Guàrdia;
els exconsellers Andreu Mas-Colell i Gemma Geis; l’actual conseller de Recerca i
Universitats, Joaquim Nadal, i els també exconsellers Àngels Chacón i Ramon
Tremosa, el qual ha estat el diputat relator de la llei ■ AGÈNCIES

Els vuit vocals conserva-
dors del Consell General
del Poder Judicial (CGPJ)
que bloquegen la renova-
ció del Tribunal Constitu-
cional van fer pública ahir
una declaració en què qua-
lifiquen d’“irresponsa-
bles” les declaracions del

president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, que
va acusar la dreta “política
i judicial” de voler “atrope-
llar” la democràcia. Per als
vocals, aquestes afirma-
cions no tenen “cap fona-
ment” i “suposen transi-
tar de la confrontació par-
tidista a la deslegitimació
de les institucions davant
de la ciutadania”. En la de-

claració, defensen que
tant el TC com els tribu-
nals ordinaris “han contri-
buït decididament a la
consolidació de la demo-
cràcia i recorden que els
membres dels governs i els
parlaments de la UE s’han
“d’abstenir d’actuacions i
declaracions públiques
que puguin perjudicar la
seva legitimitat”.

Continuant amb l’ence-
sa polèmica dels últims
dies, Pedro Sánchez va re-
treure ahir al PP que de-
mani eleccions anticipa-
des “a diari” i en canvi “blo-
quegi” la renovació d’òr-
gans en què té majoria,
com el Consell General del
Poder Judicial o el Tribu-
nal Constitucional. Men-
trestant, el president dels
populars, Alberto Núñez
Feijóo, va sortir en defen-
sa dels jutges i va assegu-
rar que qualificar-los de
“fatxes amb toga” és “in-
compatible amb la demo-
cràcia”.

Per intentar calmar les

aigües, la portaveu de Jut-
gesses i Jutges per la De-
mocràcia, Ascensión Mar-
tín, va reclamar als res-
ponsables dels partits polí-
tics que “abaixin el to” de
les declaracions públiques
però també va demanar
“responsabilitat” als vo-
cals del CGPJ per evitar
que “el seu mandat cadu-
cat crispi més l’actualitat”.
Martín també va demanar
que es respecti les deci-
sions del Congrés dels Di-
putats per intentar “supe-
rar el boicot a què un grup
de vocals del CGPJ sotme-
ten la renovació del Tribu-
nal Constitucional”. ■

Vocals del CGPJ titllen
Sánchez d’irresponsable
Redacció
MADRID

Pedro Sánchez, president
espanyol ■ EFE
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