
 1 

 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de gestió 
 
 
 

Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya 

 
 

2005 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Generalitat de Catalunya 
    Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
    Diputació, 284 
    08009 Barcelona 
    Tel. 93 270 17 80 
    http://www.ctescat.net  
    A/e: 
 

ctescat@gencat.net 

     
 
 
    Barcelona,  
    Disseny gràfic: Malabars 
    Impressió:  
 
     
    DL: 
 

http://www.ctescat.net/�
mailto:www.ctescat@correu.gencat.es�


 4 

Índex 
 
 
 
 

1. Presentació.................................................................................................  
 

2. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ...............  
 Composició ......................................................................................................  
 Òrgans i funcions .............................................................................................  
 

3. L’exercici de les funcions del Consell .........................................................  
Activitat dels òrgans col·legiats (Ple, Comissió Executiva i Comissió 

Permanent de les àrees de treball) .......................................................  
Dictàmens emesos .....................................................................................  
Estudis i informes fets ................................................................................  
Estudis en preparació .................................................................................  
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya .......................................  

 
4. Activitat institucional i comunicació .............................................................  

 
5. Premis ........................................................................................................  

 
6. La revista en línia .......................................................................................  

 
7. Llibres del CTESC ......................................................................................  

 
8. Difusió d’informació, documentació i publicacions ......................................  

 
9. La gestió administrativa i financera ............................................................  

 
10. Conclusions i reptes de futur ......................................................................  

 
Annex 1. Organigrama .....................................................................................  
 
Annex 2. Relació dels membres integrants dels diferents òrgans a 31 de 
desembre .........................................................................................................  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Presentació 
 
 
L’aprovació de la Llei 7/2005, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
ha suposat una consolidació organitzativa per a aquest organisme, en dotar el 
CTESC d’una major agilitat en l’execució de les seves competències. Paral·lelament 
a això, s’han endegat un conjunt d’actuacions estratègiques per difondre l’activitat 
del CTESC i la feina feta entre els agents socials i els públics potencials del Consell.  
 
Dins d’aquesta línia cal esmentar la feina de reflexió i anàlisi feta mitjançant la 
col·lecció Estudis del CTESC. Enguany s’ha analitzat la situació dels immigrants 
qualificats al mercat laboral a Catalunya i Europa, el treball de les dones a 
Catalunya, la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques de salut 
laboral, l’impacte en l’economia catalana de la globalització i de la integració 
econòmica, la descentralització dels serveis públics d’ocupació i l’impacte de les 
polítiques actives d’ocupació a Catalunya. 
 
Cal destacar l’increment de l’activitat consultiva, ja que durant l’any 2005 el Consell 
ha emès vint-i-dos dictàmens, sobre dotze avantprojectes de llei i deu projectes de 
decret, que aborden diverses temàtiques en els àmbits socioeconòmic i laboral, de 
destacada importància en l’acció del Govern. 
 
Entre les línies de treball programades s’han creat plataformes estables de 
comunicació i debat com és la Revista en línia, que ha esdevingut un autèntic espai 
de reflexió sobre qüestions crucials d’actualitat en l’àmbit del treball i l’economia. La 
revista, inicialment incorporada al web del CTESC, compta des del mes de 
desembre amb un espai web propi a Internet, que li permet ampliar la seva 
presència en l’espai virtual i oferir un accés directe al seus lectors.  
 
Enguany s’ha endegat una nova col·lecció d’estudis, Llibres del CTESC, amb 
l’objectiu d’oferir un conjunt d’eines per al debat en l’àmbit socioeconòmic i laboral i 
també en l’àmbit acadèmic. Al llarg de l’any s’han publicat vuit estudis, que presten 
atenció a qüestions cabdals com les perspectives de futur de l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània, la societat anònima europea, l’organització del treball i la salut laboral, 
el marc català de relacions laborals i de la protecció social, els canvis i 
transformacions en una realitat sociopolítica i sindical canviant; també s’han 
analitzat conceptes com la productivitat, la flexibilitat del treball i la responsabilitat 
empresarial, entre d’altres.  
 
 
Rafael Hinojosa i Lucena 
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
 
 
Barcelona, febrer del 2005 
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El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) 
 
 

Composició  

Fins a l’entrada en vigor de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, la composició del Consell és l’establerta per la Llei 
3/1997, de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, segons 
la qual el Consell és integrat per quaranta-nou membres, de la manera següent: 

· La persona que ocupa la Presidència. 
· El Grup Primer, format per dotze membres, en representació de les 

organitzacions sindicals més representatives (CCOO i UGT). 
· El Grup Segon, format per dotze membres en representació de les 

organitzacions empresarials més representatives (Foment i Pimec-Sefes). 
· El Grup Tercer, format per dotze membres en representació del sector agrari, 

el sector marítim pesquer, el de l’economia social, a més de persones 
expertes de reconegut prestigi pertanyents a entitats i associacions amb 
incidència en les matèries que són competència del Consell. 

· El Grup Quart, format per dotze membres en representació del Govern.  

La Llei 7/2005 suprimeix el Grup Quart per tal de garantir la independència del 
Consell en l’emissió de dictàmens i informes. Així mateix, suprimeix la presència 
dels representants de l’Administració local al Grup Tercer. En conseqüència, a partir 
del 17 de juny del 2005, data d’entrada en vigor de la Llei esmentada, el Consell és 
integrat per trenta-set membres distribuïts de la manera següent: 

· La persona que ocupa la Presidència. 
· El Grup Primer, format per dotze membres en representació de les 

organitzacions sindicals més representatives (CCOO i UGT). 
· El Grup Segon, format per dotze membres en representació de les 

organitzacions empresarials més representatives (Foment i Pimec-Sefes). 
· El Grup Tercer, format per dotze membres, sis en representació del sector 

agrari, el sector marítim pesquer i el de l’economia social, i sis més que han 
de ser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són 
competència del Consell. 

Òrgans i funcions 

La Llei 7/2005 també afecta els òrgans del Consell, en particular els òrgans 
col·legiats, atès que suprimeix les àrees de treball creades per l’anterior Llei 3/1997. 

En conseqüència, fins al 17 de juny del 2005, els òrgans col·legiats del Consell són 
els següents: 

- 

- 

Ple 

Comissió Executiva 
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- 

- 

Àrea de Relacions Laborals 

- 

Àrea d'Ocupació 

- 

Àrea de Seguretat i Salut Laborals 

La Llei 7/2005 disposa que reglamentàriament s’ha de determinar el nombre, la 
composició i les funcions de les comissions de treball permanents necessàries. Així 
mateix, disposa que el Ple pot acordar la creació de comissions de treball per tractar 
qüestions específiques.  

Àrea Socioeconòmica 

En la reunió del dia 2 de desembre, el Ple acorda constituir les comissions de treball 
següents, que tenen caràcter temporal fins al desenvolupament de la Llei 7/2005: 
Economia i fiscalitat; Relacions laborals, Polítiques socials; Polítiques sectorials i 
Desenvolupament territorial i medi ambient. 

No obstant l’anterior, la disposició transitòria segona de la Llei 7/2005 estableix que 
mentre no es creïn els òrgans de participació institucional que assumeixin les 
funcions que en aquesta matèria corresponien a les àrees de treball del Consell, 
aquestes continuaran exercint la funció de participació. 

Els òrgans unipersonals del Consell són la Presidència, les vicepresidències i la 
Secretaria Executiva.  

Fins a l’entrada en vigor de la Llei 7/2005, les funcions dels òrgans col·legiats del 
Consell, segons la Llei 3/1997 i el Decret 336/2002, de desenvolupament de la Llei 
3/1997, són les que es detallen a continuació.  

Ple 

· Aprovar els dictàmens i atendre les consultes que sol·liciti el Govern o bé les 
organitzacions que integren el Consell. 

· Aprovar les propostes, els informes o els estudis elaborats a petició del 
Govern. 

· Acordar l'elaboració de propostes, informes o estudis a iniciativa pròpia i, si 
escau, aprovar-los.  

· Aprovar la memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya i 
trametre-la anualment al Govern.  

· Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.  
· Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de president o presidenta 

del Consell. 
· Aprovar la separació del president o presidenta, en una votació específica a 

aquest efecte.  
· Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de secretari o secretària 

executiva.  
· Conèixer amb caràcter previ la separació de la persona que ocupa el càrrec 

de secretari o secretària executiva. 
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· Elegir els vicepresidents o vicepresidentes.  
· Designar els membres de la Comissió Executiva.  
· Designar els membres de les comissions permanents de les àrees.  
· Ratificar els membres del Consell proposats en funció del seu reconegut 

prestigi. 
· Tenir coneixement de la designació del director o directora del Gabinet 

d'Estudis.  
· Emetre un informe anual, amb propostes i suggeriments per al Govern, abans 

de l'elaboració de l'Avantprojecte de pressupost de la Generalitat per a 
l'exercici següent. 

· Crear, si escau, comissions de treball de caràcter permanent o per a 
qüestions concretes i determinar-ne la composició.  

· Delegar, si escau, en la Comissió Executiva, l'aprovació de dictàmens.  
· Conèixer el calendari i estat de tramitació dels dictàmens l'aprovació dels 

quals hagi estat delegada en la Comissió Executiva. 
· Determinar l'existència de violació de la reserva pròpia de les funcions dels 

membres del Consell, als efectes del cessament d'aquests.  
· Establir les línies generals de l'actuació del Consell.  
· Regular el règim d'organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne 

el Reglament.  
· Aprovar les directrius i les instruccions necessàries per al funcionament del 

Consell.  
· Conèixer les funcions que el president o presidenta delegui en els 

vicepresidents. 
· Decidir la publicació dels acords. 
· Donar el vistiplau en relació amb la plantilla i l'estructura orgànica del Consell. 
· Donar el vistiplau a la memòria d'activitats del Consell. 
· Aprovar la delegació de la facultat de presidir les comissions de treball. 

Comissió Executiva  

· Col·laborar amb el president o presidenta en la direcció de l'actuació del 
Consell.  

· Adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació dels acords aprovats pel 
Ple.  

· Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.  
· Aprovar el projecte de Reglament intern d'organització i funcionament.  
· Elaborar i aprovar l'Avantproposta de pressupost anual del Consell. Conèixer-

ne trimestralment l'execució i informar el president o la presidenta sobre el 
tancament del pressupost.  

· Aprovar els projectes de memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral 
de Catalunya i elevar-los al Ple dins del primer mes del segon trimestre de 
l'any.  

· Aprovar la memòria d'activitats del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, que haurà de comptar amb el vistiplau posterior del Ple.  

· Elaborar el pla de treball anual.  
· Aprovar els dictàmens que es tramitin amb caràcter d'urgència, prèvia 

delegació expressa del Ple, quan, per circumstàncies excepcionals 
degudament acreditades, no puguin ser aprovats pel Ple.  
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· Aprovar la plantilla i l'estructura orgànica del Consell, i informar-ne el Ple 
perquè hi doni el vistiplau.  

· Aprovar el calendari de les reunions anuals de les comissions territorials de 
les diferents àrees de treball.  

· Fixar el calendari, coordinar els treballs dels diferents òrgans i comissions de 
treball i supervisar les activitats del Consell.  

· Determinar la delegació de la facultat de presidir les comissions de treball, a 
proposta del president o presidenta del Consell, que haurà de ser aprovada 
pel Ple.  

· Conèixer i pronunciar-se sobre la substitució en cas de vacant, absència o 
malaltia del secretari executiu o secretària executiva per la persona que 
designi el president o presidenta.  

· Aprovar la designació del director o directora del Gabinet d'Estudis realitzada 
per la persona que ocupa la presidència del Consell, amb un suport mínim de 
dos terços dels seus integrants.  

· Qualsevol altra funció que el Reglament intern d'organització i funcionament li 
atribueixi.  

· Aquelles altres funcions que el Ple li delegui expressament.  

Àrea de Relacions Laborals 

· Elaborar i aprovar els dictàmens sobre matèries sociolaborals, en especial les 
relacionades amb les relacions laborals a Catalunya a què es refereix l'article 
2.1a, primer i segon, i b, de la Llei 3/1997 i elevar-los al Ple per a l'aprovació 
definitiva.  

· Elaborar i aprovar els dictàmens sobre les propostes pressupostàries 
referides a les actuacions en matèries sociolaborals del Departament de 
Treball i Indústria i elevar-los al Ple per a l'aprovació definitiva.  

· Elaborar les propostes d'estudi o els informes sobre matèries sociolaborals, 
en especial les relatives a les relacions laborals i la negociació col·lectiva a 
Catalunya a què es refereix l'article 2.1c de la Llei 3/1997.  

· Preparar i redactar propostes en matèria de relacions laborals i de negociació 
col·lectiva, analitzant els aspectes d'aquesta negociació col·lectiva que es 
considerin més rellevants, especialment la racionalització dels seus àmbits 
sectorials i territorials, i fer-ne el seguiment. Promoure l'elaboració d'estudis i 
anàlisis en tots els aspectes de la negociació col·lectiva.  

· Actuar com a òrgan de consulta de l'autoritat laboral en els supòsits 
d'extensió de convenis col·lectius previstos a la legislació vigent.  

· Conèixer, amb caràcter previ a l'aprovació, les disposicions normatives del 
Departament de Treball i Indústria que tinguin incidència directa en matèria 
sociolaboral.  

· Rebre informació i fer el seguiment de l'actuació dels òrgans col·legiats de 
participació dels agents socials que tingui establerts o pugui establir el 
Departament de Treball i Indústria.  

· Participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i 
conferències relacionades amb matèries sociolaborals i promoure iniciatives 
relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries.  

· Realitzar anualment una memòria, la qual exposarà l'actuació de la Comissió 
Permanent, recollirà les observacions i els suggeriments que resultin de la 
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seva actuació i proposarà les mesures correctores que consideri oportunes, 
per elevar-la a la Comissió Executiva.  

· Rebre informació periòdica sobre l'actuació del Departament de Treball i 
Indústria i l'execució i el tancament del seu pressupost.  

· Rebre informació periòdica sobre l'evolució dels principals indicadors 
sociolaborals a Catalunya.  

· Elaborar propostes, informes o estudis a petició del Govern o per iniciativa 
pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències.  

· Preparar i redactar propostes en matèria de relacions laborals per tal de 
d'aconseguir el nombre més elevat possible d'acords entre les organitzacions 
empresarials i sindicals i entre aquestes i l'Administració.  

Àrea d’Ocupació  

· Elaborar i aprovar els dictàmens sobre matèries ocupacionals, en especial les 
relacionades amb la política de formació professional i les actuacions afins de 
caràcter ocupacional i d'intermediació entre l'oferta i la demanda en el mercat 
de treball a Catalunya, a què es refereix l'article 2.1a primer i segon, i b de la 
Llei 3/1997 i sobre les propostes pressupostàries referides a aquestes 
actuacions del Departament de Treball i Indústria i, en ambdós casos, i 
elevar-los al Ple perquè els aprovi definitivament. 

· Elaborar les propostes d'estudis o els informes sobre matèries ocupacionals, 
en especial les relacionades amb la política de formació professional i 
actuacions afins de caràcter ocupacional i d'intermediació entre l'oferta i la 
demanda en el mercat de treball a Catalunya, a què es refereix l'article 2.1c 
de la Llei 3/1997, en especial sobre l'observació del mercat de treball.  

· Elaborar el dictamen sobre els objectius i els criteris de la planificació general 
que desplegui la política de formació ocupacional i les actuacions afins de 
caràcter ocupacional i d'intermediació entre l'oferta i la demanda en el mercat 
de treball, i també sobre les sol·licituds d'accions presentades abans que 
siguin aprovades.  

· Debatre i establir els elements que han de servir per realitzar l'avaluació 
global de la formació ocupacional, accions afins de caràcter ocupacional i 
d'intermediació entre l'oferta i la demanda en el mercat de treball, i informar 
del resultat.  

· Rebre informació periòdica sobre:  

- El desenvolupament de les accions de formació ocupacional, actuacions 
afins de caràcter ocupacional i d'intermediació entre l'oferta i la demanda 
en el mercat de treball. 

- El contingut dels acords, els concerts, els convenis i els contractes 
programa que subscrigui el Govern relacionats amb matèries de la seva 
competència.  

- La programació general, les normatives, els recursos econòmics 
disponibles, les accions realitzades i els criteris i els resultats de la seva 
actuació, pel que fa a les actuacions de membres de la Comissió 
Permanent en matèria de formació contínua a les empreses, amb 
l'objectiu de facilitar la interacció amb la formació ocupacional.  
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- La utilització a Catalunya dels fons comunitaris amb incidència en 
l'ocupació.  

· Conèixer, amb caràcter previ a la seva aprovació, les disposicions normatives 
del Departament de Treball i Indústria que tinguin incidència directa en 
matèria d'ocupació.  

· Conèixer i debatre el desenvolupament i els criteris d'avaluació de les accions 
de formació ocupacional, les accions afins de caràcter ocupacional i 
d'intermediació d'oferta i demanda en el mercat de treball, els acords, els 
concerts, els convenis i els contractes programa que subscrigui el Govern 
relacionats amb matèries de la seva competència, així com rebre'n informació 
periòdica, i actuar de la mateixa manera amb la programació general, les 
normes i els recursos econòmics disponibles, les accions realitzades, els 
criteris i els resultats de l'avaluació, pel que fa a les actuacions de les 
organitzacions membres del Consell en matèria de formació contínua a les 
empreses.  

· Participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i 
conferències relacionats amb matèries d'ocupació, i promoure iniciatives 
relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries.  

· Realitzar anualment una memòria, la qual ha d'exposar l'actuació de la 
Comissió Permanent, recollir les observacions i els suggeriments que resultin 
de la seva actuació i proposar les mesures correctores que consideri 
oportunes, i elevar-la posteriorment a la Comissió Executiva.  

· Anualment conèixer i debatre, prèviament, la planificació general que 
desplegui la política de formació ocupacional, actuacions afins de caràcter 
ocupacional i d'intermediació d'oferta i demanda en el mercat de treball, els 
seus objectius i criteris, i formular propostes sobre aquestes qüestions.  

· Conèixer, anualment i abans de l'elaboració dels pressupostos, les propostes 
pressupostàries referides a accions de formació ocupacional, accions afins de 
caràcter ocupacional i d'intermediació d'oferta i demanda en el mercat de 
treball, i emetre’n informe.  

· Conèixer les normatives que regulen els diferents programes de formació 
ocupacional, i emetre’n informe, afins de caràcter ocupacional i el Servei 
d'Ocupació de Catalunya, abans que siguin aprovades perquè es puguin 
formular suggeriments.  

· Emetre informe sobre les sol·licituds d'accions de formació ocupacional 
presentades pels centres col·laboradors, abans que siguin aprovades.  

· Rebre, conèixer i avaluar, com a mínim trimestralment, la informació 
estadística sobre les actuacions realitzades pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya pel que fa als demandants inscrits, a la col·laboració dels centres, 
a les ofertes presentades per les empreses i a les característiques de les 
persones i els llocs de treball ocupats mitjançant l'actuació del Servei 
d'Ocupació de Catalunya.  

Àrea de Seguretat i Salut Laborals  

· Elaborar i aprovar els dictàmens sobre matèries de seguretat i salut laborals a 
Catalunya a què es refereix l'article 2.1a primer i segon, i b de la Llei 3/1997 i 
elevar-los al Ple perquè els aprovi definitivament.  
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· Elaborar les propostes d'estudis o els informes sobre matèries de seguretat i 
salut laboral a Catalunya a què es refereix l'article 2.1c de la Llei 3/1997, amb 
les propostes oportunes per tal d'aconseguir una millora de la seguretat i la 
salut en el treball a Catalunya.  

· Exercir el control i el seguiment de l'execució dels programes d'actuació en 
matèria de seguretat i salut laborals, assumint les funcions de participació en 
l'orientació, la planificació i la programació de les activitats relacionades amb 
la salut laboral.  

· Conèixer, amb caràcter previ a l'aprovació, les disposicions normatives que 
tinguin incidència directa en matèria de seguretat i salut laborals, així com els 
programes d'actuació de les organitzacions i les entitats representades en el 
Consell en aquesta matèria.  

· Proposar accions per a la millora de l'actuació en matèria de seguretat i per a 
la protecció de la salut laboral, d'acord amb la normativa sanitària, laboral o 
qualsevol altra que sigui aplicable, avaluar i fer el seguiment de l'execució 
dels programes d'actuació que es portin a terme com a conseqüència de les 
propostes i dels acords que adopti el Consell. Amb aquesta finalitat, rebrà 
informació suficient per poder portar a terme aquesta avaluació i seguiment.  

· Realitzar anualment una memòria, la qual ha d'exposar l'actuació de la 
Comissió, recollir les observacions i els suggeriments que resultin de la seva 
actuació i proposar les mesures correctores que consideri oportunes, i elevar-
la posteriorment a la Comissió executiva.  

· Participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i 
conferències relacionats amb matèries de seguretat i salut laborals i 
promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes 
matèries.  

Àrea Socioeconòmica  

· Elaborar les propostes de dictamen sobre matèries socioeconòmiques a què 
es refereix l’article 2.1.a primer i segon i b de la Llei 3/1997 i elevar-les al Ple 
perquè les aprovi definitivament, sempre que no siguin d'organització interna 
de Govern.  

· Elaborar les propostes d'estudis o els informes sobre matèries 
socioeconòmiques, sempre que no siguin d'organització interna del Govern.  

· Elaborar la proposta d'informe anual per al Govern, amb propostes i 
suggeriments, abans de l'elaboració de l'Avantprojecte del pressupost de la 
Generalitat per a l'exercici següent.  

· Conèixer, abans de l'aprovació, l'Avantprojecte de pressupost de la 
Generalitat de Catalunya i del Departament de Treball i Indústria per formular-
hi propostes i suggeriments, i, posteriorment, conèixer les línies generals del 
pressupost aprovat.  

· Elaborar i trametre anualment al Govern, dins el primer semestre de cada 
any, una memòria en la qual es reflecteixin les seves consideracions respecte 
a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.  

· Analitzar la situació de la indústria a Catalunya i estudiar els factors que 
incideixen en la seva competitivitat.  

· Promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències 
relacionats amb matèries socioeconòmiques, com també participar-hi i 
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promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes 
matèries.  

· Rebre informació periòdica sobre:  

- L'exercici i el tancament del pressupost de la Generalitat aprovat.  
- La marxa dels principals indicadors econòmics de Catalunya.  
- La utilització a Catalunya dels fons comunitaris amb incidència 

socioeconòmica.  

A l’espera del desenvolupament reglamentari de la Llei 7/2005, en tot allò que no 
s’hi oposi o la contradigui, s’aplica el Decret 336/2002 de desenvolupament de la 
Llei 3/1997. 

No obstant això, l’aprovació de la Llei 7/2005, al marge de la desaparició de les 
àrees de treball, representa canvis en les funcions descrites, atès que treu del 
Consell la funció de participació institucional que li atribuïa la Llei anterior. Així 
mateix, al Consell deixa de correspondre-li la funció d’emetre un informe anual amb 
propostes i suggeriments al Govern abans de l’elaboració de l’avantprojecte del 
pressupost de la Generalitat.  

D’altra banda, se li atribueix l’emissió d’un informe anual sobre la situació dels 
treballadors autònoms a Catalunya i s’afegeix que juntament amb la Memòria de la 
situació socioeconòmica i laboral de Catalunya s’ha de fer una reflexió sobre la 
possible evolució d’aquesta situació. 
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Activitat dels òrgans col·legiats 
 
 
El Ple 
 
Durant aquest any el Ple s’ha reunit en onze ocasions. 
 
En la reunió extraordinària del dia 21 de gener es proposa l’aprovació de la proposta de 
dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions. Però la votació es resol per 20 vots a favor, 6 en contra i 14 abstencions, raó per 
la qual la proposta de dictamen és refusada. 
 
El 4 de febrer té lloc la segona reunió extraordinària del Ple. En aquesta sessió s’aprova el 
dictamen sobre l’Avantprojecte de llei d'exercici de professions titulades i de col·legis 
professionals.  
 
D’altra banda, el president explica que les organitzacions presents al CTESC han demanat 
l’ampliació de l’ordre del dia per tal de sotmetre a votació una proposta de declaració del 
CTESC sobre la Constitució europea. Realitzada la votació s’aprova el nou punt de l’ordre 
del dia i s’inclou l’esmentada proposta a l’acta de la reunió.  
 
En la reunió ordinària del dia 14 de març s’aproven els dictàmens següents: el dictamen 
sobre l’Avantprojecte de llei d'equipaments comercials; el dictamen sobre el Projecte de 
decret de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el reglament 
dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua i el dictamen sobre el projecte de 
decret d’aprovació del programa d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i de modificació 
normativa en matèria d’ordenació de les explotacions ramaderes. 
 
Igualment, s’aproven la Memòria d’activitats del 2004 i les bases dels premis de les tesis 
doctorals per a l’any 2005. 
 
S’aprova la delegació en la Comissió Executiva de la facultat d’aprovar el dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de modificació parcial de diverses lleis relacionades amb l’activitat 
econòmica. 
 
El president informa que en breu es publicarà el primer llibre de la col·lecció “Llibres del 
CTESC” i que aquest volum en concret tracta de l’Euroregió. També informa que els dies 21 
i 22 d’abril es reuneixen a Catalunya els presidents i secretaris generals dels consells 
econòmics i socials autonòmics i que el Consell Econòmic i Social d’Espanya hi és convidat. 
Assenyala que a l’octubre aproximadament es farà una altra trobada, oberta a la participació 
d’altres membres dels consells esmentats. 
 
El 4 d’abril té lloc una reunió extraordinària on s’aprova el dictamen sobre l’Avantprojecte 
de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la llei d'urbanisme. Igualment, s’aprova 
la delegació en la Comissió Executiva de la facultat d’aprovar la proposta de dictamen sobre 
el Projecte de decret pel qual es regula la producció agrícola genèticament modificades, la 
coexistència amb la producció convencional i l'ecològica, i el seu sistema de vigilància i 
control, així  com la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es crea el 
Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya. 
 
D’altra banda, el president informa que avui s’ha fet la presentació a la premsa del primer 
llibre de la col·lecció “Llibres del CTESC” que tracta de l’Euroregió. 



 17 

 
El 27 de juny té lloc una reunió ordinària del Ple on s’aproven la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya del 2004 i la proposta d’avantprojecte de pressupost del CTESC per a 
l’any 2006. En aquesta sessió també s’aproven els quatre estudis següents: Integració dels 
immigrants qualificats al mercat laboral de Catalunya i Europa; Dones, salut i treball (La 
integració de la dimensió de gènere en les polítiques de salut laboral); L’impacte de les 
polítiques d’ocupació a Catalunya. La descentralització dels serveis públics d’ocupació i El 
treball de les dones a Catalunya. Vers una igualació creixent? (Noves formes de mesurar 
l’ocupació. Les càrregues de treball en les dones). 
 
També s’aprova la delegació en la Comissió Executiva de la facultat d’aprovar l’estudi 
L’impacte en l’economia catalana de la globalització i la integració econòmica.  
 
Igualment, s’aprova la delegació en la Comissió Executiva, amb caràcter transitori, de la 
facultat d’aprovar les propostes de dictàmens. No obstant això, s’acorda que en el supòsit 
que es produeixi una acumulació de dictàmens, es convocarà, amb caràcter d’urgència, una 
reunió del Ple per aprovar les Comissions de Treball transitòries que es considerin 
necessàries. I, específicament, s’aprova la delegació en la Comissió Executiva de la facultat 
d’elaborar i d’aprovar el dictamen del Projecte de decret pel qual es regula el procediment 
d’inspecció per entitats autoritzades, dels equips de treball, en l’àmbit de la seguretat 
minera. 
 
El president informa que per a aquesta sessió del Ple s’ha convidat als membres del Grup 
Quart i els membres de les administracions locals del Grup Tercer que han deixat de 
pertànyer al CTESC. Manifesta que, sens perjudici que la Presidència s’hi adreçarà de 
forma personal a cadascun d’ells amb posterioritat, desitjaria agrair-los especialment la seva 
aportació i la seva col·laboració en el Consell al llarg del temps en el qual han estat els seus 
membres. 
 
En el torn obert de paraules els membres del Grup Quart assistents a la sessió agraeixen 
les paraules de la Presidència, a les quals s’afegeixen les organitzacions presents.  
 
En la reunió extraordinària de l’11 de juliol s’aproven el dictamen sobre l’Avantprojecte de 
llei de seguretat industrial i la delegació en la Comissió Executiva de la facultat d’aprovar els 
dictàmens sol·licitats de l’11 de juliol fins el 31 d’agost. 
 
En aquesta sessió el president informa que el 12 de juliol es farà la presentació als mitjans 
de comunicació de la Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya l’any 
2004 elaborada pel CTESC.  
 
El 29 de setembre té lloc una reunió extraordinària on s’aprova el dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei ferroviària. També s’aprova la delegació en la Comissió Executiva de 
la facultat d’aprovar els dictàmens que es demanin fins que s’hagi constituït el CTESC 
resultant del nomenament dels nous membres. 
 
En la reunió del 2 de novembre s’aproven els cinc dictàmens següents: el dictamen del 
Projecte de decret pel qual s’estableix una moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds 
per a la implantació de parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el dictamen del 
Projecte de decret d’actualització del Pla pel Dret a l’Habitatge 2004-2007; el dictamen del 
Projecte de decret  que regula els establiments de turisme rural; el dictamen de 
l’Avantprojecte de llei de prestacions econòmiques d’assistència social i el dictamen de 
l’Avantprojecte de llei de mesures financeres. 
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D’altra banda, el president agraeix als membres del CTESC que en aquesta reunió 
s’acomiaden, la seva presència i les seves aportacions en el si del Consell.  
 
El dia 7 de novembre té lloc la sessió de presa de possessió dels nous membres del 
CTESC. La secretària executiva llegeix la Resolució TRI/2968/2005, de 17 d’octubre, per la 
qual es dóna publicitat a l’Acord de Govern d’11 d’octubre del 2005, de nomenament dels 
membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. També compareix a 
aquesta reunió l’Honorable Conseller de Treball i Indústria, el senyor Rañé.  
 
El 2 de desembre té lloc la sessió de constitució del Ple amb els nous membres del 
CTESC. En aquesta reunió s’aprova que la senyora Dolors Llobet i el senyor Joan Canals  
desenvolupin els càrrecs de les vicepresidències. Igualment, s’aprova la designació dels 
nous membres de la Comissió Executiva. També s’aprova la creació de les comissions de 
treball temporals següents: economia i fiscalitat; relacions laborals; polítiques socials; 
polítiques sectorials i desenvolupament territorial i medi ambient.  
 
El president informa que en aquesta sessió s’ha lliurat el llibre Productivitat i flexibilitat, 
elaborat per diversos autors, que és el número 7 de la col·lecció “Llibres del CTESC”. D’altra 
banda, informa que es convocarà una nova sessió del Ple el dia 19 de desembre. 
 
El la reunió del dia 19 de desembre s’aproven els dictàmens següents: el dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana de Turisme i el dictamen sobre l’Avantprojecte 
de llei de serveis socials. 
 

 
 

La Comissió Executiva 
 
Durant aquest any la Comissió Executiva s’ha reunit en vint-i-cinc ocasions, quatre 
de les quals de manera extraordinària.  
 
La primera reunió es realitza el dia 10 de gener. En aquesta reunió s’informa sobre 
el tancament provisional del pressupost del CTESC de l’any 2004 i la Comissió 
Executiva es dóna per informada de la proposta sobre la possibilitat de rebre 
representants de les mútues alemanyes per explicar les funcions d’aquestes en el 
sistema de prevenció de riscos laborals.  
 
D’altra banda, en aquesta reunió s’acorda no modificar els criteris establerts en 
relació amb la periodicitat dels indicadors bàsics socioeconòmics i laborals.  
 
La segona reunió es fa el dia 24 de gener. En aquesta reunió s’acorda no fer la 
jornada proposada sobre les funcions de les mútues alemanyes en matèria de 
prevenció de riscos laborals i es debat sobre la proposta de bases dels premis de 
les tesis doctorals per a l’any 2005.  
 
D’altra banda, s’acorda les formes de presentació d’esmenes de viva veu en el 
procediment d’elaboració dels dictàmens.  
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A la reunió del dia 7 de febrer s’aprova l’execució del pressupost del CTESC de 
l’any 2004 i també les bases definitives dels premis de les tesis doctorals per a l’any 
2005.  
 
El president informa sobre les publicacions previstes en la col·lecció “Llibres del 
CTESC” i sobre la precisió de temes a tractar a la Revista del CTESC. 
 
En aquesta reunió també es debat sobre la possibilitat de constituir una càtedra 
sobre economia, empresa i microeconomia a càrrec del pressupost del Consell i 
s’acorda que el senyor López Bulla assisteixi a la propera reunió de la Comissió 
Executiva que tracti sobre aquest tema, atès que ha estat qui ha començat a 
gestionar-lo. 
 
A la següent reunió, feta el dia 21 de febrer, hi assisteix el senyor López Bulla i es 
continua el debat sobre la possibilitat de constituir una càtedra sobre economia, 
empresa i microeconomia a càrrec del pressupost del Consell. 
 
La senyora Itoiz informa sobre el resultat del procés selectiu de nou accés de 
personal laboral fix al CTESC. 
 
El president explica que la Llei 18/2003 de suport a les famílies atribueix al CTESC 
la funció de suport i assessorament al Govern en l’obtenció de la certificació 
d’empresa familiarment responsable. 
 
A la reunió del dia 7 de març es continua el debat sobre la possibilitat de constituir 
una càtedra sobre economia, empresa i microeconomia a càrrec del pressupost del 
Consell i s’acorda constituir un grup de treball, presidit per la senyora Rangil, perquè 
elabori un document de proposta sobre aquest projecte.  
 
Es debat sobre la planificació de les possibles jornades per a l’any 2005 i s’acorda 
concretar-les a la propera reunió. 
 
S’aprova transferir crèdits entre partides del capítol II del pressupost del CTESC per 
l’any 2005 i s’ajorna la decisió relativa a l’Observatori sobre la responsabilitat social 
de l’empresa que es va decidir constituir fins que la Comissió Permanent de l’Àrea 
Socioeconòmica es pronunciï sobre aquest tema. 
 
A la següent reunió, feta el 21 de març, s’hi incorporen els senyors Mariné i Vizcarro 
en representació del Grup Tercer i en substitució dels senyors Blanes i Pascual, als 
quals s’agraeix la tasca feta.  
 
En aquesta reunió s’aprova, per delegació del Ple, el dictamen de l’Avantprojecte de 
llei de modificació parcial de diverses lleis relacionades amb l’activitat econòmica.  
 
El president explica que el conseller de Treball i Indústria li ha demanat un 
document amb les aportacions de les organitzacions sobre la possible organització 
interna del CTESC tenint en compte les modificacions que incorpora l’Avantprojecte 
de llei que està en tramitació. S’acorda continuar aquest debat a la reunió del dia 18 
d’abril. 
 
En aquesta reunió el president informa que el dia 4 d’abril es farà la presentació del 
llibre de l’Euroregió. 
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A la reunió del 4 d’abril es debat sobre la proposta de guió per fer una jornada 
sobre el futur dels fons estructurals i s’acorda elaborar una proposta per fer unes 
jornades sobre formació professional. 
 
També s’acorda incloure a la reunió del dia 18 el debat sobre com fer més 
participatiu el Ple del CTESC. 
 
El dia 11 d’abril es fa una reunió extraordinària en la qual s’aproven, per delegació 
del Ple, dos dictàmens: el dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula la 
producció agrícola genèticament modificada, la coexistència amb la producció 
convencional i l’ecològica, i el seu sistema de vigilància i control i el dictamen sobre 
el Projecte de decret pel qual es crea el registre de plantacions de fruita dolça de 
Catalunya.   
 
El president explica que els dies 21 i 22 d’abril tindrà lloc a Barcelona la reunió dels 
consells econòmics i socials autonòmics i del CES estatal i explica que s’han previst 
dues conferències, una a càrrec del senyor Miquel Roca sobre la societat anònima 
europea i una altra a càrrec del senyor Novella sobre la competitivitat de l’economia 
espanyola.  
 
El 18 d’abril s’aprova, per delegació del Ple, el dictamen sobre el Projecte de decret 
de modificació del Decret 286/2004 d’11 de maig, pel qual s’estableixen les bases 
reguladores de les subvencions destinades als projectes que continguin mesures 
adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació. 
 
La senyora Itoiz informa sobre l’execució del pressupost del CTESC el primer 
trimestre del 2005. 
 
En aquesta reunió es debat sobre com podria organitzar-se el Consell una vegada 
s’aprovi la modificació de la Llei del CTESC. S’acorda continuar el debat a la 
propera reunió, partint d’una proposta àmplia que inclourà els aspectes tractats en 
aquesta reunió.  
 
El senyor Labrador lliura als assistents una proposta de jornades sobre la formació 
professional. 
 
El 2 de maig es continua el debat sobre l’organització del CTESC una vegada 
s’aprovi la Llei sobre el CTESC en tramitació al Parlament i s’acorda incorporar les 
observacions en el document de base del debat i continuar l’anàlisi en la següent 
reunió. 
 
S’acorda col·laborar amb el Consell Català de Formació Professional en 
l’organització d’una jornada sobre formació professional prevista per al mes de 
novembre. 
 
La senyora Rangil presenta el document que recull les conclusions del grup de 
treball constituït en relació amb el Projecte Càtedra. S’acorda que el document, amb 



 21 

les modificacions d’estil acordades, es remetrà a les universitats, juntament amb una 
carta del president convidant-les a la sessió informativa sobre aquest projecte. 
 
A la reunió del dia 23 de maig es continua el debat sobre l’organització del CTESC i 
s’acorda incorporar les observacions en el document que s’està elaborant a petició 
del conseller de Treball i Indústria i reprendre el debat en una propera reunió.  
 
El president indica que s’han enviat les propostes de capítol II i III de la Memòria 
sobre la situació socioeconòmica i laboral del 2004 i la proposta de conclusions 
d’aquests capítols.  
 
El president explica que el dia 10 de juny es presentarà, a la seu del CTESC, el 
llibre del senyor Roca, L’estatut de la societat anònima europea.   
 
El dia 6 de juny es fa una reunió extraordinària en la qual es formulen observacions 
sobre la proposta de capítols de la Memòria sobre la situació socioeconòmica i 
laboral i se’n posposa l’aprovació, si escau, per a la propera reunió.  
 
S’aprova la proposta d’avantprojecte de pressupost del CTESC i se n’acorda la 
remissió al Ple. D’altra banda, s’aprova, amb les modificacions acordades, la nota 
sobre el desenvolupament de la nova Llei del CTESC i s’acorda continuar en 
properes sessions el debat sobre la nota que conté la proposta de dinamització del 
Ple.  
 
La següent reunió es fa el dia 13 de juny i s’aprova el projecte de Memòria sobre la 
situació socioeconòmica i laboral amb les modificacions acordades i es decideix 
remetre’l al Ple per a la seva aprovació definitiva. S’acorda incloure a l’ordre del dia 
del proper Ple l’autorització a la Comissió Executiva per aprovar els estudis que 
quedin pendents d’aprovar quan entri en vigor la nova Llei del CTESC, així com la 
facultat d’elaborar les propostes de dictàmens fins que s’aprovi el desenvolupament 
de l’esmentada Llei. 
 
Es lliura als assistents la proposta d’estudi Nova governabilitat de l’Estat del 
benestar i ocupació: una comparació europea, formulada pel Gabinet d’Estudis 
Socials, així com una Proposta de valoració de la incidència dels dictàmens del 
CTESC en la normativa definitivament aprovada, per tal que a la propera reunió es 
facin les observacions que es considerin adients. 
 
El 4 de juliol es fa una reunió en la qual s’aprova, per delegació del Ple, el dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’inspecció, per 
entitats autoritzades, dels equips de treball en l’àmbit de la seguretat minera.  
 
S’aproven transferències de crèdit entre determinades partides del pressupost del 
CTESC i es lliura l’execució del pressupost del CTESC a 30 de juny. 
 
El president explica que a la propera reunió del Ple se sol·licitarà la delegació, pel 
període estival, en la Comissió Executiva de la facultat d’aprovar dictàmens.  
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S’acorda sol·licitar al Govern que es canviï el tràmit d’urgència per l’ordinari en la 
sol·licitud de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial. 
 
La senyora Rangil explica que la Inspecció de Treball li ha fet arribar l’interès perquè 
des del CTESC es col·labori en la publicació d’un llibre sobre la història d’aquesta 
institució. Assenyala que en una propera reunió aportarà més informació sobre 
aquest punt. 
 
El 8 de juliol es fa una reunió extraordinària en la qual s’elabora i, per delegació del 
Ple, s’aprova el dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial.  
 
El dia 11 de juliol es fa una reunió en la qual s’aprova l’estudi L’impacte en 
l’economia catalana de la globalització i integració econòmica i s’acorda presentar-lo 
i fer-ne una jornada de treball. D’altra banda, s’aprova l’ampliació del pressupost 
d’aquest estudi. 
 
El president explica la reunió que va mantenir amb representants de les universitats 
de Girona, Lleida, Barcelona i de la UPC en relació amb el Projecte Càtedra. 
 
La senyora Rangil, en representació del Grup Primer, explica la proposta que des de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social s’ha fet perquè el CTESC col·labori en el 
centenari d’aquesta institució. Els assistents acorden ajornar per a la propera sessió 
la decisió sobre aquesta col·laboració.  
 
El 18 de juliol s’aproven les conclusions de l’estudi L’impacte en l’economia 
catalana de la globalització i integració econòmica  
 
La senyora Itoiz informa sobre la reunió amb els representants de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en relació amb la proposta de col·laboració del CTESC en 
el centenari d’aquesta institució. En conseqüència, s’acorda col·laborar en el 
finançament i la publicació de l’estudi sobre la Inspecció de Treball i el moviment 
obrer. 
 
S’acorda dirigir una carta al conseller Saura amb còpia al conseller Rañé explicant 
que s’ha observat que al text de la proposta d’Estatut no es fa referència al CTESC i 
que s’hi preveu que el Govern designi els membres del CES estatal, fet que es 
considera inviable atesa l’actual regulació d’aquest.  
 
La senyora Rangil manifesta la seva satisfacció pel període que ha estat membre de 
la Comissió Executiva i s’acomiada dels assistents. 
 
En la reunió del 12 de setembre es desestima la proposta d’estudi Nova 
governabilitat de l’Estat del benestar i ocupació: una comparació europea, formulada 
pel Gabinet d’Estudis Socials. 
 
S’aproven les transferències de crèdits entre diferents conceptes que proposa la 
senyora Itoiz.  
 
Es designen els membres del jurat del premi anual de tesis doctorals. 



 23 

El president informa que el dia 19 de setembre el CTESC organitza una jornada 
sobre el futur dels fons estructurals i de cohesió europeus. 
 
En la reunió del 20 de setembre s’elabora i s’aprova la proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei ferroviària i s’acorda remetre-la al Ple perquè sigui aprovada 
definitivament.  
 
El 3 d’octubre s’acorda que a la reunió prevista per al 17 d’octubre s’analitzin els 
estudis en curs, així com la proposta feta pel president relativa a l’elaboració d’un 
estudi referent a l’anàlisi microeconòmica sobre la satisfacció laboral. També 
s’acorda, en relació amb la distribució de la dotació prevista al capítol IV del 
pressupost destinada a subvencionar les organitzacions representades al CTESC 
de l’any anterior, seguir els criteris de l’any anterior incrementant el barem de costos 
amb l’IPC oficial. 
 
S’acorda que la compareixença proposada pel senyor Anton Cañellas per exposar el 
contingut de l’informe sobre Bon Govern i Transparència es faci al Ple del CTESC. 
 
La senyora Itoiz exposa les mesures de seguretat que s’ha acordat aplicar arran de 
diversos robatoris produïts a l’edifici seu del CTESC. 
 
El president explica que els dies 19, 20 i 21 d’octubre es farà la segona reunió anual 
de presidents i secretaris dels consells econòmics i socials autonòmics. Amb aquest 
motiu s’ha acordat fer dues conferències, l’una a càrrec d’algun representant del 
Departament d’Economia i Finances sobre el finançament de les comunitats 
autònomes, i una altra a càrrec de la senyora Viñes sobre la responsabilitat social 
de l’empresa. 
 
El 17 d’octubre s’elabora i, per delegació del Ple, s’aprova la proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el règim econòmic dels drets d’alta a 
aplicar per les empreses distribuïdores del gas natural per canalització. 
 
En aquesta reunió es fa un repàs dels estudis i informes en curs i es concreten els 
criteris de distribució definitiva de la dotació de la partida del pressupost del CTESC 
per al 2005.  
 
Es lliura als assistents una valoració del seguiment dels dictàmens del CTESC per 
part del Govern i en tràmit parlamentari i el president informa de les darreres 
reunions relatives al Projecte Càtedra.  
 
El 27 d’octubre es fa una reunió extraordinària en la qual s’elaboren i s’aproven les 
següents propostes de dictamen: sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix 
una moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per a la implantació de parcs 
eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya; sobre el Projecte de decret 
d’actualització del Pla pel dret a l’habitatge 2004-2007; del Projecte de decret que 
regula els establiments de turisme rural; sobre l’Avantprojecte de llei de prestacions 
econòmiques d’assistència social i, finalment, sobre l’Avantprojecte de llei de 
mesures financeres. S’acorda remetre-les al Ple perquè s’aprovin definitivament. 
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El 7 de novembre s’acorden les transferències de crèdits proposades per la 
secretària executiva després d’exposar l’estat d’execució del pressupost del CTESC 
a 30 d’octubre del 2005 i d’analitzar les propostes d’activitats formulades per les 
organitzacions representades al CTESC. 
 
S’acorden les fases d’elaboració dels dictàmens sobre l’Avantprojecte de llei de 
creació del Consell de Relacions Laborals i sobre l’Avantprojecte de llei de foment 
de la ciència i la innovació empresarial i d’ordenació de la recerca. 
 
Es desestima intervenir en el grup de discussió de la Fundació CIREM sobre la 
qualitat del mercat de treball.  
 
S’acorda que es constituiran les comissions de treball permanents proposades pel 
CTESC al Govern. També s’acorda la representació de cada organització a la 
Comissió Executiva i el funcionament de les vicepresidències del CTESC. S’acorda 
proposar la presència d’un coordinador del Grup Tercer al si de la Comissió 
Executiva, a més dels dos representants que li corresponen. 
 
En la reunió del 21 de novembre s’aprova la proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals i del dictamen 
sobre l’Avantprojecte de llei de foment de la ciència i la innovació empresarial i 
d’ordenació de la recerca. S’acorda remetre-les al Ple perquè s’aprovi 
definitivament. 
 
En aquesta reunió es fixa l’ordre del dia de la reunió del Ple de constitució del 
CTESC i s’acorda la composició i els quòrums de constitució de les comissions de 
treball temporals que s’ha acordat constituir en la reunió esmentada. 
 
Es lliura als assistents unes taules resum del pressupost del CTESC del 2005.  
 
S’acorda ajornar, fins que es constitueixin les comissions de treball corresponents, 
el debat sobre les propostes d’estudi relatives als serveis socials i l’atenció a les 
persones a Catalunya i a les dades i instruments necessaris per avaluar les 
polítiques actives d’ocupació a Catalunya.  
 
El 12 de desembre es fa la reunió de constitució de la Comissió Executiva atesa la 
renovació dels membres del CTESC.  
 
Atesa la diversitat del Grup Tercer, s’acorda crear la figura del coordinador d’aquest 
Grup, que podrà assistir a les reunions de la Comissió Executiva amb veu però 
sense vot. 
 
En aquesta reunió també s’acorda la participació del CTESC a les jornades del 
Comitè Econòmic i Social Europeu  sobre immigració.  
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L’Àrea de Relacions Laborals 
 
Durant aquest any la Comissió Permanent de l’Àrea s’ha reunit en quatre ocasions. 
 
La primera reunió té lloc el dia 18 de gener. En aquesta reunió s’aprova la memòria 
d’activitats de l’Àrea de l’any 2004, així com les tasques dutes a terme pels grups de 
treball creats en l’Àrea. S’informa que el Consell ha rebut l’estudi sobre la integració 
dels immigrants qualificats al mercat laboral a Catalunya i Europa, i que si els 
presents ho troben adient se n’hauria de fer unes conclusions.  
 
En aquesta reunió també s’acorda crear un grup de treball per fer l’índex de l’estudi 
de l’impacte real a Catalunya de la nova regularització de la immigració als efectes 
d’eradicar l’economia submergida. Pel que fa a l’estudi de la negociació col·lectiva, 
s’informa que ja s’ha distribuït la feina entre els experts. 
 
La segona reunió té lloc el dia 8 de març. En aquesta reunió compareix el senyor 
Antoni Fernández, secretari general del Departament de Treball i Indústria, i informa 
sobre l’execució del pressupost de l’esmentat Departament del quart trimestre del 
2004. També informa sobre l’actuació del Departament de Treball i Indústria en 
relació amb les matèries que són competència de l’Àrea de Relacions Laborals i 
sobre l’evolució dels principals indicadors sociolaborals a Catalunya. Anteriorment a 
la reunió es fa arribar als membres de l’Àrea la proposta d’ordre per la qual 
s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en el 
referèndum consultiu del dia 20 de febrer del 2005, convocat pel Reial decret 
5/2005, de 14 de gener perquè facin els suggeriments que creguin oportuns. Atès 
que ningú hi aporta cap comentari, es dóna el tràmit per complert.  
 
La següent reunió es porta a terme el dia 10 de maig. Hi compareix la senyora 
Maria del Mar Serna, directora general de Relacions Laborals, i informa de l’actuació 
del Departament de Treball i Indústria en relació amb les matèries que són 
competència de l’Àrea de Relacions Laborals d’aquest Consell i sobre l’evolució dels 
principals indicadors sociolaborals a Catalunya. En aquesta reunió també es coneix, 
amb caràcter previ a la seva aprovació, la proposta d’ordre per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2006. D’altra banda, s’acorda que 
s’hauria de fer una altra reunió del grup de treball de la immigració qualificada per 
poder fer unes conclusions compartides i consensuades per totes les organitzacions 
presents en el Consell 
 
La quarta reunió es fa el dia 14 de juny. En aquesta reunió s’aprova l’estudi i les 
conclusions de l’estudi sobre la integració dels immigrants qualificats al mercat 
laboral a Catalunya i Europa. També s’informa sobre l’estat dels estudis de l’Àrea. 
Pel que fa a l’estudi sobre la negociació col·lectiva a Catalunya, la senyora Serrano, 
experta que participa en la realització de l’estudi, informa que ja es disposa dels 
textos dels convenis que s’han d’analitzar i ara es comença a treballar amb l’anàlisi 
del contingut dels convenis. En relació amb l’estudi sobre l’evolució dels temps de 
treball, la mobilitat i el temps de treball, la senyora Serrano, en qualitat de ponent de 
l’estudi, informa que és difícil trobar bases de dades actualitzades de mobilitat, per 
la qual cosa s’aprofitaran altres estudis que ja s’han fet i pel que fa a l’anàlisi del 
temps de treball s’utilitzaran les dades de l’estudi de la negociació col·lectiva. En 
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relació amb l’estudi de l’impacte real a Catalunya de la nova regularització de la 
immigració als efectes d’eradicar l’economia submergida, el senyor Reina, cap del 
Gabinet d’estudis, informa que el grup de treball ja s’ha reunit en dues ocasions i 
s’està a l’espera que es facilitin les dades del procés de regularització per poder-les 
analitzar. 
 
Aquesta Àrea té creats quatre grups de treball, la tasca dels quals aquest any ha 
estat la que es detalla tot seguit: 
 
En la Comissió Permanent del dia 18 de gener el president anuncia que s’ha rebut 
l’estudi sobre la integració dels immigrants qualificats al mercat laboral a 
Catalunya i a Europa i s’acorda crear un grup de treball perquè en faci les 
consideracions finals. Aquest grup de treball es reuneix en tres ocasions, i en la 
darrera, el dia 18 de maig aprova un document de conclusions consensuat, que es  
trasllada a la Comissió Permanent de l’Àrea, que en data 14 de juny l’aprova 
juntament amb l’estudi.  
 
El grup de treball de la negociació col·lectiva es va constituir l’any 2004 i aquest 
any 2005 la Comissió Permanent ha anat rebent informació de l’estat de l’estudi. El 
grup de treball només es reuneix en una ocasió, el dia 16 de novembre, en la qual 
s’informa que l’estudi està pràcticament acabat i es lliurarà al més aviat possible. El 
dia 20 de desembre els membres del grup de treball reben l’estudi fet pels experts. 
 
El grup de treball de l’evolució del temps de treball, la mobilitat i el temps de 
treball estava constituït des de l’any 2004 i es reuneix el 3 de febrer per analitzar el 
guió de l’estudi i s’acorda d’on s’han d’extreure les dades per desenvolupar els 
diferents apartats del guió. En la reunió de la Comissió Permanent de l’Àrea, la 
ponent del grup manifesta la dificultat de trobar bases de dades actualitzades de 
mobilitat, i pel que fa a la part de l’estudi sobre el temps de treball, manifesta que 
s’utilitzaran les dades de l’estudi de la negociació col·lectiva. 
 
En la reunió de la Comissió Permanent de 18 de gener s’acorda crear un grup de 
treball per fer l’índex de l’estudi de l’impacte real a Catalunya de la nova 
regularització de la immigració als efectes d’eradicar l’economia submergida. 
Aquest grup de treball s’ha reunit en quatre ocasions durant l’any.   
 
Els integrants del grup acorden canviar el títol de l’estudi pel següent: “L’efecte del 
procés de normalització sobre el mercat de treball.” També s’acorda que en lloc 
de fer un estudi es podria fer un informe amb les primeres dades de les quals es 
pugui disposar, per la qual cosa se sol·licitaran les dades del procés de 
normalització a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya. En la reunió del dia 
6 d’octubre els integrants del grup acorden traslladar a la Comissió Executiva la 
proposta de fer un informe, l’índex de l’esmentat informe i la proposta que el facin 
els serveis tècnics del Consell. 
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L’Àrea d’Ocupació 
 
Durant aquest any la Comissió Permanent de l’Àrea s’ha reunit en tres ocasions. 
 
La primera reunió es fa el dia 14 de febrer. En aquesta reunió s’aprova la memòria 
d’activitats de l’Àrea de l’any 2004. També s’informa sobre l’estat d’execució dels 
dos estudis pendents de l’Àrea, el que fa referència a les polítiques actives 
d’ocupació a Catalunya en el període 2001-2003 i l’estudi del treball de les dones a 
Catalunya basat en l’explotació de l’Enquesta de l’ús del temps. 
 
La segona reunió es fa el dia 14 d’abril. S’hi aprova la proposta de dictamen del 
Projecte de decret que modifica les bases reguladores de les subvencions 
destinades als nous jaciments d’ocupació.  
 
Així mateix, es dóna coneixement amb caràcter previ de dues ordres de base del 
Departament de Treball i Indústria en relació amb la concessió de subvencions per 
al foment de l’economia social i una ordre de modificació de les bases reguladores 
dels contractes programa del Consorci de Formació Contínua. 
 
A la tercera reunió, que té lloc el dia 13 de juny, es dóna coneixement amb caràcter 
previ de les ordres següents: Ordre TRI/ /2005 per la qual es regula el procediment 
comú relatiu als atorgaments de les subvencions gestionades pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya; Ordre TRI/ /2005 per la qual s’estableix el règim de justificació  
econòmica de les accions integrants dels diferents programes per al  
desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació que gestiona el servei  
d’ocupació de Catalunya; Ordre reguladora dels programes de millora de la  
qualificació professional; Ordre reguladora de les accions d’observació, anàlisi i 
innovació ocupacional; Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores que han 
de regir el programa d'ajuts del Departament de Treball i Indústria per a la inserció 
laboral de les persones acollides a la renda mínima d'inserció mitjançant empreses 
d’inserció sociolaboral, entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació, 
i s’obre la convocatòria per a l’any 2005 i Ordre TRI//2005  per la qual s’aproven les 
bases reguladores que han de regir les ajudes destinades a la promoció de 
l’ocupació autònoma i s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2005. 
  
 
En aquesta reunió es presenta l’estudi La descentralització dels serveis públics 
d’ocupació. L’impacte de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, 2001-2003, 
se sotmet a votació i s’aprova.  
 
Així mateix, es presenta i s’aprova l’estudi El treball de les dones a Catalunya. Cap a 
una igualació creixent? El Grup Primer proposa com a continuació de l’estudi 
organitzar unes jornades de treball que comptin amb la participació d’Idescat, del 
Departament de Treball i Indústria, de l’Institut Català de la Dona i dels agents 
econòmics i socials amb l’objectiu de fer propostes arran de les necessitats 
detectades en l’estudi i finalment elevar-les al Govern. Com que aquesta proposta 
coincideix en part amb una altra feta a l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals, s’acorda 
de fer unes jornades conjuntes de totes dues àrees. 
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Aquesta Àrea té creats dos grups de treball, la tasca dels quals aquest any ha estat 
la que es detalla tot seguit: 
 
 
El grup de treball sobre l’estudi La descentralització dels serveis públics 
d’ocupació. L’impacte de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya es va 
crear el 2004 i aquest any s’ha reunit en tres ocasions, l’11 d’abril, el 27 de maig i el 
6 de juny, data en la qual s’acorda remetre l’estudi a la Comissió Permanent de 
l’Àrea, que el dia 13 de juny el debat i acorda remetre’l al Ple, que l’aprova 
definitivament el dia 27 de juny. 
 
El grup de treball sobre l’estudi El treball de les dones a Catalunya. Cap a una 
igualació creixent? es va crear l’any 2004 i enguany s’ha reunit en dues ocasions, 
el 18 d’abril i el 17 de maig, data en la qual s’acorda elevar l’estudi a la Comissió 
Permanent que el dia 13 de juny el debat i acorda remetre’l al Ple, on s’aprova 
definitivament el dia 27 de juny. 
 
 
 
L’Àrea de Seguretat i Salut Laborals 
 
Durant aquest any la Comissió Permanent de l’Àrea s’ha reunit en cinc ocasions. 
 
La primera reunió es realitza el dia 25 de gener. En aquesta reunió s’aprova la 
memòria d’activitats anual que recull l’actuació de la Comissió Permanent de l’Àrea. 
D’altra banda, s’acorda crear els grups de treball següents: el relatiu a l’Informe 
comparat sobre com es protegeix legalment la seguretat i salut dels treballadors al 
conjunt de la UE; a l’estudi Seguretat i salut en el treball dels autònoms; i a l’estudi 
Riscos psicosocials a les administracions públiques. No obstant això, s’acorda 
ajornar-ne la constitució fins a acabar els estudis en curs de l’any 2004. 
 
La segona reunió es realitza el dia 15 de març. En aquesta reunió s’aproven  per 
ser proposades al Ple les conclusions i recomanacions de l’estudi sobre la integració 
de la perspectiva de gènere en les polítiques de salut laboral, titulat  Dones, salut i 
treballs.  
 
La següent reunió té lloc el dia 24 de maig. S’acorda constituir els grups de treball 
corresponents a l’Informe comparat sobre com es protegeix legalment la seguretat i 
salut dels treballadors al conjunt de la UE, i a l’estudi Seguretat i salut en els 
treballadors autònoms, segons el que es va acordar en la reunió del dia 25 de 
gener. En la reunió del 24 de maig, la Comissió Permanent analitza l’estudi i, si bé 
constata que desenvolupa correctament l’índex, no arriba al consens necessari per 
assumir-lo com a propi del CTESC. 
 
La quarta reunió es fa el dia 13 de setembre. En aquesta reunió el senyor  Juan 
Ignacio Marín, subdirector general de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, 
informa, d’acord amb les noves competències atorgades a les comunitats 
autònomes, sobre els objectius que el Govern proposa consensuar en relació amb la 
prevenció de riscos laborals, en el marc dels programes que l’Òrgan Tripartit de 
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Catalunya presentarà a la convocatòria de subvenció feta per la Fundació de 
Prevenció de Riscos Laborals, per a l’exercici del 2006.  
 
Els objectius consensuats fan referència a les polítiques de no discriminació en les 
condicions d’ocupació, en especial les mesures de seguretat i salut  relacionades 
amb la igualtat de gènere; la igualtat dels treballadors immigrants, i les lesions 
musculosquelètiques. S’acorda convocar una reunió extraordinària en el decurs del 
mes d’octubre per determinar els projectes que seran presentats. 
 
En la cinquena reunió, feta el dia 25 d’octubre, s’aproven les propostes elaborades 
per les organitzacions, d’acord amb els objectius consensuats amb el Govern de la 
Generalitat, per ser presentades a la convocatòria de subvencions de la Fundació 
de Prevenció de Riscos Laborals, per a l’any 2006. 
 
En aquesta Àrea s’han reunit els grups de treball següents: 
 
L’objectiu del grup de treball sobre la sinistralitat laboral ha estat la realització 
d’un estudi dels principals indicadors relacionats amb la sinistralitat laboral a 
Catalunya, durant el període del 1996 al 2003. En la reunió del 24 de maig, la 
Comissió Permanent analitza l’estudi i, si bé constata que desenvolupa 
correctament l’índex, no arriba al consens necessari per assumir-lo com a propi del 
CTESC.  
 
El grup de treball sobre salut laboral i gènere es va constituir l’any 2004 per fer 
un estudi sobre la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques de salut 
laboral, titulat  Dones, salut i treballs. El dia 22 de febrer es debat i s’acorda el 
document de recomanacions i conclusions, a més de l’estudi. Tramès a la Comissió 
Permanent de l’Àrea, s’aprova en la reunió del 15 de març. 
 
El grup de treball sobre la protecció legal dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut a la UE té per objectiu comparar els nivells de protecció legal 
existent al conjunt de la UE, pel que fa a la seguretat i salut dels treballadors. 
L’informe s’està desenvolupant sobre la base d’analitzar l’abast de la intervenció de 
la via administrativa i la via penal en la protecció de la seguretat i salut dels 
treballadors i treballadores en nou països de la UE, dividits en tres blocs: nord: 
Suècia, Dinamarca i Finlàndia; centre: Regne Unit, Alemanya i França; sud: Itàlia, 
Grècia, Espanya. Correspon als serveis tècnics del CTESC fer el recull de dades i 
elaborar l’informe.  
 
El grup de treball sobre seguretat i salut en els treballadors autònoms, té per 
objectiu estudiar el marc legislatiu actual sobre riscos professionals en relació amb 
el treball autònom, com també, els aspectes relacionats amb les mesures de 
prevenció de riscos laborals que haurien de complir  els treballadors autònoms, amb 
l’objectiu de protegir-ne la seguretat i salut en el treball, valorant la conveniència del 
seu desenvolupament i ampliació. La Comissió Executiva acorda aturar aquest 
estudi, atès que el Consell també ha d’elaborar un informe anual sobre la situació 
dels treballadors autònoms a Catalunya. 
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L’Àrea Socioeconòmica 
 
Durant aquest any la Comissió Permanent de l’Àrea Socioeconòmica s’ha reunit en 
vuit ocasions.  
 
La primera reunió, de caràcter extraordinari, té lloc el dia 17 de gener. S’aprova la 
proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions. 
 
En la segona reunió, també de caràcter extraordinari, feta el dia 1 de febrer, 
s’aprova la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'exercici de 
professions titulades i de col·legis professionals.  
 

En la reunió del dia 8 de febrer compareix la Sra. Maria Teresa Costa i Campí, 
secretària d’Indústria i Energia, per tal d’analitzar la situació de la indústria a 
Catalunya. Addicionalment, s’aprova la memòria d’activitats anual que recull 
l’actuació de l’Àrea. 
 
En la reunió extraordinària del dia 3 de març s’aprova la proposta de dictamen 
sobre l'Avantprojecte de llei d’equipaments comercials. 
 
En la reunió extraordinària del dia 7 de març s’aprova, per una banda, la proposta 
de dictamen sobre el Projecte de decret d’aprovació del programa d’adequació de 
les activitats existents a la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental, i de modificació de la normativa en matèria d’ordenació de les 
explotacions ramaderes.  Per altra banda, també s’aprova la proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel 
qual s’aprova el reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En la reunió extraordinària del dia 17 de març s’aprova la proposta de dictamen 
sobre l'Avantprojecte de llei de modificació parcial de diverses lleis relacionades 
amb l’activitat econòmica. 
 
En la reunió extraordinària del dia 29 de març s’aprova la proposta de dictamen 
sobre l’Avantprojecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme. 
 
En la reunió extraordinària del 5 d’abril s’aprova, per una banda, la proposta de 
dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula la producció agrícola 
genèticament modificada, la coexistència amb la producció convencional i 
l’ecològica, i el seu sistema de vigilància i control. Per altra banda, també s’aprova la 
proposta de dictamen pel qual es crea el Registre de plantacions de fruita dolça de 
Catalunya. 
 
Aquesta Àrea té creats diversos grups de treball, la tasca dels quals aquest any ha 
estat la que es detalla tot seguit: 
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El grup de treball sobre el procés de lliure comerç i la seva influència sobre 
l’economia catalana s’ha reunit en tres ocasions. La primera reunió es fa el dia 30 
de maig i s’hi analitza i mostra la conformitat en relació amb l’estudi “L’impacte a 
l’economia catalana de la globalització i integració econòmica”, elaborat per la Dra. 
Elena Giráldez. En la segona reunió, feta el dia 6 de juny, la Dra. Giráldez exposa 
les línies bàsiques de la primera part d’aquest estudi i el grup de treball dóna el seu 
vistiplau a aquesta part de estudi. El dia 28 de juny es fa la tercera reunió, en la 
qual es tanca el grup de treball, i s’acorda que els serveis tècnics del CTESC 
elaboraran un document de conclusions consensuat amb l’autora.  
 
L’Observatori per a la Responsabilitat Social de les Empreses s’ha reunit en 
tres ocasions. La primera reunió té lloc el dia 18 de febrer i s’acorda que els serveis 
tècnics del CTESC faran una recopilació de les iniciatives sobre responsabilitat 
social de les empreses (RSE) elaborades per altres entitats i organismes públics i 
privats, així com una proposta de pla de treball de l’Observatori. La segona reunió 
es realitza el dia 28 de febrer i s’hi acorda que els serveis tècnics redactin un 
comunicat dirigit a les empreses, entitats i administracions públiques que realitzen 
pràctiques de RSE, per tal de conèixer la perspectiva subjectiva d’aquestes en 
aquesta matèria. El dia 18 d’octubre té lloc la tercera reunió, en la qual es debat el 
comunicat esmentat i s’analitza una mostra d’empreses de Catalunya facilitada al 
CTESC pel Departament de Treball i Indústria amb l’objectiu de realitzar el 
seguiment i l’avaluació de la RSE. 
 

En la reunió del dia 2 de desembre, el Ple acorda constituir les comissions de treball 
següents, que tenen caràcter temporal fins al desenvolupament de la Llei 7/2005: 
Economia i Fiscalitat; Relacions Laborals, Polítiques Socials; Polítiques Sectorials i 
Desenvolupament Territorial i Medi Ambient. 

El dia 12 de desembre es constitueix la Comissió de Treball de Polítiques 
Sectorials que elabora la proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de 
l’Agència Catalana de Turisme, que és aprovat pel Ple del dia 19 de desembre. 

El dia 15 de desembre es constitueix la Comissió de Treball de Polítiques Socials 
que elabora la proposta de dictamen de l’Avantprojecte de llei sobre serveis socials, 
que és aprovat pel Ple del dia 19 de desembre.  
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Dictàmens emesos 
 
 
Dictamen 1/2005 sobre l’Avantprojecte de llei d’exercici de professions 
titulades i de col·legis professionals. 
 
El dictamen de l’Avantprojecte de llei d’exercici de professions titulades i de col·legis 
professionals proposa posposar l’aprovació de la normativa objecte de dictamen fins 
que es regulin els nous graus i postgraus i convergeixin amb la UE.  
 
També posa de manifest que la insuficient determinació dels requisits d’integració 
de professions titulades en una organització col·legial, així com de les motivacions 
que justifiquen la creació d’una organització col·legial, pot provocar inseguretat 
jurídica. 
 
Així mateix, el dictamen considera que cal aclarir la delimitació jurídica de les 
associacions professionals, concretar els drets dels titulats no col·legiats i garantir la 
seguretat dels usuaris davant l’actuació dels col·legiats, així com exigir als col·legis 
una gestió transparent. 
 
Pimec i el senyor Casares (expert integrant del Grup Tercer) formulen un vot 
particular al dictamen.  
 
El vot particular que formula Pimec posa de manifest que de l’Avantprojecte de llei 
se’n pot derivar la desprotecció per al conjunt de la societat, així com la marginació 
de determinades professions.  
 
D’altra banda, el vot particular demana que la Llei s’ampliï a les professions titulades 
en general i no només a aquelles que requereixen la possessió d’un títol universitari. 
Així mateix, posa de manifest que l’Avantprojecte pot provocar un greuge 
comparatiu, atès que no estableix l’obligatorietat de col·legiació pels professionals al 
servei de les administracions públiques.  
 
El senyor Casares formula el vot particular per fer constar que en el dictamen hauria 
calgut assenyalar la improcedència de l’Avantprojecte de llei  en la mesura que 
dispensa de l’obligació de col·legiació els professionals al servei de l’Administració 
pública, mesura que considera inconstitucional, innecessària i inconvenient.  
 
 
Dictamen 2/2005 sobre l’Avantprojecte de llei d’equipaments comercials. 
 
El dictamen valora positivament l’Avantprojecte de llei d’equipaments comercials, 
atès que contribueix a preservar el model comercial català. Malgrat això, fa 
determinades observacions, entre les quals destaca la reclamació que les noves 
implantacions d’equipaments comercials en centres urbans garanteixin l’existència 
de transport col·lectiu per accedir-hi almenys en poblacions de més de 25.000 
habitants i les capitals de comarca.  
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D’altra banda, posa de manifest la dificultat que els principis de compacitat, 
complexitat i cohesió social estiguin prou interrelacionats per poder assolir el model 
d’urbanisme comercial i d’ocupació del territori que l’Avantprojecte proposa.  
 
 
Dictamen 3/2005 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 
103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el reglament dels tributs gestionats 
per l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
El dictamen valora positivament que amb aquest Projecte de decret es realitza una 
reforma del Decret 103/2000 a fi i efecte de simplificar i optimitzar alguns dels 
procediments sobre els tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua, que fa 
més àgil el procediment o bé redueix la documentació que els administrats han de 
presentar en aquest procés de tributació.  
 
D’altra banda, el CTESC recomana que s’incorpori una visió integrada de la gestió 
dels recursos hídrics, incloent en el finançament de les millores ambientals no 
només els usuaris urbans industrials, sinó també tots els altres que intervenen tant 
en l’ús del recurs com en l’alteració de la seva qualitat natural. 
 
També remarca que cal més col·laboració entre els ajuntaments i l’Agència 
Catalana de l’Aigua pel que fa a la informació sobre el nombre de membres de la 
família o les unitats de convivència. 
 
Tenint en compte la directiva marc europea de l’aigua estableix que s’han de 
recuperar tots els costos d’explotació dels recursos, així com el criteri de qui 
contamina paga, el dictamen considera que aquests aspectes han de quedar 
reflectits adequadament en les mesures adoptades, ja que si no és així es 
responsabilitza del possible mal ús d’aquest recurs l’usuari domèstic. 
 
 
Dictamen 4/2005 sobre el Projecte de decret d'aprovació del programa 
d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, d'intervenció integral de 
l'administració ambiental i de modificació de la normativa en matèria 
d'ordenació de les explotacions ramaderes 
 
El dictamen recomana que la redacció del Projecte de decret es faci d'acord amb les 
previsions de la Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de 
la contaminació, que té el caràcter de legislació bàsica. 

 
Addicionalment, el dictamen fa palès que aquest Projecte de decret s'ha elaborat 
amb un retard considerable, que ha fet transcórrer un temps necessari per resoldre 
el problema de la inseguretat jurídica de moltes empreses que no disposen de la 
necessària autorització administrativa per exercir la seva activitat.  

 
En aquesta línia, el dictamen destaca que, en general, l'aplicació de la Llei 3/1998, 
ha evidenciat una sèrie de problemes que no queden resolts ni per la modificació 
d'aquesta mitjançant la Llei 4/2004, ni pel Projecte de decret que es dictamina. 
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No obstant això, el dictamen considera positiva la integració dels plans de gestió 
dins el procés general d'autorització/llicència ambiental d'acord amb la lògica de 
simplificació dels tràmits amb l'Administració i per condicionar la legalització de 
l'activitat a la tinença del pla de gestió.  
 
No obstant això, en el dictamen es posa de manifest la discrepància del CTESC 
sobre la proposta d'instaurar un procés de verificació per als plans de gestió, 
considerant que s'està traspassant a l'administrat un cost que ha d'assumir 
l'Administració.  

 

Dictamen 5/2005 sobre l'Avantprojecte de llei de modificació parcial de 
diverses lleis relacionades amb l'activitat econòmica  

El dictamen, aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple, fa palesa la 
dificultat de valorar un Avantprojecte de llei que agrupa en el seu contingut diferents 
modificacions corresponents a diverses lleis, quan no s’ha facilitat al CTESC la 
memòria tècnica justificativa de les modificacions que es pretenen establir.  
 
Així mateix, el dictamen emfasitza que el fet de no incloure en el text tramès al 
CTESC les disposicions legals que es modifiquen no permet formular una valoració 
adequada i acurada de la proposta legislativa objecte de dictamen.  
 
 
Dictamen 6/2005 sobre l’Avantprojecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme 
 
El dictamen posa de manifest que l’Avantprojecte de decret legislatiu que es 
dictamina s’ajusta als termes de l’autorització i que s’ha fet amb correcció la refosa, 
regularització, aclariment i harmonització encarregades, sense que les modificacions 
realitzades suposin alteracions transcendents. 
 
D’altra banda, valora positivament la diligència del Govern en l’elaboració d’aquest  
text refós i constata la inquietud del CTESC pel fet que en el seu moment no se li va 
trametre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/2002 d’urbanisme, per al 
foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local.  
 
 
Dictamen 7/2005 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la producció 
agrícola genèticament modificada, la coexistència amb la producció 
convencional i l’ecològica, i el seu sistema de vigilància i control 
 
El dictamen manifesta, en primer lloc, que el títol del Projecte de decret no s’escau 
amb el seu contingut, ja que el contingut és molt més extens que el que pot fer 
suposar el títol. El Projecte de decret també crea un registre, preveu un pla de 
seguiment i modifica el Decret 152/2003, de 23 de juny, pel qual s'estableix el règim 
jurídic per a les actuacions d'utilització confinada, i d'alliberament voluntari 
d'organismes vegetals genèticament modificats a Catalunya. 
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El dictamen valora positivament el fet que es regulin i registrin les explotacions ja 
existents que utilitzen organismes genèticament modificats, però troba a faltar la 
implicació de l’administració en la concessió i en el seguiment dels permisos 
d’aquestes activitats. D’altra banda, considera convenient que les dades de les 
empreses comercialitzadores de llavor formin part d’aquest registre per facilitar el 
seguiment i l’aplicació de mesures de control en la comercialització de llavors. 
 
Es fa palesa una certa preocupació per les dificultats que es preveuen en l’aplicació 
d’una gran part de l’articulat, raó per la qual es proposen directament esmenes de 
redacció del text tramès. 
 
En el dictamen es posa de manifest que aquest Projecte de decret hauria d’establir 
els mecanismes adients per vigilar i garantir la traçabilitat dels productes. 
 
La Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya (CONC), tot i haver votat favorablement al dictamen, formulen un vot 
particular, atès que no estan d’acord amb l’observació del dictamen que considera 
que les persones que tinguin una voluntat clara d’evitar el flux pol·línic amb els seus 
veïns productors d’organismes genèticament modificats ho haurien de comunicar. Ni 
la UGT ni CONC creuen oportú que siguin aquests agricultors els que hagin de fer 
una comunicació expressa, ja que legalment el propietari pertorbador és l’obligat a 
fer totes aquelles actuacions destinades a evitar, limitar o cessar l’acció en què 
consisteix la immissió. 

 

Dictamen 8/2005 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de 
plantacions de fruita dolça de Catalunya 

En el dictamen, aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple, el  CTESC 
valora positivament la creació del registre de plantacions de fruita dolça de 
Catalunya, sempre que representi una reducció de la càrrega administrativa per als 
fructicultors, de forma que aquest registre substitueixi la necessitat de fer 
declaracions davant d'altres organismes i registres. 
 
Addicionalment, el dictamen fa palès que la importància que hi hagi un registre 
públic ben fet rau en el fet de poder disposar d'informació real i verídica que permeti 
conèixer la realitat productiva de les plantacions fructícoles catalanes i així elaborar i 
endegar polítiques tan focalitzades com sigui possible cap al sector productor de 
casa nostra. Anàlogament, s’emfasitza que les dades d’aquest registre, en el qual hi 
haurà una part de la informació que serà pública, seran de gran utilitat, ja que 
atorgaran transparència i informació útil de la situació del sector per a les 
cooperatives, SAT comercials, pagesia, administració i també per a les 
organitzacions professionals agràries. 
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Dictamen 9/2005 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 
286/2004, d’11 de maig, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades als projectes que continguin mesures adreçades a la 
creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació  
 
El dictamen valora positivament el Projecte de decret, atès que representa un avanç 
tant pel que fa a l’adaptació a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, com per la incorporació del criteri de territorialitat en les accions 
subvencionades. D’altra banda la concreció dels criteris per a la consolidació dels 
llocs de treball i dels projectes d’ampliació contribueix positivament a la definició del 
destí dels fons públics i a la consolidació del programa dels nous jaciments 
d’ocupació.  
 
Igualment, el CTESC valora positivament que entre els criteris de valoració 
establerts en la modificació dels articles 24 i 25 del Decret 286/2004 amb la nova 
redacció es tingui en compte el nivell d’atur de la comarca.   
 
 
Dictamen 10/2005 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment 
d’inspecció per entitats autoritzades, dels equips de treball, en l’àmbit de la 
seguretat minera. 
 
El dictamen considera que per a una major comprensió del preàmbul de la norma 
s’hauria d’exposar cronològicament el procés històric que porta a la redacció del 
Projecte de decret que es dictamina. 
 
En el dictamen s’assenyala que es troba a faltar una regulació dels mecanismes de 
seguiment i avaluació de la tasca realitzada per les entitats autoritzades. 
 
En les observacions a l’articulat el dictamen proposa redaccions alternatives, tenint 
en compte qüestions tècniques, com ara que l’entitat autoritzada sigui 
acompanyada, durant la inspecció de la direcció facultativa així com del delegat 
miner de seguretat o del delegat de prevenció, que les actes s’emetin per triplicat i 
que el preu de les inspeccions es determini reglamentàriament. 
 
 
Dictamen 11/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial 
 
El dictamen, aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple, posa de 
manifest que el text que es dictamina no aborda una de les principals 
problemàtiques de Catalunya en matèria de seguretat industrial com és la gestió del 
risc d’accidents greus, sinó que només es limita a definir criteris urbanístics que molt 
probablement seran de difícil aplicació en determinats casos. 
 
El dictamen considera que l’Avantprojecte de llei crea una confusa i heterogènia 
normativa, que pot originar efectes contraproduents, atès que pretén regular 
aspectes productius com són els referents a les activitats industrials, amb altres 
purament “complementaris” (vehicles, ascensors, etc.).  
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Així mateix, es posa de manifest que l’Avantprojecte introdueix aspectes que 
podrien contravenir la legislació vigent aplicable a la matèria d’inspecció tècnica de 
vehicles. D’altra banda, també es manifesta la preocupació per la forma de regular 
una funció pública tan important com és el seguiment i la inspecció de la seguretat 
industrial, així com per la inseguretat, tant per als treballadors, com per a les 
empreses i els consumidors, que pot generar un sistema d’inspecció i seguiment en 
el qual es dilueix la responsabilitat en la multiplicitat d’agents que intervenen en el 
procés.  
 
El dictamen també constata que l’Avantprojecte de llei conté excessives remissions 
al desenvolupament reglamentari i que aquest fet podria resultar incongruent amb la 
seguretat que pretén aconseguir la Llei. Proposa que, en qualsevol cas, s’estableixi 
un termini per procedir al desenvolupament reglamentari.  
 
Entre altres observacions a l’articulat, el dictamen posa en dubte la necessitat de 
crear l’Agència Catalana de Seguretat Industrial i considera que el sistema 
d’autorització i habilitació dels organismes de control ha de ser modificat per evitar 
greuges comparatius. 
 
Pimec formula un vot particular en el qual demana al Govern que es replantegi de 
forma global l’Avantprojecte de llei per evitar una situació de sobrelegislació que 
incidirà negativament sobre la productivitat del teixit econòmic.  
 
 
Dictamen 12/2005 sobre l'Avantprojecte de llei ferroviària 
 
El dictamen valora positivament la voluntat del Govern de fomentar el sistema 
ferroviari com a sistema de transport de persones i mercaderies i que l'Avantprojecte 
de llei defineixi el transport ferroviari com a servei d'interès general i essencial per a 
la comunitat, fet que posa els interessos col·lectius per davant dels particulars i 
assegura la intervenció pública en la salvaguarda d'aquest interessos. No obstant 
això, es fa palès que l'impuls del transport ferroviari ha d'anar acompanyat d'altres 
mesures de gestió, econòmiques, sectorials i socials que donin coherència a la seva 
implantació. 
 
Addicionalment, el dictamen afegeix la necessitat de contextualitzar i justificar amb 
major amplitud el nou text normatiu, d'acord també amb les mesures que inclou 
l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la 
competitivitat de l'economia catalana, signat el febrer del 2005. 
 
Així mateix, assenyala que el caràcter estratègic que té la xarxa de ferrocarril per al 
desenvolupament econòmic i social a Catalunya fa necessari emmarcar aquesta 
dins dels preceptes de la Llei 9/2003 de la mobilitat, dins d'una àmplia xarxa 
intermodal de transport eficient i coordinada, i dins de l'objectiu de cercar una 
mobilitat cada cop més sostenible.  
 
A la vegada, en el dictamen s’especifica que l'Avantprojecte hauria d'identificar els 
beneficis ambientals i el cost energètic derivats d'aquest sistema de transport i 
justificar l'aposta per aquest sistema de transport. 
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Dictamen 13/2005 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el règim 
econòmic dels drets d’alta a aplicar per les empreses distribuïdores de gas per 
canalització 
 
En aquest dictamen, el CTESC valora positivament que la Generalitat de Catalunya 
exerceixi la competència prevista, tant a l’Estatut d’autonomia, com a la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, que fixa que són les comunitats autònomes les que han de 
determinar el règim econòmic dels drets d’alta i de la resta de costos derivats dels 
serveis necessaris per al subministrament de les persones usuàries per part de les 
empreses distribuïdores. 
 
El dictamen coincideix amb allò que regula el Projecte de decret respecte a la 
necessitat d’atorgar seguretat al consumidor, tant en relació amb el preu que ha 
d’abonar com en relació amb els serveis que s’inclouen i, d’altra banda, en el fet que 
s’ha de garantir el dret a la igualtat de tracte en tot el territori. 
 
Basant-se en el que s’ha exposat anteriorment, en el dictamen es considera 
fonamental que per determinar les contraprestacions econòmiques corresponents es 
precisi amb claredat els conceptes que es recullen en el Projecte de decret de dret 
d’alta, dret de reconnexió, servei de connexió i servei de verificació. També es 
considera que s’han d’establir els criteris econòmics per garantir el càlcul racional de 
les contraprestacions econòmiques, així com la seva actualització, i que les 
contraprestacions econòmiques s’apliquin garantint la igualtat de tracte a totes les 
persones usuàries i a tots els territoris. 
 
 
Dictamen 14/2005 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix una 
moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per a la implantació de 
parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya  
 
En el dictamen es constata que segons estableix la Unió Europea en el VI Programa 
d’Acció per al Medi Ambient, per tal d’apropar-nos més als compromisos adquirits a 
Kyoto i minimitzar els efectes provocats pels gasos d’efecte hivernacle, és necessari 
fomentar la utilització de fonts renovables d’energia.  
 
D’altra banda, la generació d’energia a partir d’aquestes fonts ens permetria assolir 
un model energètic més sostenible i autosuficient, ja que l’elevada dependència 
energètica actual (70%), superior a la mitjana europea en un 50%, fa que Catalunya 
estigui sotmesa a decisions externes que condicionen tota la política econòmica. El 
plantejament d’aplicar aquesta moratòria té com a principal conseqüència 
l’ajornament de l’admissió de noves sol·licituds per a la instal·lació de parcs eòlics. 
El dictamen considera necessari superar aquesta dinàmica per tal de no limitar 
l’aplicació d’aquesta fonts d’energia que beneficia tot el país. Per tant, considera 
injustificable la moratòria prevista en el Projecte de decret i en proposa la retirada.  
 
Així mateix, el CTESC valora que ja s’hagi acomplert la producció de 1.500 MW de 
potència eòlica prevista per al 2007, dada que el Projecte de decret dóna com a 
justiificació de la moratòria en el sector de l’energia eòlica. No obstant això, el 
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CTESC constata que el Projecte fa un suposició no argumentada de creixement de 
la potència eòlica a 3.000 MW el 2010.  
 
La CONC i Pimec formulen un vot particular al dictamen. 
 
La CONC considera que la moratòria, entesa com una parada tècnica per fer més 
eficients els nous parcs eòlics i per millorar altres aspectes com el consens 
territorial, és correcta, sempre que no es rebaixin els objectius establerts en el Pla 
d’energia de Catalunya, ans al contrari, serveixi per fer augmentar el percentatge 
d’energia renovable en el total de potència energètica produïda a Catalunya.  
 
Pimec no coincideix amb la conclusió que s’extreu del dictamen, en concret en el fet 
de considerar injustificable la moratòria prevista en el Projecte de decret i de 
proposar-ne la retirada. Pimec valora positivament tots els processos de revisió i de 
planificació que es puguin portar a terme per tal de fer més eficients els parcs eòlics, 
segons els criteris establerts d’estalvi i eficiència energètica plantejats en el Pla de 
l’energia a Catalunya 2006-2015. Considera que la moratòria és correcta en els 
mateixos termes que expressa el vot de CONC.  
 
 
Dictamen 15/2005, sobre el Projecte de decret d’actualització del Pla pel dret a 
l’habitatge 2004-2007 
 
El dictamen mostra la satisfacció per l’elaboració d’un text refós que inclou 
disposicions del Decret 157/2002, d’11 de juny, integra l’establert pel Govern central 
en el Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, i la coordinació dels ajuts de la “sociedad 
pública de alquiler”, i el contingut del Decret 454/2004, de 14 de desembre, que en 
el seu moment aprovà el Govern de la Generalitat, text refós que d’altra banda el 
CTESC ja va reclamar en el seu Dictamen 8/2004 sobre el Projecte de decret de 
desplegament del Pla pel dret a l’habitatge 2004-2007. 
 
Igualment, valora positivament l’esforç que fa el Projecte de decret per impulsar 
mesures de reforç i de foment de les diverses figures de l’habitatge assequible a 
Catalunya i donar, així, una solució adequada a les necessitats d’allotjament de 
capes de la població amb rendes mitjanes o baixes o amb característiques o 
problemàtiques específiques, preveient ajuts per a aquesta figura. El CTESC 
constata que el Decret 454/2004, de 14 de desembre, deixava al marge un col·lectiu 
en risc d’exclusió social cada cop més nombrós, que per altra banda necessita un 
seguiment i acompanyament per sortir de la situació en què es troba. En aquest 
sentit, el dictamen destaca que el Projecte de decret millora els ajuts al pagament al 
lloguer i crea un nou sistema de mediació, la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, per 
fomentar i incrementar l’oferta d’habitatges tutelats per a col·lectius en risc 
d’exclusió social. 
 
D’altra banda, el dictamen comparteix la idea que la creació de patrimoni públic de 
sòl ha de ser una de les polítiques d’habitatge més decidides per resoldre la situació 
actual i, per tant, valora com a insuficients les mesures proposades al Projecte de 
decret, així com les subvencions per a l’adquisició de sòl. Es recomana que 
aquestes mesures vagin acompanyades d’un marc legislatiu adequat. 
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CONC i UGT formulen un vot particular. 
 
La CONC formula un vot particular per posar de manifest que, malgrat estar d’acord 
amb una gran part del contingut del dictamen, aquest conté alguna observació que 
no comparteix. En concret, a diferència del dictamen, considera correcta la 
impossibilitat de desqualificar voluntàriament l’habitatge protegit. Així mateix, la 
CONC no considera positiva la distinció de la durada del règim jurídic dels 
habitatges de protecció oficial segons la titularitat o la prescripció urbanística del sòl 
i la percepció, o no, d’ajuts públics atès que, en el context actual i l’evolució 
previsible del mercat de l’habitatge, aquesta distinció no serà d’utilitat per 
incrementar la promoció d’habitatge protegit i, en canvi, sí que pot facilitar pràctiques 
poc transparents i especulatives.  
 
L’UGT formula un vot particular perquè considera que la durada de noranta anys del 
règim jurídic dels habitatges de protecció oficial és excessiva. Es considera que la 
desproporció dels terminis establerts en les limitacions dels habitatges de protecció 
oficial també pot constituir un factor perjudicial per al desenvolupament de 
l’economia catalana atès que, cada cop més, es requereixen mecanismes més àgils 
que facilitin la mobilitat geogràfica dels treballadors i dels ciutadans en general. En 
conseqüència, la UGT recomana la revisió a la baixa d’aquest període, prèvia 
consulta als agents socials, i altres entitats que col·laboren en la promoció 
d’habitatges de protecció oficial.  
 
 
Dictamen 16/2005 sobre el Projecte de decret que regula els establiments de 
turisme rural 
 
El dictamen valora positivament el Projecte de decret, atès que suposa un avenç per 
al sector del turisme rural i pot significar un augment dels beneficis globals dels 
establiments turístics rurals, l’increment en el nombre d’aquests. Al mateix temps, no 
es detecta cap element que pugui afectar negativament les empreses ja existents ni 
cap increment de les despeses a càrrec dels pressupostos públics. 
 
En el dictamen es posa de manifest que l’enfortiment i el desenvolupament 
econòmic del món rural esdevé una prioritat de primer ordre per a l’equilibri i la 
cohesió territorial de Catalunya i que constitueix un factor estratègic per a la 
competitivitat de l’economia catalana a partir de criteris de creixement sostenible i de 
desenvolupament racional al servei de l’equilibri territorial, la diversificació dels 
sectors productius i la preservació del medi ambient.  
 
El dictamen considera oportuna l’ampliació de la capacitat de ser titular d’un 
establiment agrari a aquelles persones que no obtenen rendes agràries, ja que 
aquesta ampliació pot repercutir positivament en el creixement del sector, en 
l’equilibri demogràfic i en l’arrelament dels habitants en el territori. Tot això tenint en 
compte la davallada de la població ocupada en el sector agrari com a conseqüència 
dels profunds canvis que ha experimentat en els darrers anys el món rural.  
 
En el dictamen s’estableix que, tot i tenir present que el Projecte de decret regula 
una oferta de turisme molt específica i especialitzada, s’hauria de complementar el 



 41 

criteri de nombre màxim de 1.000 habitants dels nuclis de població on es pot obrir 
un establiment de turisme rural. Es considera que caldria determinar altres criteris 
que s’adaptessin amb major rigor a les característiques de l’oferta, a la realitat de 
cada establiment i de cada territori en concret.  
 
D’altra banda, es proposen modificacions al text normatiu a fi i efecte de garantir una 
proximitat entre l’establiment i el pagès. També es proposa eliminar el requisit 
d’antiguitat mínima de residència en les Cases de Poble Independent i en les 
Masoveries, atès que es considera que si es compleix el requisit de ser pagès 
professional i de proximitat d’ubicació de la residència ja hi ha un grau d’implicació 
suficient en el territori que permet desenvolupar l’activitat agroturística.  
 
 
Dictamen 17/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de prestacions econòmiques 
d’assistència social 
 
El dictamen valora positivament que es faci una llei ordenadora de les prestacions 
econòmiques d’assistència social, les quals actualment estan disperses a la 
legislació. Tanmateix, posa de manifest que no entén per què se n’han exclòs les 
prestacions familiars i la renda mínima d’inserció, i recomana que a l’exposició de 
motius se’n justifiqui l’exclusió. 
 
D’altra banda, el dictamen valora positivament la diferenciació entre les prestacions 
de dret subjectiu, de concurrència i d’urgència, diferenciació que permet graduar la 
intensitat del dret i la possibilitat per part dels ciutadans d’exigir-ne l’ús. 
 
El dictamen considera que s’han de garantir les partides econòmiques suficients, i 
especialment perquè les administracions locals puguin fer front a les necessitats que 
es plantegin en cada territori en relació amb les prestacions d’urgència social.  
 
El dictamen també recomana que l’Avantprojecte de llei determini de manera 
rigorosa els components centrals de l’indicador d’insuficiència de recursos, atès que 
és l’indicador de referència per accedir a les prestacions de dret subjectiu i de dret 
de concurrència.  
 
Així mateix, constata que, tot i tractar-se de màxims, els terminis previstos per a 
l’efectivitat de les prestacions pel manteniment de les despeses de la llar i de les 
prestacions pel manteniment de les necessitats bàsiques són excessivament 
dilatats, fet que pot deixar l’Avantprojecte de llei en una simple formulació de bona 
voluntat. 
 
 
Dictamen 18/2005 sobre l'Avantprojecte de llei de mesures financeres 
 
En el dictamen s’assenyala que la Llei de mesures financeres, que es correspon 
amb el que abans s'anomenava Llei d'acompanyament, no és l'instrument adequat 
per regular mesures fiscals que s'haurien d'incloure dins de la Llei de pressupostos 
o que, en el seu cas, resultaria més apropiat que s'incloguessin en la seva normativa 
reguladora específica. Afegeix que el procediment emprat resulta especialment 
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inapropiat, tenint present que en aquesta Llei s'estableixen nous fets imposables 
que afecten diferents departaments i se'n suprimeixen d'altres. 
 
En aquest context, en el dictamen s’emet una valoració negativa del fet que el 
Govern de la Generalitat cerqui nous ingressos a partir de mesures fiscals que es 
troben insuficientment justificades i que, en qualsevol cas, no han de ser la mesura 
a aplicar per sufragar les despeses de la Generalitat o bé la falta d'ingressos. 
 
El dictamen també valora negativament que es continuïn gravant serveis bàsics que 
ha de garantir l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i assenyala que, 
malgrat que les taxes es fixen per cobrir el cost d'un servei que dóna l'Administració 
pública a sol·licitud de l'interessat, s'ha de tenir una especial consideració per a 
aquells serveis que tenen caràcter universal i que són base de l'Estat del benestar. 
 
En aquesta línia i en termes generals, el dictamen valora de forma negativa tots els 
augments de taxes per sobre l'objectiu d'inflació, ja que tenen repercussions 
negatives en l'estabilitat dels preus.  
 
En matèria de regulació del cicle hidràulic amb incidència en l’activitat econòmica, el 
dictamen valora negativament la reforma de la tarifa d’utilització. En canvi, el 
dictamen valora positivament les modificacions introduïdes en el cànon de l'aigua 
que puguin contribuir a l'estalvi en el consum d'aigua, així com .les modificacions 
introduïdes en el cànon de l'aigua, pel que fa a la introducció de noves 
consideracions socioeconòmiques en l'establiment del preu final de l'aigua, com és 
el cas de les persones amb discapacitats. 
 
La CONC formula un vot particular al dictamen en el qual fa palès el seu desacord 
pel que fa a la tributació sobre l'aigua i posa de manifest que el dictamen va molt 
més enllà de valorar les mesures que es proposen a l'Avantprojecte de llei per 
passar a desqualificar tota la política seguida pel Govern de la Generalitat en 
aquesta matèria. 
 
 
Dictamen 19/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de foment de la ciència i la 
innovació empresarial i d’ordenació de la recerca. 
 
El dictamen valora positivament la iniciativa del Govern en plantejar el text de 
l’Avantprojecte de llei i coincideix amb la valoració dels seus objectius. En el 
dictamen es recomana que en l’exposició de motius se citi l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, ja que és en aquest acord on neix el mandat d’elaborar aquest text 
normatiu.  
 
També es valora positivament la voluntat reflectida en l’informe econòmic adjunt i en 
l’article 42 de l’Avantprojecte de llei d’incrementar els pressupostos anuals de la 
Generalitat de Catalunya destinats a R+D i innovació amb l’objectiu per a l’any 2008 
d’assolir i mantenir aquests objectius d’inversió pública i privada sobre el PIB 
establerts per la Unió Europea. 
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Així mateix, es considera que la legislació autonòmica hauria d’establir un marc 
favorable per al foment de la cultura innovadora, vinculant aspectes com la formació 
del capital humà, l’esperit empresarial emprenedor, la simplificació administrativa, un 
tractament fiscal adequat i l’accés als recursos financers en les etapes de més difícil 
subsistència, així com la seva canalització cap a projectes empresarials. En aquest 
sentit, es recalca la seva funció de complementarietat amb la iniciativa privada. 
 
En el dictamen també s’assenyala que la Universitat ha de continuar sent un motor 
important del sistema d’R+D, però que cal avançar cap a un sistema integrat on les 
empreses guanyin lideratge i protagonisme en la innovació. Es considera que 
l’Avantprojecte de llei hauria de donar més importància i preveure objectius i 
mesures més adequades a les necessitats i al potencial innovador de la petita i 
mitjana empresa majoritària en el teixit empresarial català. D’altra banda considera 
que la norma hauria de prioritzar les propostes del que genèricament es pot 
anomenar Joves Investigadors i Emprenedors.  
 
En les observacions generals del dictamen s’assenyala que per dissenyar les 
polítiques d’R+D i d’innovació apropiades cal tenir en compte de manera global i 
integrada la totalitat dels actors que intervenen en el desenvolupament de la recerca 
i que, en aquest sentit, es valora com a positiva la inclusió, dins de l’anomenat 
Sistema de Recerca, Desenvolupament Científic i Tecnològic i d’Innovació, d’un 
ampli ventall d’entitats i estructures públiques i privades que cadascuna en el seu 
àmbit generen i promouen la recerca en el nostre país.  
 
D’altra banda, es fa palesa la necessitat de redoblar esforços per tal d’evitar la 
proliferació i duplicació d’actuacions  excessivament atomitzades per part dels 
diferents departaments del govern i dels organismes que els integren, així com del 
conjunt d’agències, observatoris, consells de participació institucional, entitats 
publiques o privades i organitzacions diverses.  
 
També es recull la proposta que en l’Avantprojecte de llei s’inclogui un apartat 
específic per garantir l’encaix del sistema educatiu en el sistema de l’R+D i la 
innovació, i en especial de les xarxes integrades de formació professional i es fa 
palesa l’escassa atenció que la norma dedica a la formació. 
 
 
Dictamen 20/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de creació del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya  
 
El dictamen valora positivament l’Avantprojecte de llei de creació del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya, atès que suposa la concreció de la mesura 71 de 
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana i configura una part de la participació 
institucional que el CTESC deixa de tenir a partir de l’aprovació de la Llei 7/2005. 
 
Malgrat la valoració positiva, es fan determinades observacions entre les quals es 
posa de manifest que la Comissió de seguiment de les eleccions sindicals hauria de 
continuar separada dels organismes de participació institucional i proposa que se 
n’elimini la referència a l’Avantprojecte que es dictamina. 
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Pimec i la Confederació de Cooperatives de Catalunya formulen un vot particular.  
 
El vot particular de Pimec demana al Govern un replantejament de l’Avantprojecte 
en relació amb la composició de les comissions territorials del Consell de Relacions 
Laborals, atès que considera que no respecta la composició del Consell mateix i no 
recull les garanties mínimes per fer efectiva la presència de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives a Catalunya. 
 
El vot particular de la Confederació de Cooperatives de Catalunya reclama que 
l’Avantprojecte de llei la reconegui com a una de les organitzacions empresarials 
més representatives. 
 
 
Dictamen 21/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Turisme 
 
El dictamen posa de manifest la importància del sector turístic a Catalunya per al 
desenvolupament econòmic atès el seu pes i la seva projecció internacional. 
Conseqüentment, qualsevol iniciativa legislativa que aporti millores per al creixement 
del sector, així com per a la modernització de les seves estructures i la seva 
projecció internacional  ha d’acollir-se favorablement.  
 
A més, es constata que tot i  la intencionalitat  de l’Avantprojecte de propiciar una 
major implicació del sector privat en la promoció turística, no queden específicament 
delimitades les relacions entre el sector públic i el sector privat. D’altra banda, el 
CTESC entén que la voluntat d’integració de les administracions públiques 
competents i de tots els sectors econòmics i socials interessats, tal com manifesta 
l’exposició de motius, no es preveu de manera suficient en el text articulat de 
l’Avantprojecte de llei, i, per tant, resulta una mica desequilibrada la participació del 
sector privat en els diferents òrgans: Consell General; Consell de Direcció i Comitè 
Executiu.  
 
D’altra banda, el dictamen posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de 
regular els criteris o condicions en què es faran les aportacions econòmiques, la 
composició del Consell de Direcció i la incorporació de representants d’altres 
departaments de la Generalitat, atès que la manera de preveure la incorporació de 
nous membres al Consell de Direcció pot generar inseguretat jurídica.    
 
El dictamen considera que si bé l’objectiu primordial de la tasca de promoure el 
turisme és destacar i desenvolupar la marca “Catalunya”, és imprescindible que 
aquest objectiu es pugui compatibilitzar amb marques ja consolidades com, entre 
d’altres, Barcelona; Costa Brava; Costa Daurada i Pirineus. 
 
 
Dictamen 22/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de serveis socials.  
 
El dictamen valora positivament que s’elabori una nova llei de serveis socials que 
pretengui superar els actuals dèficits i la supeditació dels serveis a la suficient 
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dotació pressupostària i que, almenys teòricament, doti de rang de dret subjectiu i 
universal l’accés als serveis socials. 
 
Al dictamen, el CTESC considera que el copagament ha de ser un estadi transitori 
previ a la total gratuïtat dels serveis independentment de la renda dels beneficiaris. 
Per garantir la universalització del servei és condició imprescindible que aquests 
mantinguin la seva condició de servei públic i que, per tant, s’ofereixin i es gestionin 
bàsicament des de l’Administració pública. La iniciativa privada dels serveis socials 
ha de ser subsidiària de la pública i no a l’inrevés.  
 
El dictamen recomana establir algun paràmetre objectiu de dimensionament del pes 
dels serveis socials en el conjunt del sistema dels serveis públics, cosa que 
permetria fer una previsió de les possibilitats reals de finançar aquest nou sistema i 
assignar les responsabilitats en la seva cobertura econòmica. 
 
Es valora positivament la descentralització territorial que proposa l’Avantprojecte, 
sempre que garanteixi l’equitat d’accés i de qualitat del servei. També es considera 
positiu el reconeixement de la transversalitat, tant entre diferents administracions, 
com interdepartamental a la Generalitat de Catalunya. 
 
El dictamen considera que cal incloure com a objectiu de les polítiques socials 
normalitzar aquelles activitats irregulars relacionades amb l’àmbit dels serveis a les 
persones, per tal de crear ocupació i fer dels serveis socials un factor productiu 
essencial. 
 
Finalment, es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei no garanteix prou la 
presència dels agents socials més representatius, atès que no se superen les 
actuals limitacions dels òrgans de representació institucional i no s’articulen 
instruments més útils de participació. 
 
 
Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions 
 
La proposta de dictamen, que no va ser aprovada en no rebre el suport suficient del 
Ple, valora positivament la regulació de l’impost sobre successions i donacions, atès 
que s’exerceix la competència normativa que la Generalitat de Catalunya té 
reconeguda en aquesta matèria des de la modificació de la LOFCA per Llei orgànica 
7/2001, de 27 de desembre, i la Llei 21/2001, de 27 de desembre, que regula 
l’actual sistema de finançament autonòmic. També valora positivament que la 
presentació d’aquest avantprojecte s’hagi realitzat dins del període, d’acord amb la 
voluntat expressada a la llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2004.  
 
Malgrat considerar que hi ha aspectes de l’Avantprojecte de llei que són millorables, 
la proposta de dictamen valora positivament l’esforç que fa el Govern en la vocació 
de deixar al marge del pagament de l’impost un significatiu nombre de contribuents, 
concretament aquells que són més propers al causant o donant i per augments 
patrimonials de petita i mitjana quantia.  
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Anàlogament, la proposta de dictamen valora positivament l’esperit codificador, en el 
sentit de reunir en un sol cos normatiu totes les normes vigents en diferents textos 
legals i alhora altres de noves, relatives a àmbits fins ara no regulats per normativa 
pròpia a Catalunya. 
 
La CONC, UGT, Pimec i el Sr. Francesc Casares i Potau (expert del Grup Tercer) 
formulen un vot particular a la proposta de dictamen.  
 
La CONC és favorable a l’actualització de l’impost sobre successions i donacions, 
especialment pel que fa al tractament de les petites adquisicions patrimonials o de 
l’habitatge habitual, sempre que el tribut mantingui els seus aspectes bàsics de 
progressivitat, circumstància que en l’Avantprojecte de llei presentat pel Govern de 
la Generalitat no es compleix. Així mateix, no comparteix el fet que en aquest 
Avantprojecte no es tingui en compte la riquesa del contribuent com a criteri per 
determinar la quantia de l’impost. 
 
UGT considera que les reduccions de la base imposable establertes a l’impost en 
l’Avantprojecte de llei obeeixen a objectius lloables, per bé que poden comportar 
una disminució de la recaptació. Malgrat acceptar les mesures reductores, entén 
com a necessari vetllar per tal que no facilitin un frau de llei que podria desvirtuar el 
principi de progressivitat del sistema fiscal.  
 
Pimec assenyala que la redacció de l’Avantprojecte de llei que regula l’impost sobre 
successions i donacions no dóna resposta a una de les principals problemàtiques 
del teixit econòmic de Catalunya com és la continuïtat d’empresa en un escenari 
d’envelliment demogràfic i d’important reducció de la grandària de les llars i, per tant, 
de les estructures familiars. Davant d’aquesta realitat, considera que el Govern 
hauria d’aprofitar la seva limitada capacitat normativa en l’àmbit fiscal per impulsar 
mesures de política econòmica que, mitjançant instruments com les deduccions en 
l’impost sobre successions i donacions, generin un entorn més favorable a la 
permanència de les empreses familiars i la seva continuïtat.  
 
En el seu vot particular, el senyor Francesc Casares secunda plenament les 
consideracions emeses per UGT. 
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Estudis i informes fets 
 
 
ESTUDI SOBRE LA INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS QUALIFICATS AL MERCAT 
LABORAL A CATALUNYA I EUROPA. 
 
La Comissió Permanent de l’Àrea de Relacions Laborals acorda analitzar, debatre i fer unes 
consideracions finals d’aquest estudi elaborat pel Gabinet d’Estudis Socials, SCCL. Es crea 
un grup de treball que s’ha reunit en tres ocasions al llarg de l’any i finalment l’estudi i les 
conclusions s’aproven en la Comissió Permanent de 14 de juny. 
 
En l’estudi s’aporten dades comparades d’Alemanya, Espanya, Itàlia i Regne Unit i 
s’assenyala que les taxes d’ocupació dels immigrants estrangers a Catalunya i a Espanya 
són molt baixes tant si es comparen amb les de la població autòctona com si es comparen 
amb les que es registren a la majoria de països de la Unió Europea. S’indica que a 
Catalunya tenen una taxa d’ocupació 20 punts per sota de la taxa que registra el conjunt de 
la població. Aquesta taxa, 62,2%, és molt similar a la que es dóna a la resta d’Espanya, 
63,1% i uns 3 punts per sota de la mitjana de la UE. 
 
En l’estudi es posa de manifest que un 40% dels immigrants amb nivell de qualificació més 
elevada realitzen feines de categoria professional inferior a la seva qualificació. Mentre que 
al conjunt de la població ocupada catalana el 20% dels ocupats amb estudis superiors 
realitza feines per sota del seu nivell formatiu.   
 
Un cop analitzat l’estudi, el CTESC posa de manifest que la pràctica totalitat d’estudis i 
projeccions apunten al fet que a Catalunya hi haurà un increment important de nous llocs de 
treball en els propers deu anys. La caiguda de la natalitat i el progressiu envelliment de la 
població són factors que limiten la generació de població activa, i les projeccions 
demogràfiques indiquen una continuïtat d’aquests paràmetres. 
 
El que s’ha expressat anteriorment comporta la necessitat d’incorporar treballadors 
immigrants al mercat laboral català per cobrir determinades ocupacions que no poden ser 
cobertes pels treballadors autòctons, tant per llocs qualificats com no qualificats. El 
desenvolupament de les TIC i la investigació constitueixen, també, algun dels factors que 
evidencien la necessitat d’incorporar un nombre notable de treballadors immigrants 
qualificats. 
 
Davant aquests temes el CTESC va fer un seguit de consideracions i propostes com ara:  
 
La necessitat d’establir mecanismes de reconeixement automàtics, o més àgils de les 
titulacions o carnets professionals obtinguts a tercers països. 
 
La necessitat d’establir mecanismes que permetin la contractació d’estrangers qualificats de 
manera immediata i sense traves per part de les empreses que ho precisin. Així com 
millorar els canals d’informació i accés a l’ocupació. Es considera que la tramitació de les 
ofertes ha de ser àgil per permetre casar l’inici de l’activitat dels treballadors immigrants amb 
el moment requerit per l’empresa contractant. També es posa de manifest que “l’informe de 
les organitzacions empresarials de necessitats de mà d’obra que es presenta a l’òrgan 
competent hauria de tenir major pes, atès que expressa les dificultats reals per cobrir les 
ofertes de treball. Per altra banda es destaca que és fonamental el contacte permanent amb 
l’empresari durant tota la tramitació de les ofertes per a la seva adequada gestió. 
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Així mateix es proposa promoure la integració dels sistemes d’intermediació públics laborals 
a nivell internacional, per tal de facilitar el coneixement i l’accés a ocupacions qualificades. 
Un mecanisme, sense descartar-ne d’altres, seria a través de la futura xarxa SILO (Servei 
d’Intermediació Laboral en Origen) del SOC. 
 
El CTESC també considera que han d’establir-se amb antelació els criteris objectius, amb la 
participació dels agents socials, que es valoraran per determinar l’aprovació final del 
contingent, tant pel que fa a la quantia com a les ocupacions aprovades.  
 
 
ESTUDI “DONES, SALUT I TREBALLS” SOBRE LA INTEGRACIÓ DE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES DE SALUT LABORAL  
 
 
La Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals acorda analitzar, debatre i 
fer unes consideracions finals d’aquest estudi dirigit per la Dra. Dolors Solé Gómez. Es crea 
un grup de treball que s’ha reunit en vuit ocasions, coordinat per la senyora Neus Moreno 
Saenz. L’estudi  i les conclusions han estat aprovats per la Comissió Permanent de l’Àrea 
de Seguretat i Salut Laboral del dia 15 de març del 2005, i s’aproven definitivament a la 
reunió del  Ple del Consell del dia 27 de juny de 2005.   
 
Aquest estudi vol donar resposta a aquests i altres aspectes relacionats per aprofundir en la 
integració de la dimensió “gènere” en las polítiques i estratègies de salut laboral en el nostre 
país. S’adreça a tots els agents rellevants en el món del treball i específicament als de 
prevenció de riscos laborals a Catalunya: Administració, associacions d’empresaris, 
sindicats, associacions professionals, serveis de prevenció i experts que a diferent nivell han 
de prendre decisions i formular polítiques, estratègies i programes de salut laboral.  
 
La recollida i l’anàlisi de les referències i els coneixements s’ha fet sobre la base del model 
proposat per l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, en el seu informe 
Gender issues in safety and healt at work:A rewiew, que pren com a factors determinants de 
la salut de la dona treballadora les condicions de vida i treball, els factors individuals i els 
estils de vida, l’organització i les polítiques i estratègies de seguretat i salut en el treball.  
 
Les recomanacions tenen com a model referent el model europeu de gestió de la salut en el 
lloc de treball, desenvolupat per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball 
basat en el model EFQM i en les àrees d’acció identificades en la Carta d’Otawa. 
 
La primera part de l’estudi d’escriu la participació de la dona en el mercat laboral, la seva 
salut, condicions de vida i de treball i l’accés al sistema de prevenció de riscos laborals 
segons la seva situació. La segona part és una reflexió sobre estratègies i polítiques en 
seguretat i salut en el treball i el seu impacte sobre la igualtat d’oportunitats.  
 
La part final recull les conclusions, com també recomanacions per als diferents agents 
implicats, amb relació a la sensibilització i conscienciació dels agents rellevants; als 
sistemes d’informació, formació i recerca; a les polítiques i programes relacionats amb la 
salut laboral i salut pública, com també al finançament i la negociació col·lectiva.   
 
Finalment, com a recursos complementaris s’hi afegeix una bibliografia, com també un 
glossari amb els aspectes relacionats amb la qüestió tractada.  
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L’IMPACTE EN L’ECONOMIA CATALANA DE LA GLOBALITZACIÓ I DE LA 
INTEGRACIÓ ECONÒMICA 
 
Aquest estudi, del qual és autora la Dra. Elena Giráldez,1

 

 analitza els principals trets del 
procés d’internacionalització de l’economia catalana i estudia els factors que condicionen la 
seva capacitat competitiva enfront dels reptes que suposa la globalització en general i 
l'ampliació de la UE, en particular. La Comissió Executiva, per delegació del Ple, aprova 
l’estudi el dia 11 de juliol i les conclusions el dia 18 de juliol.  

Entre aquests factors, l’estudi destaca el deteriorament del creixement del PIB per càpita, 
que passa de valors d’entre el 4 % i el 5 % fins l’any 1996, a situar-se entre l’1 % i el 2 % en 
els anys 2001-2003 i el descens gairebé continuat de la productivitat, tant per treballador 
com per hora treballada (que només es recupera, lleugerament, a partir de l’any 2000). Així, 
la productivitat de l'economia catalana no només ha sigut inferior a la d'Espanya, sinó també 
a la de la UE. En 1995 la productivitat de Catalunya va ser el 81,75 % de la productivitat 
mitjana de la UE. L'any 2002 només va ser el 78,6 %, mentre que l'any 2000 la productivitat 
de la indústria catalana era únicament el 62% de la de la UE.  
 
L’estudi fa palès que la capacitat competitiva de l'economia catalana i la forma en què s’ha 
produït el procés d'internacionalització, no són independents de l'evolució d'un conjunt de 
factors entre els quals destaca el capital humà i la generació de coneixement. Catalunya 
presentava l'any 2002 un fort desavantatge relatiu en població activa amb estudis baixos i 
mitjans. Prenent com a referència la UE-15=100, els nivells de Catalunya se situaven en 
159 i 42, respectivament. Aquesta situació es veu agreujada pel reduït percentatge de 
població activa en educació contínua (Catalunya=35, UE-15=100). Els registres de 
Catalunya en matèria de generació de coneixement no són més esperançadors. L'any 2001, 
prenent com base la UE-15=100, els nivells de Catalunya en despeses en R+D, despeses 
públiques en R+D sobre les despeses totals en R+D i despeses públiques i privades en 
R+D en relació amb el PIB, se situaven en 56, 53, 61 i 70, respectivament. En el cas de la 
inscripció de patents EPO, la nostra economia assolia únicament el 38% de la mitjana de la 
UE-15.  
 
En aquest context, i pel que fa a les pautes que ha seguit el procés d’internacionalització de 
la nostra economia, malgrat que la quota de mercat de les exportacions catalanes ha 
millorat en el període 1995-2001, les exportacions catalanes a la UE només cobreixen el 
77,6% de les importacions que Catalunya realitza procedents d'aquesta zona. A nivell de 
productes, el model exportador català, amb un fort pes del comerç intraindustrial en sectors 
d'Alta i Mitjana-Alta Tecnologia (pròxim al 50 %), està especialitzat (com és el cas de 
l'automòbil) en diferenciació de productes de baixa qualitat (baix preu). En canvi, Catalunya 
presenta una balança favorable en els sectors corresponents a alta tecnologia. En els altres, 
mitjana alta, mitjana baixa i baixa (segons la seva intensitat en despeses en R+D), el saldo 
és negatiu. 
 
Algunes de les conclusions més destacades de l’estudi apunten que Catalunya ha de dur a 
terme, en pocs anys, estratègies que condueixin a millorar la seva capacitat competitiva a 
través de la millora de la productivitat, millorant les dotacions d’equipament capital i humà. 
El model de creixement seguit per l'economia catalana, així com per altres països i regions 
de la UE en situacions similars d'atur, ha estat el de donar suport a la creació d'ocupació de 
baix valor afegit (baixa remuneració i qualificació) en la majoria dels sectors, tant industrials 

                                            
1 Professora del Departament de Política i Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de 
Barcelona, membre investigadora de l’Institut d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i 
subdirectora del CSIC. 
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com de serveis. El creixement s'ha fonamentat en la mà d'obra però no en el capital. 
L’increment del PIB s’ha produït en gran part gràcies a un increment important del factor 
treball, però sense increment del capital (tant TIC com no TIC). 
 
 
LA DESCENTRALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS D’OCUPACIÓ. L’IMPACTE DE 
LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ A CATALUNYA. 
 
Aquest estudi ha estat dirigit per la senyora Eva Granados Galiano, consellera del Grup 
Primer, i l’han elaborat els serveis tècnics del CTESC. L’ha debatut i aprovat la Comissió 
Permanent de l’Àrea d’Ocupació el dia 13 de juny i posteriorment aprovat definitivament a la 
reunió del Ple del dia 27 de juny. 
 
Aquesta publicació és la continuació de l’estudi Una aproximació al desenvolupament de les 
polítiques actives a Catalunya (1992-2002) fet pel CTESC l’any 2003. Consta de dues parts 
principals, la que fa referència a la descentralització dels serveis públics d’ocupació i la que 
analitza l’execució i els resultats d’inserció de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya 
en el període 2001-2003. 
 
L’estudi s’ha fet a partir de fonts secundàries com ara l’anàlisi de la legislació, dels 
documents produïts pels diferents organismes i agents socials i econòmics i de les dades, 
tant de caire estadístic com de gestió administrativa, facilitades pels organismes 
competents, com són l’Idescat, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Departament 
de Treball i Indústria, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
S’inicia l’estudi exposant l’evolució de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació (EEO), atès que 
és el marc dins del qual s’han de desenvolupar les polítiques d’ocupació dels estats 
membres, i es fa un esment especial de la implantació que ha tingut a Espanya i a 
Catalunya.   
 
A continuació es desenvolupa un dels eixos de l’estudi, l’anàlisi comparativa del procés de 
descentralització dels serveis públics d’ocupació, en concret a les comunitats autònomes de 
Catalunya, País Valencià, Madrid i País Basc. La descripció de la descentralització té 
especialment en compte com s’ha articulat la concertació social. Finalment en aquest 
apartat es recull l’opinió consensuada dels membres de la Comissió Permanent de l’Àrea 
d’Ocupació sobre el desplegament del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
En el capítol quart s’exposa la situació del mercat de treball a Catalunya en el període 2001-
2003, ja que és l’escenari sobre el qual es despleguen les polítiques d’ocupació. Es 
presenten les principals dades agregades del mercat de treball com ara les taxes d’activitat, 
inactivitat, ocupació i atur, l’evolució del VAB, l’ocupació i la productivitat durant el període i 
amb més detall la situació laboral per als col·lectius amb més dificultats d’inserció com són 
les dones, els joves i les persones en atur de llarga durada. Si bé s’observa que en molts 
paràmetres com la taxa d’ocupació, d’atur i el creixement del VAB Catalunya respon als 
reptes de l’EEO també s’evidencia que hi ha un seguit d’indicadors que marquen 
mancances, com l’elevada taxa de temporalitat, el salari inferior de les dones, l’alt índex 
d’abandonament escolar dels joves. 
 
El capítol cinquè s’inicia amb l’exposició comparada de la despesa en polítiques actives 
d’ocupació dels països de la Unió Europea; a continuació s’analitzen cadascun dels 
programes ocupacionals segons l’evolució legislativa que han tingut i les dades d’execució 
per al període. Finalment s’elaboren les dades d’inserció per a Catalunya a partir de l’estudi 
encarregat per l’Inem a la Universitat Autònoma de Madrid. 
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Es clou l’estudi amb les consideracions finals consensuades pels membres de la Comissió 
Permanent de l’Àrea d’Ocupació, que entre d’altres assenyalen la manca de dades sobre 
els nivells d’inserció de les polítiques actives d’ocupació per part dels organismes oficials, la 
necessitat de desplegar efectivament tot el sistema ocupacional de Catalunya (SOC, Institut 
Català de les Qualificacions, Consell Català de la FP, Consorci per a la FC de Catalunya), la 
conveniència de modernitzar les polítiques actives i la concertació social com a garant de 
l’èxit d’aquestes polítiques.  
 
 
EL TREBALL DE LES DONES A CATALUNYA. CAP A UNA IGUALACIÓ CREIXENT? 
 
Aquest estudi ha estat elaborat per la Dra. Cristina Carrasco Bengoa, que també n’ha estat 
directora, pel Dr. Màrius Domínguez Amorós i per la Dra. Maribel Mayodormo Rico. La 
senyora Mercè Civit i Illa com a membre de la Comissió Permanent de l’Àrea d’Ocupació 
n’ha estat la coordinadora. L’estudi el debat i l’aprova  la Comissió Permanent de l’Àrea 
d’Ocupació el dia 13 de juny i s’aprova definitivament a la reunió del Ple del dia 27 de juny. 
 
L’objectiu central de l’estudi és analitzar mitjançant l’Enquesta d’ús del temps (EUT), que 
per primera vegada comprèn l’àmbit de Catalunya, les desigualtats entre dones i homes en 
relació amb els temps de treball i avançar en el concepte “d’activitat global”, amb què es vol 
definir un concepte de treball que englobi tots els treball, el mercantil i el familiar domèstic 
 
En el primer capítol es tracten aspectes metodològics i conceptuals vers el concepte treball i 
l’aplicació que en fan les estadístiques més importants com són l’Enquesta de població 
Activa (EPA) i l’EUT, en definitiva s’analitzen metodològicament totes dues enquestes des 
d’una perspectiva de gènere i s’hi assenyalen els elements complementaris i diferencials 
que presenten. 
 
En el segon capítol s’analitzen les dades sobre el treball de dones i homes que es 
desprenen de l’EPA i se n’assenyalen les limitacions, així com les potencialitats no 
degudament explotades. Es fa una anàlisi no habitual de les dades de l’EPA del segon 
trimestre 2003, en especial de les diferents situacions d’inactivitat i de l’activitat familiar 
domèstica.  
 
El tercer capítol conforma el gruix de l’estudi, que és l’explotació de l’EUT mitjançant la qual 
s’estudien els treballs mercantil i familiar domèstic. Es desenvolupa el concepte “activitat 
global” a partir del qual es calculen noves taxes d’activitat anomenades taxes d’activitat 
global. L’objectiu és analitzar els temps de treball i no únicament els temps de l’ocupació. 
Aquesta informació és rellevant per estudiar la qualitat de vida de les persones i les 
diferències entre l’activitat de dones i homes. L’estudi demostra que les dones a Catalunya 
treballen (en treball familiar domèstic i treball de mercat) diàriament una hora més que els 
homes com a mitjana social, gairebé el 15% més. Una altra dada important és la referent al 
fet que el temps social mitjà diari que dedica tota la població al treball familiar domèstic és el 
mateix que dedica al treball de mercat; per tant, avui a Catalunya s’estan dedicant les 
mateixes hores a tots dos treballs, i conseqüentment es posa en qüestió la idea que el 
treball familiar domèstic és una activitat marginal i sense importància.  
 
En el quart capítol es desenvolupen un conjunt d’indicadors i un índex compost amb la 
finalitat de disposar de dades que permetin fer un seguiment de la situació de les dones en 
relació amb els treballs. Es presenten quatre conjunts d’indicadors de desigualtat en relació 
amb el treball: desigualtat en relació amb el treball global, desigualtat segons doble 
presència, desigualtat específica en treball familiar domèstic i desigualtat específica en 
treball de mercat. A continuació, un conjunt d’indicadors de diferència en el cicle vital entre 
les mateixes dones o els mateixos homes, segons els diferents períodes del seu cicle vital. I 
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en tercer lloc, un conjunt d’indicadors de desigualtat en funció del nivell social. A partir dels 
indicadors anteriors, es proposa construir un índex de desigualtat entre dones i homes en 
els treballs, el seu objectiu és poder reflectir en un nombre, l’índex, el nivell de desigualtat i 
fer-ne un seguiment mitjançant l’evolució de l’índex.  
 
Finalment, l’estudi presenta unes conclusions metodològiques i de resultats que evidencien 
les limitacions de les fonts estadístiques tradicionals per a l’estudi del treball, i, malgrat que 
valora l’aportació de l’EUT per donar informació sobre el treball familiar domèstic, assenyala 
que té també unes limitacions que se solucionarien corregint alguns aspectes del 
qüestionari individual de l’EUT. Com a conclusions de resultats s’insisteix en la necessitat 
de mantenir una visió global per a l’estudi del treball en comptes d’enfocaments centrats 
exclusivament en l’ocupació. Si es fa visible una activitat normalment invisible com és el 
treball familiar domèstic s’observen clarament les necessitats de treball que requereix la 
societat en el seu conjunt, la diferent participació de dones i homes en aquests processos i 
les interrelacions entre tos dos treballs. Segons les dades obtingudes, el model de treball 
que s’estaria consolidant a Catalunya seria el denominat “unipresència masculina/doble 
presència femenina”, amb les conseqüents desigualtats que implica entre dones i homes, 
tant en l’activitat mercantil com en el treball familiar domèstic. 
 
 
ALTRES ESTUDIS I INFORMES EN PREPARACIÓ 
 
· Estudi sobre la recol·locació de les persones més grans de 40/45 anys. 
· Estudi sobre els serveis socials i l’atenció a les persones a Catalunya. 
· Estudi sobre la mobilitat i el temps de treball. 
· Informe sobre l’efecte del procés de normalització de la immigració sobre el mercat de 

treball. 
· Informe sobre les dades i instruments necessaris per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya. 
· Informe comparatiu sobre com es protegeix legalment la seguretat i salut dels 

treballadors al conjunt de la Unió Europea. 
· Informe sobre el sector del turisme, l’oci i la cultura a Catalunya. Perspectives de futur. 
· Informe sobre les dades i instruments necessaris per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya. El dia 21 de novembre es lliura la proposta d’informe a la 
Comissió Executiva, que ha de donar el seu vistiplau. 
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Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social, atenent les funcions que li atorga la Llei 7/2005, de 
8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ha d’elaborar i trametre 
anualment al Govern una memòria en què es reflecteixin les seves consideracions respecte 
a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya. 
 
La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2004 ha estat realitzada pels serveis 
tècnics del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva el dia 22 de novembre 
del 2004.  
 
La memòria constitueix un esforç d’aproximació a la realitat socioeconòmica i laboral de 
Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les macrorelacions 
que tenen lloc a la nostra economia, centrades principalment en els sectors productiu, 
famílies, públic i exterior. Permet, en aquest sentit, realitzar un seguiment periòdic i acurat 
de les tendències primàries de la realitat socioeconòmica.  
 
Prenent com a referència aquests objectius metodològics i funcionals generals, la memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya del CTESC s’estructura en tres grans capítols, que 
engloben les facetes més rellevants de les condicions, tant estructurals com conjunturals, de 
la realitat socioeconòmica catalana, més un quart capítol de consideracions generals i un 
cinquè que recull les novetats normatives que s’han desplegat durant l’any en cadascun 
d’aquests àmbits. 
 
En el primer capítol s’analitza l’evolució econòmica a Catalunya durant l’any 2004. El 
creixement anual del producte interior brut (PIB), amb base 2000, ha estat del 3,1%, igual a 
l’experimentat per l’economia espanyola, i l’1,0% superior al registrat en la zona de l’euro. 
Com en el cas espanyol i, en general, de la zona de l’euro, el principal motor d’aquest 
creixement ha estat la demanda interna, en què destaquen com a components més 
dinàmics la despesa en consum de les administracions publiques i la formació bruta de 
capital. En canvi, la demanda externa ha reduït la seva aportació al PIB (-1,7% i -1,8% a 
Catalunya i Espanya, respectivament, enfront del -0,7% i el -0,8% l’any 2003). S’ha 
accentuat, per tant,  de forma  substancial durant l’any 2004, la tendència negativa mostrada 
pel saldo exterior.  
 
L’evolució del sector exterior pot estar fent palesa l’existència de problemes de competitivitat 
associats a un creixement feble de la productivitat. Aquesta  circumstància es veu agreujada 
pel comportament dels preus. L’any 2004, l’índex de preus al consum (IPC), mesurat en 
mitjana anual, creix a Catalunya el 3,47%, registre pràcticament idèntic al de l’any anterior 
(3,52%). En aquest context, la inflació catalana se situa 0,43 i 1,4 punts per sobre de les 
mitjanes espanyola i de la UE-15, respectivament, diferencial que també s’ha reproduït els 
darrers deu anys.  
 
En aquest context macroeconòmic, altres aspectes, com la persistència d’un dèficit 
significatiu en matèria d’infraestructures de transport i en l’àmbit de l’R+D+I condicionen 
negativament el dinamisme i la productivitat de l’economia catalana. 
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L’anàlisi de l’evolució de la realitat socieconòmica catalana durant l’any 2004 posa també de 
relleu la importància d’altres facetes, com el dèficit en la dotació d’infraestructures de 
transport i en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que, de forma 
complementària als aspectes macroeconòmics esmentats anteriorment, condicionen o 
afecten al grau de dinamisme de l’economia catalana i, en definitiva, el seu creixement 
competitiu i sostenible.  
  
El mercat de treball, les relacions laborals i la seguretat i la salut en el treball, són objecte 
d’estudi en el capítol segon.  
 
Les dades sobre el mercat de treball a Catalunya per a l’any 2004 mostren que es manté la 
tendència al creixement de la població activa (1,2%) i de l’ocupació (1,3%), i a la reducció 
de l’atur (fins a situar-se la taxa d’atur estimada en el 9,2% de la població activa). Aquestes 
tendències són, però, menys intenses que en anys anteriors i es produeixen amb menor 
força que a Espanya. 
 
En matèria de relacions laborals destaca, entre d’altres aspectes, el fet que el nombre total 
d’acords col·lectius que tenen l’inici de la seva vigència l’any 2004 és el 23,4% inferior que 
l’any anterior. Els acords col·lectius, l’any 2004, afecten 202.094 empreses i 1.808.190 
treballadors, amb una reducció respecte a l’any anterior del 3% i de l’11,8%, 
respectivament. L’increment salarial mitjà pactat en la totalitat d’acords de Catalunya l’any 
2004 és del 3,5%, un cop feta la revisió salarial; en els acords d’empresa l’increment es 
situà en el 3,4% i en els acords de sector, en el 3,6%. En matèria de conflictivitat laboral 
destaca, en relació amb l’any anterior, el descens del 31,6% en el nombre de vagues i 
l’augment del 28,7% en el nombre de treballadors participants. Les jornades perdudes a 
causa de les vagues són 95.801, el doble de les que es van perdre l’any 2003, i el sector 
més afectat per les vagues, igual que l’any anterior, ha estat el sector industrial. 
 
En l’àmbit de la seguretat i la salut laborals cal emfasitzar que, a Catalunya, l’any 2004 els 
accidents laborals es redueixen en l’1,09% en relació amb l’exercici anterior, tot i que els 
accidents in itinere augmenten el 23,7%. Del total d’accidents, el 77,1% correspon als 
homes (el 0,9% menys que l’any 2003) i el 22,9% els pateixen dones (el 0,9% més que 
durant l’any 2003). Els accidents lleus, que continuen sent els més nombrosos, 
disminueixen del 7,31% respecte a l’any 2003, mentre que els accidents greus 
experimenten un increment de l’1,2% i els mortals un descens del 10%. 
 
En el capítol tercer s’analitzen les condicions de vida a Catalunya, fent especial referència a 
la dinàmica i a l’estructura demogràfica, a la salut i al sistema sanitari, l’educació, la situació 
de l’habitatge, la protecció social, el medi ambient i la cultura, l’esport i l’oci. 
 
Les consideracions generals tanquen la memòria, en què destaquen els trets i les 
perspectives socioeconòmiques més significatives que es deriven de l’anàlisi realitzada. 
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Activitat institucional i comunicació 
 
 
 
Dins els objectius de l’entitat adreçats a potenciar la col·laboració i el consens dels agents 
socials, la presidència ha desenvolupat diverses iniciatives proposades per les 
organitzacions membres al llarg de l’exercici 2005. 
 
En aquesta línia cal destacar el Projecte Càtedra, una proposta formulada a les universitats 
catalanes amb el propòsit de crear una càtedra específica per a la formació de membres de 
les organitzacions sindicals, empresarials i de l’economia social, així com dels sectors 
agrícola i pesquer. La iniciativa, rebuda amb interès pel món acadèmic català, ha concretat 
el programa de formació i es signarà a l’exercici 2006. 
 
Així mateix, la presidència del CTESC ha mantingut contactes amb representants de les 
institucions catalanes –en especial membres del Govern i del Parlament– dins l’activitat de 
difondre el consens dels agents socials als destinataris dels dictàmens que elabora 
l’organisme.  
 
Pel que fa a la representació institucional, el president del CTESC ha participat en seminaris 
i jornades d’entitats de l’àmbit laboral i social, entre altres: AEDIPE, CES locals, autonòmics, 
CES de la Unió Europea, organitzacions de cooperatives i actes organitzats per membres 
del CTESC. Així mateix ha representat l’entitat a actes organitzats per institucions del 
govern i del món econòmic, laboral i social català així com universitats. En temes 
d’actualitat, i en especial per a la difusió de la Memòria socioeconòmica de Catalunya que 
elabora anualment el CES català per encàrrec del govern, ha traslladat la veu de la 
institució, així mateix, en els mitjans de comunicació. 
 
L’organització de la reunió anual de presidents i secretaris executius dels consells 
econòmics i socials d’arreu l’Estat, que es va celebrar per primer cop a Catalunya, ha estat 
encapçalada per la presidència del CTESC. Al programa preparat pel CTESC, les trobades 
institucionals amb representants del govern de la Generalitat han anat seguides d’altres 
sessions informatives amb ponències a càrrec d’experts sobre els temes de “Competitivitat 
de l’economia catalana, espanyola i europea”, “La Societat Anònima Europea”, “La 
responsabilitat social de l’empresa” i “La proposta de finançament de l’Estatut de 
Catalunya”. La reunió es va desenvolupar en dues fases, els dies 21 i 22 d’abril i el 20 i 21 
d’octubre.  
 
L’organització d’una Jornada sobre El futur dels fons estructurals i de cohesió europeus, el 
dia 19 de setembre, per tractar sobre els controvertits nous pressupostos comunitaris i les 
noves orientacions dels fons estructurals i de cohesió, ha donat pas a l’intercanvi 
d’informació amb les institucions comunitàries, del Govern central, del Govern de la 
Generalitat de Catalunya i de sindicats i patronal de la Unió Europea. Els temes sotmesos a 
estudi i a debat en les tres taules rodones organitzades han estat el futur dels fons 
estructurals a partir del 2007 i l’impacte que pot tenir per a l’Estat espanyol en general i per 
a Catalunya en particular la disminució prevista de recursos; les orientacions del nou Fons 
Social Europeu, les línies d’actuació preferents i les actuacions previstes pel reglament del 
FSE en relació amb l’Estratègia Europea d’Ocupació, l’Agenda de Lisboa revisada i 
l’Agenda social; i el paper dels agents econòmics i socials en la proposta de nou reglament 
del Fons, analitzada per la Confederació Europea de Sindicats (CES) i la Unió d’Indústries 
de la Comunitat Europea (UNICE). Es va  comptar amb la col·laboració de l’Associació de 
Periodistes Europeus de Catalunya. 
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D’altra banda, i com a aspectes d’interès comú per als treballadors, empresaris, i 
cooperativistes, el Consell ha celebrat presentacions públiques dels estudis sobre 
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, la Societat Anònima Europea i  Canvis i transformacions. 
La presentació del llibre sobre l’Euroregió ha anat a càrrec dels seus autors. L’estudi sobre 
la SAE també ha estat presentat pels seus autors, Miquel Roca, advocat, i Carles Navales, 
sociòleg i escriptor.  Aquest acte també ha comptat amb la presència del director general de 
Mercat Interior de la Comissió Europea, Sr. Alexander Schaub. En els parlaments i el debat 
posterior es destaca la importància d’aquest figura jurídica, que facilita la creació de 
societats transnacionals per a la realització d’activitats econòmiques dins l’àmbit comunitari. 
La participació i la implicació dels treballadors són aspectes essencials en la seva regulació.   
 
El sindicalista i exparlamentari europeu Bruno Trentin presenta el llibre Canvis i 
transformacions, que recull diversos textos representatius del seu pensament, que ha influït 
en diverses generacions de polítics, acadèmics i representants del món del treball. 
 
 Amb motiu de l’entrada en vigor de la nova Llei del CTESC, el mes de juny, el president de 
la institució ha anat dirigint la implementació dels tràmits previstos per a la renovació dels 
òrgans de govern. També ha orientat  la constitució de comissions de treball transitòries per 
tal de donar continuïtat, sense interrupcions, al desenvolupament de la funció assessora del 
govern, amb l’elaboració de dictàmens,  que és la principal de l’organisme.  
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Premis 
 
 
L’any 2005 s’ha convocat la tercera edició del premi Tesis doctorals del CTESC, amb 
l’objectiu de promoure iniciatives relacionades amb l’estudi, el debat i la difusió de les 
matèries corresponents al seu àmbit competencial, especialment en els àmbits del món 
laboral, la seguretat i la salut, l’economia i les polítiques socials. 
 
El dia 27 de desembre del 2005 es van atorgar els premis corresponents, amb el resultat 
següent: 
 
Primer premi a la doctora Natalia Ortega Gómez per la seva tesi: Efectes de la composició 
sectorial, la dimensió i l’origen del capital a les empreses industrials espanyoles en la 
situació de la innovació tecnològica a Espanya i en la política tecnològica. 
 
Segon premi a la doctora Maria Asunción Blanco Romero, per la seva tesi Teletreball, 
gènere i territori. Una comparació entre Catalunya, Ardèche i Québec.  
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La revista en línia del CTESC 
 
La revista del CTESC està inclosa a la web i és el lloc virtual on es tracten temes  d’interès 
en els camps econòmic, social o laboral, des de diverses òptiques. Els assumptes  van 
lligats, habitualment, a l’actualitat informativa.  
  

Al llarg de l’any 2005 ha publicat números sobre: 
  
· Cooperativisme i economia social  
· La Constitució europea  
· La renda bàsica  
· La nova doctrina social de l’Església  
· La productivitat  
· Ensenyament  
· La conciliació de la vida familiar i laboral  
· Els TRADE  
· Negociació col.lectiva  

  
Sobre aquests aspectes han exposat les seves opinions David Alonso, Ramon Alos-

Moner, Josep Maria Alvarez, Josep Anton, J. Arcarons, Estel Barbé, Isidor Boix, Àlex 
Boso, Ildefonso Camacho, Joan canals, Antoni Cañete, Salvador Cardus, Pere Casals, 
Cecilia Castaño, Emili Castejón, Manuel Castells, Eusebi Cima, Joan Clos, César Coll, 
Antoni Comin, Joan Coscubiela, Adriana Costa, Xavier Crespán, Jesús Cruz, Salvador 
Duarte, Maria Rosa Eritja, Rosa Maria Fabián, Miquel Falguera, Jose Manuel Fandiño, 
Ignasi Farreres, Luis Fuertes, Carles A. Gasòliba, Manuel Gomez Acosta, Joaquin 
Gonzalez, Alejandro Goño, Helena Guardans, Salvador Guillermo, Jordi Gutiétrrez, José 
Hallado, Rafael Hinojosa, Javier Ibars, Alfons Labrador, Christian Laval, Josep Llabina, 
Dolors Llobet, Elvira Llopis, José Luis López Bulla, Carme Mas, Saul Meghnani, Josep 
Molina, Josep Montoya, José Antonio Noguera, Enric Oltra, Emilio Ontiveros, Juan Ortiz, 
Stefano Palmieri, Amadeu Petitbò, Joaquim Prats, Josep Puig, Lluis Maria de Puig, 
Antoni Puigverd, Jordi Pujol, Lleonard Ramírez, M. Raventós, Carme Rangil, Alfredo 
Reina, José Luis Rivero, Albert Roca, M. Rubio, Linda Laura Sabbadini, Jeffrey Sachs, 
Ignasi Salvat, Francisca Sanchez, Joan Antoni Santacana, Adrià Serra, Raquel Serrano, 
Juan Manuel Tapia, Josep-Maria Terricabras, Albert Tierraseca, Eduard Tortajada, 
Bruno Trentin, Joaquin Trigo, Francesc Trillas, Xavier Tubert, Joan Tugores, Lanfranco 
Turci, Armando Tursi, Philippe Van Parijs, Yannick Vanderborght, Isabel Vidal, Patrick 
Viveret .       

  
            D’altra banda, el format on-line,  permet que els diferents debats vagin rebent 
respostes, comentaris i aportacions dels lectors, que també s’inclouen a la revista com a 
“comentaris”, enriquint els continguts.  
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Llibres del CTESC 
 
 
1. L’ESTRUCTURA ECONÒMICA DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA 
 
L’estudi, realitzat per experts universitaris a iniciativa dels agents socials, posa de relleu les 
magnituds macroeconòmiques que defineixen l’espai de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània,  
en els aspectes, a més, del treball; agricultura, ramaderia i pesca; construcció; indústria i 
energia; serveis, comerç i turisme; recerca, desenvolupament i innovació; transports, 
infraestructura i comunicacions; habitatge; i despesa social.  
 
Aquestes estadístiques posen de relleu la realitat d’allò que és l’Euroregió, amb l’existència 
de molts aspectes comuns i complementarietats que cal aprofitar (relacions de treball, 
serveis socials, infraestructures comunes, universitats, agricultura o el fet de ser zona 
d’atracció d’immigració), i també febleses que val la pena resoldre amb l’objectiu de reforçar 
un relació estructurada amb els territoris que la conformen, tant des del punt de vista 
econòmic, com de cultura i identitat. 
 
Autors: Alfons Bayraguet, Xavier Bonet, José Carrillo de Albornoz, Joan Manuel Fandiño, 
Manuel Gomez Acosta, Salvador Guillermo, Mercedes pizarro, Albert Roca, Joaquin Trigo. 
 
 

 
2. LA SOCIETAT ANÒNIMA EUROPEA 

 
La societat anònima europea és una figura que facilita la creació de societats transnacionals 
per a la realització d’activitats econòmiques d’àmbit comunitari. La participació dels 
treballadors és un aspecte cabdal per a la creació d’aquestes societats i la seva implicació 
és requisit previ per  poder registrar la societat. 
 
L’augment constant del grau d’internacionalització de les empreses  catalanes, de totes les 
dimensions, i el fet que la UE sigui el primer mercat, fa que aquesta modalitat jurídica 
d’empresa sigui d’interès al nostre país, atès que permet cooperacions, reestructuracions, 
fusions, creació de holdings i de filials comunes a societats diferents. 
 
Entre altres novetats en el dret espanyol, la SAE admet optar per un sistema d’administració 
de la societat per part d’un sol òrgan –com fins ara–, o bé optar per un sistema dual amb un 
òrgan de control i un òrgan de direcció. 
 
La introducció recull la cronologia de la SAE, explicant que ha requerit un  procés de 50 
anys de gestació, des que la va proposar, per primer cop, un professor de la Rotterdam 
School of Economics en un Congrés de Notaris a França, el 1959. 
 
Autor: Miquel Roca Junyent.  
  
 
 
3. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I SALUT LABORAL 
 
La terciarització de l’economia dóna pas a noves formes de riscos laborals que cada cop 
ocupen més espai en relació amb els riscos tradicionals associats als altres sectors 
d’activitat. Així, la tipologia de la prevenció va evolucionant d’acord amb els canvis en 
l’estructura econòmica. 
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L’estrès laboral, amb una consideració per classe social i gènere, la intervenció jurídica (Llei 
de prevenció de riscos laborals, entre altres) en aquesta qüestió, així com una anàlisi de 
l’organització del treball i de la acció preventiva més adient, és el tema d’aquesta obra. 
 
Autors: Clara Llorens, Salvador Moncada, Esther Sanchez. 
  
 
 
4. i 5. EL MARC CATALÀ DE RELACIONS LABORALS I DE LA PROTECCIÓ SOCIAL 
 
Les polítiques espanyola i autonòmica en matèria d’ocupació estan determinades per 
l’Estratègia Europea d’Ocupació, que pretén coordinar les polítiques  en aquesta matèria, 
atès que l’ ocupació es converteix en un assumpte d’interès comú a tota la Unió Europea.  
 
Les directrius europees relatives a l’ocupació han posat de manifest reiteradament la 
necessitat d’atorgar una participació més gran de les autoritats regionals i locals en el 
disseny, elaboració i aplicació de les polítiques d’ocupació.  
 
“El marc català de relacions laborals”, a càrrec d’experts de les universitats catalanes, 
analitza els diversos aspectes d’aquest marc específic: 

  
1. El repartiment de competències normatives entre l’Estat i la Generalitat en 

matèria laboral 
2. Serveis públics d’ocupació 
3. Mesures de foment de l’ocupació a Catalunya 
4. La formació professional 
5. La intervenció autonòmica en l’espai de protecció social 
6. Normativa aplicable a les relacions laboral a Catalunya en conciliació de la 

vida laboral i familiar 
 
Autors: Neus Ciscart, Ricard Esteban, Maria José Feijóo, Josep Maria fusté, Agnès Pardell y 
Francesc Perez Amoros. 

  
  

 
6. CANVIS I TRANSFORMACIONS 
 
Bruno Trentin va ser el màxim dirigent del sindicat italià Cgil, i eurodiputat. És doctor honoris 
causa per la Universitat de Venècia. Al llarg de cinquanta anys i de les seves vint obres 
literàries, Trentin ha anat analitzant les grans mutacions experimentades en els camps de la 
innovació tecnològica i l’economia, en les noves formes de treball i en els drets dels 
ciutadans. Les seves obres han influït en les successives generacions de sindicalistes, 
intel·lectuals i polítics italians i europeus.   
 
El llibre “Canvis i transformacions” conté un recull de textos representatius del seu 
pensament, el qual ha anat descrivint l’aparició de nous problemes, conseqüència dels 
grans canvis, que requereixen noves solucions i noves polítiques.      
 
Autor: Bruno Trentin. 
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7. LA PRODUCTIVITAT 
 
La productivitat és un concepte clau en la negociació col·lectiva i també l’argument (la 
“baixa productivitat” al nostre país) esgrimit per justificar, en no poques ocasions,  la 
deslocalització d’empreses. 
 
Així mateix, la Comissió europea situa la productivitat com la clau per a la competitivitat de 
les economies i empreses europees, amb una 
atenció especial a aquest indicador a l’Estratègia adoptada a Lisboa i que informa de les 
seves polítiques.  
 
El CTESC ha obert un debat per demanar a experts, empresaris, analistes i sindicalistes si 
el concepte de “productivitat”, amb el qual treballem avui, hauria de posar-se al dia, d’acord 
amb els canvis experimentats a l’economia. I també el seu càlcul, que encara continua 
essent el mateix que en el sistema industrial del segle XIX: el quocient entre el producte 
interior brut i el nombre de treballadors. Aquest llibre és la síntesi de les seves opinions i 
propostes. 
 
Autores: Ramon Alòs-Moner, Isidor Boix, Cecilia Castaño, Manuel Castells, rose M. Fabián, 
José Manuel Fandiño, Manuel Gómez Acosta, Helena Guardans, Enric Oltra, Stefano 
Palmieri, Amadeu Petitbó, José Luis Rivero Ceballos, Albert Roca, Joan Antoni Santana, 
Juan Manuel Tapia, Joaquin Trigo, Joan Tugores, Patrick Viveret. 
 
 
 
8.  LA RESPONSABILITAT EMPRESARIAL: UNA RESPOSTA RENDIBLE 
 
  
El llibre aborda el concepte de Responsabilitat Empresarial en tant que nova visió 
empresarial que incorpori aspectes socials i mediambientals  en l’estratègia tradicional 
empresarial i que incorpori, també,  una nova manera de gestionar que tingui en compte 
l’entorn. 
 
La RE s’explica des de quatre aspectes: en primer lloc, exposa els reptes de la globalització 
tot examinant els principals factors no econòmics que interactuen amb les empreses. En 
segon lloc, analitza quins beneficis aporta a les empreses el fet de contribuir a revertir els 
efectes negatius de la globalització reforçant-ne els positius. En tercer lloc s’analitzen els 
tres tipus principals d’eines que conformen la RE: sistemes de gestió, el reporting no 
financer i les aliances amb altres agents socials. L’última part examina què esperen del món 
empresarial i com la interpreten els altres agents socials  
 
Autora: Helena Vinyes. 
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Difusió d’informació, documentació i publicacions 
 
 
El tractament i la gestió de la informació corporativa permeten mantenir 
actualitzades diferents plataformes web i planificar les seves etapes de 
desenvolupament i creixement futur. Actualment el web Internet ha arribat al llindar 
de maduresa, pel que fa als continguts, a la seva estructuració i presentació. Pel 
que fa al web intranet enguany s’hi ha treballat amb vistes a convertir-lo en una 
autèntica eina d’intercomunicació del personal del Consell. 
 
S’ha continuat aportant informació actualitzada sobre les grans línies d’activitat del 
Consell al web CES Españoles, projecte comú de tots els CES de l’Estat.  També es 
participa en l’actualització de la base comuna d’informes, dictàmens i memòries de 
tots els consells econòmics i socials.  
 
 
Web Internet 
 
L’aprovació de la Llei 7/2005, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
ha comportat una revisió del web i dels seus continguts per tal d’adequar-lo als nous 
plantejaments normatius. Concretament, la publicació d’aquesta Llei ha comportat 
l’actualització dels apartats següents: 
 

Qui som 
Composició i funcions 
Normativa 
El CTESC en dos minuts (Quicktour) 

 
Mitjançant l’apartat Actualitat s’ha informat sobre les activitats més destacades del 
Consell (emissió de dictàmens, organització d’actes, novetats editorials, entre 
d’altres). També s’hi han difós les publicacions de caràcter mensual Indicadors 
bàsics socioeconòmics i laborals i Recull normatiu; la distribució d’aquestes obres 
s’ha reforçat amb la tramesa a tots els destinataris d’una newsletter o gaseta 
electrònica. La tasca periòdica d’actualització de continguts es complementa amb la 
creació d’estructures de navegació que faciliten un accés ràpid i eficient a la 
informació cercada.  
 
Paral·lelament s’ha posat en marxa un estudi de revisió i millora tecnològica del web 
Internet del Consell, en el qual s’han analitzat l’arquitectura actual i futura de 
continguts, la seva organització, els serveis del portal i l’estructuració de fitxers i 
directoris web. Aquest estudi preveu la necessitat d’una eina de gestió de pàgines, a 
partir de la confecció d’un conjunt de plantilles programables i està destinat a assolir 
un increment de l’eficiència global de la gestió i un augment del nivell  
d’accessibilitat. 
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Web intranet 
 
La feina feta l’any 2005 ha suposat un esforç d’ampliació dels recursos d’informació i 
documentació que es posen a l’abast dels usuaris. Cal destacar els següents:    
    

· Creació d’un nou apartat anomenat Centre de Documentació, que inclou 
opcions de cerca i préstec, com també informació sobre els recursos i serveis 
que el Centre ofereix. 
 
Dins de l’apartat Cerca s’ha creat una interfície que agrupa les consultes més 
habituals en l’àmbit documental, com són la consulta al Catàleg de les 
biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya, la cerca al 
Google en general o al web del CTESC en particular i la cerca a la base de 
dades comuna de dictàmens i documents dels CES. A més, s’hi estableix un 
enllaç als principals cercadors a Internet. 
 
L’apartat Préstec facilita l’autogestió i l’autoconsulta, per part dels usuaris, del 
préstec i del seu retorn. Inclou un formulari de sol·licitud d’aquisició de 
documents, recerca d’informació i de préstec interbibliotecari. 
 
L’apartat Recursos i serveis inclou normativa i explicació de les condicions 
d’accés, l’organització interna, l’ús i els serveis que ofereix el Centre de 
Documentació. Enumeració i accés electrònic a les bases de dades, les 
revistes, els anuaris, els proveïdors del Centre de Documentació i els mitjans 
de comunicació més consultats als quals està subscrit i/o té accés lliure el 
CTESC. 
 
També s’hi inclou un expositor de novetats en versió electrònica.  

 
· Creació d’una pàgina de suport lingüístic, accessible des del menú principal, 

amb la voluntat d’oferir un marc de referència teòric (marc normatiu i plans 
d’actuació de la Secretaria de Política Lingüística) i un conjunt d’eines 
pràctiques de suport i consulta. L’enllaç a diverses pàgines de recursos 
universitaris i d’altres institucions ofereix una visió interinstitucional.  

 
En aquest apartat s’inclouen pautes d’assessorament, una selecció de 
diccionaris electrònics (català i altres idiomes), de traductors automàtics i de 
llibres d’estil institucionals. Pel que fa a la toponímia oficial, s’inclou un accés 
al nomenclàtor oficial de Catalunya i la base de dades de topònims.       

 
· Creació d’una nova pàgina de la Generalitat de Catalunya, que agrupa els 

principals llocs web, recursos i serveis de la Generalitat als quals estem 
enllaçats per haver-se considerat d’utilitat en el treball propi. Cal destacar 
l’accés a tots els webs departamentals i a totes les intranets dels 
departaments de la Generalitat. 
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· Formularis electrònics. S’ha creat una nova pàgina que dóna accés a tots els 
impresos de caràcter general del CTESC i permet omplir-los des de la 
intranet. 

 
· Creació d’un arxiu de logotips amb les opcions de tractament i recuperació de 

les imatges des de la intranet. 
 
A més, s’ha fet una revisió de la pàgina principal que ha comportat la reordenació de 
determinats blocs d’informació. S’ha millorat la interfície de presentació del directori 
d’adreces i telèfons. Pel que fa al Sistema de Gestió de la informació, s’han millorat 
les prestacions de l’Agenda URL mitjançant l’ampliació del nombre de webs 
incorporades a l’agenda i al redisseny de la interfície de consulta, que ara inclou la 
visualització dels principals blocs temàtics, la consulta per descriptors i nom de les 
organitzacions i la possibilitat de fer la cerca directament a través de Google.   
 
 
 
Publicacions 
 
L’any 2005 s’han editat 54 publicacions, que inclouen dictàmens, memòries, estudis, 
tesis doctorals i indicadors bàsics socioeconòmics i laborals (publicació periòdica de 
caràcter mensual). 
 
S’ha posat en marxa una nova col·lecció editorial, Llibres del CTESC, amb l’objectiu 
de crear un espai editorial de reflexió i debat sobre qüestions rellevants en l’àmbit 
socioeconòmic i laboral i també en l’àmbit acadèmic. Al llarg de l’any s’han publicat 
vuit estudis.  
 
Dins de la col·lecció Estudis del CTESC, endegada l’any 2003, el Consell difon el 
resultat de les seves investigacions sobre determinats aspectes de l’àmbit 
socioeconòmic, la situació actual, el resultat de les polítiques públiques 
desenvolupades i les necessitats de futur. L’any 2005 s’ha publicat sis estudis. 
 
Fora de col·lecció s’ha editat el llibre Jornades sobre l’Euroregió, que recull la 
transcripció de les aportacions fetes en les jornades que, sota el mateix títol,  van 
tenir lloc a Barcelona els dies 25 i 26 de novembre del 2004. 
 
El total d’exemplars publicats ha estat de 51.564 exemplars, que es distribueixen 
entre els interlocutors sistemàtics del Consell. També es posen a la venda a través 
de la Llibreria de la Generalitat. 
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                          PUBLICACIONS EDITADES PEL CTESC L’ANY 2005 

Títol publicació Quantitat 

Dictàmens  
Dictamen 1/2005 sobre l’Avantprojecte de llei d’exercici de professions 
titulades i de col·legis professionals 845 
Dictamen 2/2005 sobre l’Avantprojecte de llei d’equipaments comercials 875 
Dictamen 3/2005 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 
103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el reglament dels tributs 
gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua 875 
Dictamen 4/2005 sobre el Projecte de decret d’aprovació del programa 
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, d’intervenció integral 
de l’administració ambiental i de modificació de la normativa en matèria 
d’ordenació de les explotacions ramaderes 875 
Dictamen 5/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació parcial de 
diverses lleis relacionades amb l’activitat econòmica 875 
Dictamen 6/2005 sobre l’Avantprojecte de decret legislatiu pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei d’urbanisme 804 
Dictamen 7/2005 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la producció 
agrícola genèticament modificada, la coexistència amb la producció 
convencional i l’ecològica, i el seu sistema de vigilància i control 870 
Dictamen 8/2005 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de 
plantacions de fruita dolça a Catalunya 865 
Dictamen 9/2005 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 
286/2004, d’11 de maig, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades al projectes que continguin mesures adreçades a la 
creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació 875 
Dictamen 10/2005 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el 
procediment d’inspecció per entitats autoritzades, dels equips de treball, en 
l’àmbit de la seguretat minera 840 
Dictamen 11/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial 804 
Dictamen 12/2005 sobre l’Avantprojecte de llei ferroviària 990 
Dictamen 13/2005 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el règim 
econòmic dels drets d’alta que han d’aplicar les empreses distribuïdores de 
gas natural per canalització 800 
Dictamen 14/2005 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix una 
moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per a la implantació de 
parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya 840 
Dictamen 15/2005 sobre el Projecte de decret d’actualització del Pla pel dret 
a l’habitatge 2004-2007 853 
Dictamen 16/2005 sobre el Projecte de decret que regula els establiments 
de turisme rural 879 
Dictamen 17/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de prestacions econòmiques 
d’assistència social 875 
Dictamen 18/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures financeres 880 
Dictamen 19/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de foment de la ciència i la 
innovació empresarial i d’ordenació de la recerca 870 
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Dictamen 20/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de creació del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya 865 
Dictamen 21/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana de 
Turisme 874 
Dictamen 22/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de serveis socials 820 

Memòries  
Memòria d’activitats 2004 850 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2004 800 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2004  en CD 200 

Estudis del CTESC  
La descentralització dels serveis públics d’ocupació. L’impacte de les 
polítiques actives d’ocupació a Catalunya. Núm. 7 1.020 
Dones, salut i treball. Núm. 8 1.000 
Integració dels immigrants qualificats al mercat de laboral a Catalunya i 
Europa. Núm. 9 1.010 
El treball de les dones a Catalunya: cap a una igualació creixent?. Núm. 10 1.000 
L’impacte en l’economia catalana de la globalització i de la integració 
econòmica. Volum I. Núm. 11 1.000 
L’impacte en l’economia catalana de la globalització i de la integració 
econòmica. Volum II. Núm. 12 1.000 

Llibres del CTESC. Eines per al debat  
L’estructura econòmica de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Núm. 1 1.328 
La societat anònima europea. Núm. 2 1.020 
Organització del Treball i Salut Laboral. Núm. 3 1.020 
El marc català de relacions laborals i de la protecció social. Volum I.  
Núm. 4 1.019 
El marc català de relacions laborals i de la protecció social. Volum II. 
Núm. 5 994 
Canvis i transformacions. Núm. 6 1.000 
Productivitat i flexibilitat. Núm. 7 1.000 
La responsabilitat empresarial: una resposta rendible. Núm. 8 1.010 
La Sociedad Anónima Europea (versió castellana) 550 

Tesis doctorals  
Planificació del temps de treball amb jornada anualitzada 1.020 
Mesotelioma pleural i exposició ambiental a l’amiant 1.010 

Conferències  
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Jornades sobre l’Euroregió 900 

Indicadors bàsics socioeconòmics i laborals   
Gener 2005 1.000 
Febrer 2005 1.050 
Març 2005 1.050 
Abril 2005 1.120 
Maig 2005 1.100 
Juny 2005 1.089 
Juliol 2005 1.070 
Agost 2005 1.095 
Setembre 2005 1.095 
Octubre 2005 1.050 
Novembre 2005 1.095 
Desembre 2005 1.050 
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Centre de Documentació  
 
 
Durant l’any 2005 ha prosseguit la intercomunicació amb els altres consells 
econòmics i socials de l’Estat. Al mes de febrer es va rebre la visita d’una 
documentalista del CES del País Basc per estudiar l’organització del nostre Centre. 
L’assistència a les III Jornades de Documentació i Comunicació en els CES 
organitzades pel Consell Econòmic i Social de Galícia (Santiago de Compostela, 26 
i 27 de maig) va facilitar la reflexió entorn als serveis d’informació i documentació 
digital amb eines de programari lliure i l’avaluació de l’estat dels projectes comuns. 
En aquestes sessions es va fer una presentació de la intranet del CTESC.  
 
La participació en la xarxa de les BEG (http://beg.gencat.net) ha comportat la 
necessitat de dur a terme el procediment previ a la integració al CCUC previst per a 
totes les biblioteques, consistent en la revisió del catàleg, la unificació d’autoritats i 
de registres duplicats. També s’ha estudiat la forma de dur a terme la planificació del 
canvi de programari i les eines d’indexació a les BEG (tesaures versus llistes 
d’encapçalaments de matèria). La participació en les reunions de la Comissió 
Gestora de les BEG ha facilitat un fòrum de debat i discussió de les línies de treball 
conjuntes i dels criteris de catalogació, com també l’aportació de suggeriments 
sobre la utilització de formularis electrònics i sobre la revisió i sistematització dels 
recursos d’informació, especialment pel que fa a les publicacions periòdiques.  
 
L’assistència a accions formatives per part del personal tècnic del Centre ha garantit 
una adequada coordinació amb els criteris i els estàndards de treball de les BEG. 
Cal destacar l’assistència als cursos de VTLS, catalogació de holdings i parts 
components i a les sessions de treball sobre la Llista d’encapçalaments de matèria 
en català (LEMAC). 
 
La dotació física del Centre és de 114,07 metres lineals de prestatgeries, dels quals 
67,78 m lineals estan ocupats. El fons bibliogràfic consta de 3.588 exemplars, que 
inclouen monografies i anuaris. A més, es disposa d’una selecció de documents 
electrònics catalogats amb VTLS i disponibles a través de la intranet.  
 
Si es mesura el fons en nombre de metres lineals ocupats es veu com les 
monografies ocupen el 71,53% (48,48 metres lineals) i les revistes ocupen el 
28,47% (19,30 metres lineals) del total ocupat.  
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Des dels inicis del Centre de Documentació, l’augment del fons mostra una 
tendència constant, tant en el nombre de monografies com en el d’anuaris. 
 
 
Monografies 
 
Actualment disposem de 2.658 títols. A partir de les dades de les BEG referents al 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya veiem l’evolució de registres 
següent: 
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Publicacions periòdiques 
 
El nombre de publicacions periòdiques que es reben actualment és de 229. En la 
taula i gràfics següents podeu veure l’evolució al llarg dels anys: 
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Publicacions periòdiques
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Revistes Anuaris  
 
Total 

Pagament Gratuïtes Pagament Gratuïts 
Paper Digital Paper Digital 

2003 39 83 51 25 198 
2004 32 83 53 25 193 
2005 37 1 77 18 67 29 229 
 
 
Bases de dades 
 
El nombre de bases de dades a les quals es té accés és de 14, de les quals 9 són 
de pagament. A la gràfica i taula següents se’n pot veure l’evolució: 
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Bases de dades  
 
Total 

Pagament Gratuïtes 
En línia CD-ROM En línia CD-ROM 

2003 9 1 10 
2004 8 3 11 
2005 5 4 5 0 14 
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Expositor de novetats  
Aquest any s’han substituït els butlletins de novetats bibliogràfiques i el butlletí de 
documentació per l’expositor de novetats, el qual recopila la informació següent: 
 

· Documents incorporats mensualment al Centre de Documentació. 
· Dictàmens aprovats pels diferents CES espanyols i europeu. 
· Documentació més rellevant en l’àmbit del CTESC aprovada per la Comissió 

Europea. 
 
L’expositor de novetats té presència física al Centre de Documentació i, des del mes 
d’abril, també té una versió electrònica a la intranet del CTESC, dintre de l’apartat 
Centre de Documentació: Recursos i serveis. L’enviem per correu electrònic 
setmanalment a tot el personal del CTESC i també en fem un de recopilatiu que 
s’envia mensualment. 
 
Préstec 
 
L’any 2005 s’han fet 219 préstecs a 33 usuaris diferents. El major nombre es va fer 
entre els mesos de març i maig i setembre i novembre. Pel que fa al préstec 
interbibliotecari, el nombre de sortides a petició d’altres biblioteques i centres de 
documentació ha estat de 14 préstecs a 4 biblioteques diferents, d’acord amb la 
taula de sortides següent:  
 
Sortides Entitat 
1 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
3 Departament de Salut. Negociat de Documentació i Biblioteca 
3 Departament d’Economia i Finances. Direcció General de Programació 

Econòmica. Biblioteca 
7 UGT. CRESC 
 
A petició dels usuaris del CTESC s’han demanat 22 préstecs a 12 entitats diferents, 
que es detallen a la taula d’entrades que apareix a continuació: 
 
Entrades Entitat 
4 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
1 Departament de Comerç, Turisme i Consum. Biblioteca 
1 Departament de Cultura. Biblioteca 
2 Departament de Treball i Indústria. Biblioteca 
1 Departament d’Economia i Finances. Biblioteca 
2 Departament d’Economia i Finances. Direcció General de Programació 

Econòmica. Biblioteca 
1 Departament d’Educació. Biblioteca 
1 Departament d’Interior. Biblioteca 
1 Escola d’administració Pública. Biblioteca 
3 Universitat de Barcelona. Biblioteca 
1 Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca 
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4 Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca 
 
De forma complementària a l’adquisició de llibres i altres documents, mitjançant 
compra, també s’ha sol·licitat una quantitat considerable de documents a 48 entitats 
diferents de forma gratuïta. A continuació s’enumeren les entitats a les quals s’ha 
sol·licitat informació: 
 
Documents Entitat 
1 consulta 
dades 

AENA. Oficina de Premsa de Barcelona 

1 consulta 
dades 

Ajuntament de Girona 

2 llibres La Caixa. Servei d’Estudis 
1 revista Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona 
1 llibre CCOO. CERES 
1 llibre CCOO. Unión Sindical de Madrid (USMR) 
1 article Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
1 llibre Círculo de Empresarios 
1 llibre COMFIA-CCOO 
10 llibres Comissió Europea. Constitució Europea 
4 llibres Comissió Europea. Direcció General d’Ocupació i Afers Socials. 

Centre de Documentació i d’Informació 
5 llibres Consejo Económico y Social del Reino de España 
1 llibre Consejo Económico y Social del País Vasco 
2 revistes Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales 
1 article Consell Consultiu. Biblioteca 
13 llibre Departament de Benestar. Biblioteca 
4 llibres Departament de Cultura. Direcció General de Cooperació Cultural 
6 llibres Departament de Presidència. Secretaria de Política Lingüística 

7 llibres, 1 
article 

Departament d’Economia i Finances. Direcció de Programació 
Econòmica. Biblioteca 

2 estudis ESADE 
12 llibres Escola d’Administració Pública. Biblioteca 
7 llibres Escola d’Administració Pública. Publicacions 
1 llibre França. Ministère de la Santé et des Solidarités. Direction de la 

Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 
1 llibre, 1 estudi Fundación BBVA 
1 llibre Fundación COTEC 
5 llibres Fundación SIMA 
1 llibre Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
1 llibre Fundación Universitaria San Pablo (CEU) 
2 estudi IESE 
1 llibre Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Barcelona 
1 informe Inem (Servicio Público de Empleo Estatal) 
1 llibre Institut Català de la Dona (ICD) 
1 consulta Institut d’Estadística de Catalunya 
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dades 
2 llibres Institut d’Estudis Catalans 
2 llibres Institut Europeu de la Mediterrània 
1 llibre Instituto de Desarrollo Regional 
1 llibre Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
9 llibres Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General 

de Información Administrativa y Publicaciones 
3 llibres Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
1 llibre OECD. Development Co-operation Directorate (DAC) 
1 dictamen Parlamento Vasco 
1 estudi Randstad 
1 estudi Registro de Economistats Asesores Fiscales (REAF) 
1 llibre Universidad de Castilla-La Mancha 
1 article Universitat de Barcelona. Biblioteca 
2 llibres Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions 
1 llibre Universitat Oberta de Catalunya. Editorial UOC 
1 estudi Universitat Pompeu Fabra 
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Gestió administrativa i financera 
 

PRESSUPOST CTESC 2005                    
                      

   MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES   
             

  
PRESSUPOST 

DEFINITIU 

TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDITS 1/2005 

TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDITS 2/2005 

TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDITS 3/2005 

TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDITS 4/2005  

  

  

CRÈDIT 
INICIAL INCREM. MINORA       

CIONS INCREM. MINORA       
CIONS INCREM. MINORA       

CIONS INCREM. MINORA       
CIONS 

CRÈDIT 
FINAL 

 

Capítol I   1.625.911,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 1.585.911,77  
Alts càrrecs- bàsiques 10.001 113.647,65                 113.647,65  
Alts càrrecs- complementàries 10.002 161.452,83                 161.452,83  
Pers. laboral- bàsiques 13.001 576.300,00           10.000,00     566.300,00  
Pers. laboral-complementàries 13.002 461.269,23           12.000,00     449.269,23  
Serveis extraordinaris 15.101 20.400,00           13.000,00     7.400,00  
Seg. Social 16.001 292.842,06           5.000,00     287.842,06  

Capítol II  1.257.514,00 62.728,47 62.728,47 51.300,00 36.300,00 69.000,00 27.000,00 44.000,00 41.000,00 1.317.514,00  
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Lloguer béns mobles 20.001 35.000,00       5.000,00       4.400,00 25.600,00  
Lloguer béns immobles 20.101 445.990,00           4.600,00     441.390,00  
Manteniment immobilitzat 21.001 25.000,00               5.000,00 20.000,00  
Material d'oficina 22.001 20.000,00       5.000,00   7.400,00     7.600,00  
Premsa, revistes, llibres 22.002 20.000,00                 20.000,00  
Material informàtic 22.003 10.310,00       3.000,00   2.000,00     5.310,00  
Electricitat 22.101 20.000,00               4.500,00 15.500,00  
Aigua 22.102 2.000,00                 2.000,00  
Gas 22.103 6,00                 6,00  
Carburants 22.105 2.000,00                 2.000,00  
Vestuari 22.106 1.000,00     1.300,00           2.300,00  
Altres subministraments 22.109 5.000,00                 5.000,00  
Comunic. telefòniques 22.201 20.000,00           10.500,00     9.500,00  
Comunic. postals 22.202 9.000,00         10.000,00       19.000,00  
Comunic. informàtiques 22.205 40.000,00               21.000,00 19.000,00  
Altres comunicacions 22.206 6,00                 6,00  
Transports 22.301 6,00                 6,00  
Assegurances 22.401 10.000,00 134,18               10.134,18  
Tributs 22.501 6,00                 6,00  
Atencions protocol·làries 22.602 18.000,00                 18.000,00  
Publicitat i propaganda 22.603 8.000,00               1.736,00 6.264,00  
Jurídics i contenciosos 22.604 6,00                 6,00  
Reunions i conferències 22.605 50.000,00             11.000,00   61.000,00  
Formació i promoció 22.607 6.000,00                 6.000,00  
Altres despeses funcionam. 22.608 250.000,00   62.728,47   16.300,00         170.971,53  
Normalització lingüística 22.625 20.000,00     10.000,00   2.000,00       32.000,00  
Oposicions i proves selectives 22.630 6,00 2.594,29               2.600,29  
Neteja i sanejament 22.701 22.000,00               500,00 21.500,00  
Seguretat 22.702 6,00                 6,00  
Correus i postals 22.704 7.500,00       3.000,00   2.500,00     2.000,00  
Estudis i treballs tècnics 22.707 50.000,00 60.000,00           33.000,00   143.000,00  
Publicacions 22.719 90.000,00     35.000,00   57.000,00       182.000,00  
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Serveis informàtica 22.755 40.000,00     5.000,00           45.000,00  
Dietes, locom. i trasllats 23.001 10.666,00       4.000,00       864,00 5.802,00  
Altres indemnitzacions 23.101 6,00                 6,00  
Dotació ajut menjar 23.202 13.000,00               1.000,00 12.000,00  
Fons d'acció social 23.301 7.000,00               2.000,00 5.000,00  

Capítol IV  195.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.600,00  
A organitzacions represent. 
CTESC 48.001 183.600,00                 183.600,00  
Premis CTESC 48.002 12.000,00                 12.000,00  

Capítol VI   50.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.000,00 9.000,00 0,00 3.000,00 30.000,00  
Inversions edificis i altres construc.  61.001 10.000,00       5.000,00   2.000,00     3.000,00  
Inversions en maquinaria, 
instal·lac. 62.001 15.000,00       5.000,00         10.000,00  
Inversions en mobiliari 64.001 10.000,00         7.000,00       17.000,00  
Inversions equips proces. de 
dades 65.001 15.000,00       5.000,00   7.000,00   3.000,00 0,00  

TOTALS   3.129.025,77 62.728,47 62.728,47 51.300,00 51.300,00 76.000,00 76.000,00 44.000,00 44.000,00 3.129.025,77  
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EXECUCIÓ PRESSUPOST CTESC 2005 
      

31/12/2005  

CRÈDIT 
INICIAL + 

VARIACIONS EXECUTAT  ROMANENT 
PERCENTATGE 

EXECUCIÓ 

Capítol I   1.585.911,77 1.268.461,91 317.449,86 79,98% 
Alts càrrecs- bàsiques 10.001 113.647,65 113.643,92 3,73 100,00% 
Alts càrrecs- complementàries 10.002 161.452,83 161.452,83 0,00 100,00% 
Pers. laboral- bàsiques 13.001 566.300,00 452.389,80 113.910,20 79,89% 
Pers. laboral-complementàries 13.002 449.269,23 319.984,77 129.284,46 71,22% 
Serveis extraordinaris 15.101 7.400,00 3.568,28 3.831,72 48,22% 
Seg. Social 16.001 287.842,06 217.422,31 70.419,75 75,54% 
Capítol II  1.317.514,00 1.289.403,42 28.110,58 97,87% 
Lloguer béns mobles 20.001 25.600,00 25.440,66 159,34 99,38% 
Lloguer béns immobles 20.101 441.390,00 441.294,61 95,39 99,98% 
Manteniment immobilitzat 21.001 20.000,00 17.898,11 2.101,89 89,49% 
Material d'oficina 22.001 7.600,00 7.497,52 102,48 98,65% 
Premsa, revistes, llibres 22.002 20.000,00 19.302,69 697,31 96,51% 
Material informàtic 22.003 5.310,00 4.843,76 466,24 91,22% 
Electricitat 22.101 15.500,00 14.174,69 1.325,31 91,45% 
Aigua 22.102 2.000,00 1.018,02 981,98 50,90% 
Gas 22.103 6,00 0,00 6,00 0,00% 
Carburants 22.105 2.000,00 1.340,00 660,00 67,00% 
Vestuari 22.106 2.300,00 2.221,43 78,57 96,58% 
Altres subministraments 22.109 5.000,00 3.866,57 1.133,43 77,33% 
Comunic. telefòniques 22.201 9.500,00 7.201,79 2.298,21 75,81% 
Comunic. postals 22.202 19.000,00 19.000,00 0,00 100,00% 
Comunic. informàtiques 22.205 19.000,00 15.558,33 3.441,67 81,89% 
Altres comunicacions 22.206 6,00 0,00 6,00 0,00% 
Transports 22.301 6,00 0,00 6,00 0,00% 
Assegurances 22.401 10.134,18 10.134,18 0,00 100,00% 
Tributs 22.501 6,00 0,00 6,00 0,00% 
Atencions protocol·làries 22.602 18.000,00 16.829,75 1.170,25 93,50% 
Publicitat i propaganda 22.603 6.264,00 6.263,41 0,59 99,99% 
Jurídics i contenciosos 22.604 6,00 0,00 6,00 0,00% 
Reunions i conferències 22.605 61.000,00 59.183,10 1.816,90 97,02% 
Formació i promoció 22.607 6.000,00 4.750,20 1.249,80 79,17% 
Altres despeses funcionam. 22.608 170.971,53 170.691,58 279,95 99,84% 
Normalització lingüística 22.625 32.000,00 28.832,03 3.167,97 90,10% 
Oposicions i proves selectives 22.630 2.600,29 2.594,29 6,00 99,77% 
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Neteja i sanejament 22.701 21.500,00 20.989,31 510,69 97,62% 
Seguretat 22.702 6,00 0,00 6,00 0,00% 
Correus i postals 22.704 2.000,00 1.801,06 198,94 90,05% 
Estudis i treballs tècnics 22.707 143.000,00 141.255,32 1.744,68 98,78% 
Publicacions 22.719 182.000,00 181.471,47 528,53 99,71% 
Serveis informàtica 22.755 45.000,00 44.375,13 624,87 98,61% 
Dietes, locom. i trasllats 23.001 5.802,00 2.737,38 3.064,62 47,18% 
Altres indemnitzacions 23.101 6,00 0,00 6,00 0,00% 
Dotació ajut menjar 23.202 12.000,00 11.987,35 12,65 99,89% 
Fons d'acció social 23.301 5.000,00 4.849,68 150,32 96,99% 

Capítol IV  195.600,00 195.600,00 0,00 100,00% 
A organitzacions represent. CTESC 48.001 183.600,00 183.600,00 0,00 100,00% 
Premis CTESC 48.002 12.000,00 12.000,00 0,00 100,00% 

Capítol VI   30.000,00 22.221,13 7.778,87 74,07% 
Inversions edificis i altres construc.  61.001 3.000,00 2.220,01 779,99 74,00% 
Inversions en maquinària, 
instal·lac. 62.001 10.000,00 9.797,75 202,25 97,98% 
Inversions en mobiliari 64.001 17.000,00 10.203,37 6.796,63 60,02% 
Inversions equips proces. de dades 65.001 0,00 0,00 0,00   

SUMA   3.129.025,77 2.775.686,46 353.339,31 88,71% 
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Conclusions i reptes de futur 
 
 
 
El fet de presidir un òrgan en el qual es troben representats els interessos dels 
agents socials que conformen l’entramat de l’àmbit socioeconòmic i laboral suposa 
un repte estratègic i, alhora, un avantatge que vull assumir amb responsabilitat i 
amb el convenciment que el CTESC pot fer aportacions rellevants al Govern i al 
conjunt de la societat, aportacions que podem designar com innovadores, si 
entenem aquest concepte com la capacitat d’aportar una visió estratègica i a llarg 
termini dels temes sotmesos a estudi i a debat. 
 
Pel que fa als àmbits de treball de l’organisme, volem consolidar la feina feta fins ara 
i, alhora, endegar noves línies d’actuació. Considerem que té especial rellevància el 
foment de la col·laboració i la interrelació constant dels agents socials, per tal de 
recollir i transmetre la seva valoració sobre les qüestions clau del moment i 
promoure’n el consens. També volem estretar els vincles de col·laboració amb les 
Universitats, en els àmbits dels estudis i la formació, com en el projecte Càtedra, 
que ja s’ha presentat al món acadèmic català.  
 
Els seminaris, les trobades amb experts, els estudis recollits a les col·leccions que 
tenim en marxa, tot això són elements constitutius d’un fòrum obert que ens permet 
analitzar les noves iniciatives, les tendències i també els  processos de canvi en 
l’àmbit socioeconòmic i laboral, perquè considerem de cabdal importància estar 
atents a tots aquells processos que, poc a poc, transformen la nostra societat i 
configuren una de nova, on el més important són les persones que la integren i que, 
amb el seu treball, gestionen el coneixement de les empreses i les organitzacions i 
participen decisivament en aquests processos de canvi.  
 
 
Mercè Sala 
Presidenta 
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Annex 1. Organigrama 
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Annex 2. Relació dels membres integrants dels diferents òrgans 
 
 
Relació dels membres integrants dels diferents òrgans  fins al 2 de desembre 
del 2005 

Fins a l’entrada en vigor de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, i la constitució del Ple amb els nous membres, la composició del 
Consell és l’establerta per la Llei 3/1997, de creació del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, segons la qual el Consell és integrat per quaranta-nou membres, de la 
manera següent:                           

  

 
PLE: Composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Vicepresidents: Sra. Carmen Rangil Ortega / Sr. Joan Canals Oliva 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
 
Vocals titulars Vocals suplents  
 
 
GRUP PRIMER 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
- Sr. Alfons Labrador i Tames   - Sra. Dolors Llobet Maria 
- Sr. Simón Rosado Sánchez   - Sr. Francesc Montoro Brotons 
- Sr. Joan Carles Gallego i Herrera   - Sra. Neus Moreno Saenz 
- Sra. Mercè Civit i Illa    - Sr. Vicente Pardina Arnalda 
- Sra. Adelina Cobos Caballero   - Sr. Llorenç Serrano Giménez 
- Sra. Pilar Puente Molero - Sr. Juan Manuel Tapia Rubio 
 

Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
- Sra. Carme Rangil i Ortega   - Sr. Manuel Ceballos Morillo 
- Sra. Eva Granados Galiano   - Sr. Alex Martínez Medina 
- Sr. Josep Montoya i Barberà   - Sra. Mari Carmen Villarrazo Ruíz 
- Sra. Carmen Simarro López   - Sra. Encarna Fernández Martínez 
- Sra.  Laura Pelay Bargalló    - Sr. Carlos González Quirós 
- Sr. Alexis Serra i Rovira - Sr. Josep Maria Gomar Miró 
 
 
GRUP SEGON 

Foment del Treball Nacional 
 
- Sr. Joan Canals Oliva     - Sra. Alba Cabañas Varales  
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- Sr. Joan Almirall Oliver    - Sr. Joaquim Campañá Carné 
- Sr. Rafael Romero Fernández   - Sr. Manuel Colomé Oller 
- Sr. Eduardo de Paz  Fuertes   - Sr. Miguel Ángel Fraile Villagrasa 
- Sr. Manuel Hernández Griñán   - Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
- Sr. Juan José Meca Saavedra   - Sr. Javier Ibars Álvaro 
- Sr. David Garrofé Puig    - Sr. Alfred Macià Pelegrí 
- Sr. Sebastià Cabré Solé    - Sr. Josep Ignasi Martín Aventín 
- Sr. Benet Armengol Obradors - Sr. José Manuel Moya Castilla 
  
 
Pimec 
 
- Sra. Ma Àngels Agulló i Taltavull   - Sr. Moises Bonal  Ferrer 
- Sr. José Antonio Hallado Molina   - Sra. Lourdes Esteban Paredes 
- Sr. Albert Roca Parés - Sr. Vicenç González i  Roig 
 

GRUP TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social, 
administracions locals i experts. 
 
 
- Sr. Albert  Falip Gasull    - Sr. Andreu Ferré Taverna 
- Sr. Francesc Pascual i Pèlach   - Sr. Sergi Pla Ibáñez 
- Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni   - Sr. Vicent Balagué Cartes 
- Sr. Ignasi  Blanes i Tort    - Sr. Rafael Barbé Rubí 
- Sra. Anna Plana Montaña    - Sra. Mireia Franch Gallés 
- Sr. Xavier Tubert i Alsina    - Sra. Esmeralda Blasi Fontan 
- Sr. Josep Mariné  i Grau    - Sr. Josep Maria Llobet i Guim 
- Sr. Antoni Soy i Casals    - Sr. Teodoro Romero Hernández 
- Sr. Jordi Vilaseca Requena 
- Sr. Francesc Casares Potau 
- Sr. Luis Manuel Alonso González 
- Sr. Joaquim Novella Izquierdo  
 

GRUP QUART 
 
Representació del Govern de la Generalitat 
 
- Sr. José Luis López Bulla    - Sr. Josep Mir Bagó 
- Sr. Ferran Cardenal de Alemany   - Sr. Xavier Farriols Sender 
- Sr. Celestino Sánchez Ramos   - Sra. Olga Tomàs Huerva 
- Sr. Luis Fuertes Fuertes    - Sr. Rafael Manzanera López 
- Sr. Martí Parellada Sabata    - Sra. Maria Comellas Doñate 
- Sra. Esther Sánchez Torres   - Sr. Apel·les Carod-Rovira   
- Sra. Raquel Serrano Olivares   - Sr. Antoni Fernández Pérez 
- Sra. Ma. Del Mar Serna Calvo   - Sra. Àngels Valls Valls 
- Sr. Francesc Castellana i Aregall   - Sra. Montserrat Segura Noguera 
- Sr. Santiago Esteban Benito   - Sr. Juan Pedro González Blázquez 
- Sr. Josep Francí Carreté    - Sr. Juan Ignacio Marín Arce 
- Sra. Agnès Pardell Vea     - Sr. Xavier Crespán Echegoyen 
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COMISSIÓ EXECUTIVA: Composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya: Sr. Alfons Labrador Tames 
Unió General dels Treballadors de Catalunya: Sra. Carmen Rangil Ortega 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional: Sr.Eduardo De Paz Fuertes 
Pimec: Sr. José Hallado Molina 
 

GRUP  TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social, 
administracions locals i experts. 
 
- Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
- Sr. Josep Mariné i Grau 
 

GRUP QUART 
 
Representació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
- Sr. Francesc Castellana i Aregall 
- Sr. Ferran Cardenal  de Alemany 
 
 
 
 

 
PERMANENT DE L’ÀREA DE RELACIONS LABORALS: Composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
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Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
- Sr. Simón Rosado Sánchez 
- Sra. Pilar Puente Molero 
 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
- Sra.  Laura Pelay Bargalló 
- Sr. Josep Montoya i  Barberá 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional 
 
- Sr. Eduardo De Paz Fuertes 
- Sr. Manuel Hernández Griñán 
- Sr. Sebastià Cabré Solé 
 
Pimec 
 
- Sr. José Hallado Molina 
 

GRUP QUART 
 
Representació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
- Sr. José Luis López Bulla 
- Sr. Celestino Sánchez Ramos 
- Sra. Raquel Serrano Olivares 
- Sra. M. del Mar Serna Calvo 
 
 
 
 

 
PERMANENT DE L’ÀREA D’OCUPACIÓ: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
- Sra. Adelina  Cobos Caballero 
- Sra. Mercè Civit i Illa 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
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- Sra. Eva Granados Galiano 
- Sr. Alexis Serra  Rovira 
 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional 
 
- Sr. Eduardo De Paz Fuertes 
- Sr. David Garrofé Puig 
- Sr. Joan Almirall Oliver 
 
Pimec 
 
- Sr. Albert Roca Parés 

 

GRUP  TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social, 
administracions locals i experts 
 
- Sra. Anna Plana Montañà  
- Sr. Ignasi Blanes i Tort 
- Sr. Josep Mariné Grau 
- Sr. Antoni Soy i Casals 
 
  
GRUP QUART 
 
Representació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
- Sr. Luis Fuertes Fuertes 
- Sr. Francesc Castellana i Aregall 
- Sr. Santiago Esteban Benito 
- Sr. Josep Francí Carreté 
 
 
 
 

 
PERMANENT DE L’ÀREA DE SEGURETAT I SALUT  LABORALS: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
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- Sr. Simón Rosado Sánchez 
- Sra. Mercè Civit i Illa 
 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
- Sra.  Carme Simarro López 
- Sr. Josep Montoya i Barberá 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional 
 
- Sr. Eduardo De Paz Fuertes 
- Sr. Rafael Romero Fernández 
- Sr. Juan José Meca Saavedra 
 
Pimec 
 
- Sr. José Hallado Molina 
 

GRUP QUART 
 
Representació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
 
- Sr. José Luis López Bulla 
- Sra.  Esther Sánchez Torres 
- Sra. Ma. del Mar Serna Calvo 
- Sr. Francesc Castellana i Aregall 
 
 
 
 

 
PERMANENT DE L’ÀREA SOCIOECONÒMICA: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
- Sr. Alfons Labrador i Tames 
- Sra.  Dolors Llobet Maria 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
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- Sra. Carme Rangil i Ortega 
- Sra. Eva Granados Galiano 
 
 
GRUP SEGON 
Foment del Treball Nacional 
 
- Sr. Eduardo De Paz Fuertes 
- Sr. Benet Armengol  Obradors 
- Sr. Joan Canals Oliva 
 
Pimec 
 
- Sr. Albert Roca Parés 
 

GRUP  TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social, 
administracions locals i experts 
 
- Sr. Antoni Soy Casals 
- Sra. Anna Plana Montañà  
- Sr. Luis Manuel Alonso 
- Sr. Jordi Vilaseca Requena  
 
 

GRUP QUART 
 
Representació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
- Sr. Ferran Cardenal de Alemany 
- Sr. Martí Parellada Sabata 
- Sr. Santiago Esteban Benito  
- Sra. Agnès Pardell Vea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

Relació dels membres integrants dels diferents òrgans a partir del 2 de 
desembre del 2005 

 

La Llei 7/2005 suprimeix el Grup Quart per tal de garantir la independència del Consell en 
l’emissió de dictàmens i informes. Així mateix, suprimeix la presència dels representants de 
l’Administració local al Grup Tercer. En conseqüència, a partir del 2 de desembre del 2005, 
data de constitució del Ple, el Consell és integrat per trenta-set membres distribuïts de la 
manera següent:                     

  

 
PLE: Composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Vicepresidents: Sra. Dolors Llobet Maria / Sr. Joan Canals Oliva 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
 
Vocals titulars   
 
 
GRUP PRIMER 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
Sr. Alfons Labrador i Tames     
Sr. Sra. Dolors Llobet Maria 
Sra. Mercè Civit i Illa 
Sra. Ester Boixadera i Baulenas 
Sr. Llorenç Serrano i Giménez 
Sr. Andrés Querol Muñoz 
 

Unió General dels Treballadors de Catalunya 

Sra. Eva Granados Galiano     
Sra. Isabel Martínez Abril 
Sra. María Luisa Fernández Fernández 
Sr. Jaume Graells i Veguin 
Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
Sr. Eduard Sanz Garcia 
 
 
 
GRUP SEGON 

Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz  Fuertes 
Sr. Joan Canals Oliva 
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Sra. Alba Cabañas Varales    
Sr. Benet Armengol Obradors 
Sr. Manuel Hernández Griñán 
Sr. Sebastià Cabré Solé 
Sra. Rosario Cabrera Jiménez 
Sra. Mercedes Pizarro Santos 
Sra. Paola Sancho Carles 
  
 
Pimec 
 
Sra. M. Àngels Agulló i Taltavull    
Sr. José Hallado Molina    
Sr. Albert Roca Parés  
 
 
 

GRUP TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, i el sector de l’economia social i 
experts 
 
 
Sr. Albert  Falip Gasull 
Sra. Maria Rovira Duran      
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni     
Sr. Xavier Tubert  i Alsina      
Sra. Anna Plana  i Montañà 
Sr. Manuel Rubio Marchena 
Sr. José Luís López Bulla 
Sr. Joan Chavero i Jaumira 
Sra. M. Cristina Carrasco Bengoa 
Sra. Raquel Serrano Olivares 
Sr. Jorge Calero Martínez 
Sra. Mercè Garau Blanes                                  
 
 
 

 
COMISSIÓ EXECUTIVA: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya: Sr. Alfons Labrador i Tames 
Unió General dels Treballadors de Catalunya: Sr. Jaume Graells i  Veguin 
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GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional: Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Pimec: Sr. José Hallado Molina 
 
 

GRUP  TERCER 
 
Representació de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social  i 
experts. 
- Sr. Albert Falip Gasull 
- Sr. Manuel Rubio Marchena 
 
 
 
El 2 de desembre té lloc la sessió de constitució del Ple amb els nous membres del CTESC. 
En aquesta reunió s’aprova que la senyora Dolors Llobet i el senyor Joan Canals  exerceixin 
els càrrecs de les vicepresidències. Igualment, s’aprova la designació dels nous membres 
de la Comissió Executiva. També s’aprova la creació de les comissions de treball temporals 
següents: Economia i Fiscalitat; Relacions Laborals; Polítiques Socials; Polítiques Sectorials 
i Desenvolupament Territorial i Medi Ambient. 
 
 
 

 
COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SOCIALS: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
Sra. Dolors Llobet Maria 
Sra.  Mercè Civit i Illa 
 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sr. Jaume Graells i Veguin 
Sra. María Luisa Fernández  Fernández 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sra. Rosario Cabrera Jiménez 
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Sr. Sebastià Cabré Solé 
 
 
Pimec 
 
José Hallado Molina 
 

GRUP  TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social i 
experts. 
 
Sr. Manuel Rubio Marchena 
Sra. Maria Rovira Duran 
Sra. M. Cristina Carrasco Bengoa 
Sr. Jorge Calero Martínez 
 
 
 

 
COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SECTORIALS: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
Sr. Alfons Labrador Tames 
Sr. Llorenç Serrano Giménez 
 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
-Sr. Jaume Graells i Veguin 
-Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sra. Alba Cabañas Varales 
Sra. Mercedes Pizarro Santos 
 
 
Pimec 
 
Sr. Albert Roca Parés 
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GRUP  TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social i 
experts. 
 
Sra. Anna Plana i Montanà 
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
Sr. Albert Falip Gasull 
Sr.  Manuel Rubio Marchena 
 
 
 

 
COMISSIÓ DE TREBALL D’ECONOMIA I FISCALITAT: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
Sr. Alfons Labrador Tames 
Sra. Ester Boixadera  i Baulenas 
 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
Sr. Eduard Sanz Garcia  
 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sr. Joan Canals Oliva 
Sra. Mercedes Pizarro Santos 
 
 
Pimec 
 
Sr. Albert Roca Parés 
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GRUP  TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social i 
experts. 
 
Sr. Manuel Rubio Marchena 
Sr. Albert Falip Gasull 
Sr. Jorge Calero Martínez 
Sr.  Joan Chavero Jaumira 
 
 
 

 

COMISSIÓ DE TREBALL  DESENVOLUPAMENT  TERRITORIAL I MEDI 
AMBIENT: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
Sr. Llorenç Serrano i Giménez 
Sra. Ester Boixadera i Baulenas 
 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sr. Eva Granados Galiano 
Sr. Eduard Sanz Garcia  
 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sra. Alba Cabañas Varales 
Sr. Benet Armengol Obradors 
 
 
Pimec 
 
Sr. Albert Roca Parés 
 
 

GRUP  TERCER 
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Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social i 
experts. 
 
Sr. Maria Rovira Duran 
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
Sr. Xavier Tubert Alsina 
Sr.  José Luis López Bulla 
 
 
 

 
COMISSIÓ DE TREBALL DE RELACIONS LABORALS: composició 

President: Sr. Rafael Hinojosa i Lucena 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Director del Gabinet d’Estudis: Sr. Alfredo Reina Jiménez 
 
 
GRUP PRIMER 
 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
Sra. Dolors Llobet Maria 
Sr. Andrés Querol Muñoz 
 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sra. Isabel Martínez Abril 
Sra. Eva Granados Galiano 
 
 
 
GRUP SEGON 
 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sr. Manuel Hernández  Griñán 
Sra. Paola Sancho Carles 
 
 
Pimec 
 
Sr. José Hallado Molina 
 

GRUP  TERCER 
 
Representació  de sector agrari, sector marítim pesquer, sector de l’economia social i 
experts. 
 
Sra. Anna Plana i Montanà 
Sr. José Luis López Bulla 
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Sra. Mercè Garau Blanes 
Sra. Raquel Serrano Olivares 
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