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1. Presentació    

L’any 2011 s’ha caracteritzat per dos fets rellevants: el primer, l’inici de legislatura del 
Govern de Catalunya, presidit pel Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gabarró, i el segon, la 
continuïtat de la crisi que afecta l’economia catalana, amb la corresponent repercussió sobre 
aquest organisme.   

 

El CTESC va emetre 19 dictàmens l’any 2011 

 

Durant aquest any el CTESC ha emès un nombre de dictàmens molt allunyat del màxim 
històric de l’any anterior, que es va situar en  cinquanta, i també de la mitjana anterior. Les 
causes d’aquest descens cal trobar-les en un seguit de fets concatenats.  

D’una banda, l’inici de la legislatura – amb un canvi d’orientació política - fa que s’hagin de 
reiniciar els treballs per generar els corresponents avantprojectes legislatius. 

D’altra, la persistència de la crisi que, en alguns casos, ha dut a publicar algun Decret llei per 
tal de prendre mesures urgents que, a més de quedar fora de l’àmbit de competències del 
CTESC, per la seva pròpia naturalesa tenen una tramitació urgent i ràpida en el si del 
Govern.  

I per últim, l’opció legislativa adoptada pel Govern per desenvolupar el Pla de reformes 
administratives adreçades a afavorir la promoció de l’activitat econòmica mitjançant la 
simplificació, l’agilització i la racionalització d’aquesta tasca, la coneguda com a Llei 
òmnibus. Aquest projecte, que inicialment es va configurar com una norma única, després 
es va tramitar en quatre lleis, seguint en aquest sentit una de les recomanacions incloses en 
el Dictamen 4/2012. Però aquest no és el fet substancial pel que fa al nombre de dictàmens 
sinó que la Llei, o les lleis, suposaven la modificació de més de seixanta lleis.  

 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 

 

Seguint el mandat legislatiu i en ordre creixent des de la perspectiva de la iniciativa per part 
del Consell aquest òrgan va elaborar, aprovar i donar a conèixer en el temps i la forma 
escaients la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, corresponent a l’any 2010, la 
qual inclou un informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya que, també per 
manament legal, s’ha de fer anualment.  

La Memòria va fer palès que una economia l’únic motor de la qual són les exportacions és 
massa feble per assolir el creixement i la creació dels llocs de treball que necessita. 
L’activació econòmica mitjançant la fluïdesa del crèdit bancari és considerada com un 
element imprescindible per superar la crisi. 

 

Activitat d’iniciativa pròpia 

 

Així mateix, i durant el 2011, el Consell de Treball, Econòmic i Social, atenent la seva 
capacitat d’iniciativa pròpia, ha desenvolupat les següents activitats:  

 Informes referits a :  

 Informe sobre la indústria a Catalunya: situació, reptes i possibilitats  
 Informe sobre l’accés del jovent al mercat de treball a Catalunya  
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El cicle de Seminaris del CTESC, “Reformes per a la competitivitat”, amb l'objectiu de 
difondre el contingut de les reformes estructurals necessàries va dur a terme quatre 
sessions:  

 “La reforma del sistema de pensions: nova regulació de la jubilació”, a càrrec de Carmelo 
Palomero, director provincial de l'INSS de Barcelona.  

 

 “El reequilibri financer de la Generalitat de Catalunya”, a càrrec d'Albert Carreras, 
secretari d'Economia i Finances, que presentà una perspectiva de la crisi a Espanya a 
curt i llarg termini alhora que explicà el paper del sector públic, l’efecte de la crisi en les 
finances públiques i plantejà l’objectiu d’una nova governança econòmica.  

 

 “El repte del futur industrial a Catalunya”, a càrrec de Joan Sureda, director general 
d'Indústria amb una ponència en la qual  reflexionà sobre la situació del sector industrial 
català dins del context nacional i internacional.  

 

 “Les polítiques actives d'ocupació”, a càrrec d'Esther Sánchez, secretària d'Ocupació i 
Relacions Laborals al llarg de la qual va fer una exposició sobre el disseny i la gestió 
d’aquestes polítiques.  

 

El Premi Mercè Sala per a tesis doctorals va ser atorgat al Dr. Ernest Ruiz pel seu treball 
d’investigació Estratègia de finançament dels municipis turístics i competitivitat: el cas dels 
municipis catalans, que estudia els problemes que tenen aquests tipus de municipis on la no 
existència d’un reconeixement de la població flotant com a població de dret fa que els 
serveis municipals pateixin el dèficit d’un finançament estructural que va en perjudici de la 
població de dret. L’estudi analitza cinc possibles alternatives a aquest problema assenyalant 
que la implantació d’una taxa turística és la més adient i possible.   

El manteniment de l’experiència encetada l’any 2007 de l’Observatori sobre la 
Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC). Durant el 2011 s’ha continuat 
desenvolupant el procés de coordinació amb la iniciativa del Govern de concentrar el portal 
RSCAT. 

 

Publicacions i edicions 

 

El Consell de Treball, Econòmic i Social ha desenvolupat al llarg del 2011 altres activitats 
relacionades amb la difusió i publicació de dades, informacions, posicions i opinions del 
Consell, ja sigui en format electrònic o imprès. En aquest sentit, s’ha donat continuïtat a les 
línies i productes editorials que s’havien produït en anys anteriors, com ara la Revista en 
línia i els Llibres del CTESC o els Indicadors socioeconòmics i laborals que han mantingut 
rigorosament el seu caràcter mensual. 

S’ha continuat  aprofundint en l’opció presa l’any 2010 de transició cap a la versió 
informàtica i telemàtica de les publicacions, afavorida pel canvi en el funcionament i el 
disseny de les utilitats del web.   
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Gestió econòmica i financera 

Des de la perspectiva econòmica i financera, la gestió s’ha desenvolupat en un entorn de 
reducció dels recursos que es va materialitzar en una minva del pressupost inicial de l’11% 
al qual cal afegir una contenció addicional superior al 7% seguint la demanda del Govern.   

L’increment de la productivitat de l’organització del Consell és un fet fàcilment constatable si 
tenim en compte que amb la mateixa plantilla i amb menor despesa econòmica s’ha 
aconseguit donar compliment a tots els objectius i les obligacions del Consell.  Això ha estat 
possible gràcies a l’esforç, la dedicació i la capacitat del personal del Consell, que s’ha vist 
afavorida per les inversions en material informàtic, programari i l’optimització dels processos 
de generació dels productes,  així com per un rigorós control de la despesa.  

En aquest sentit, els superàvits sobre els pressupostos inicials s’han d’analitzar des de la 
perspectiva de reducció de la despesa i no des de la manca de capacitat per desenvolupar 
projectes i programes que permeten consumir tot el pressupost inicialment autoritzat. 

De tots aquests aspectes, en trobareu una detallada explicació cronològica i temàtica en 
aquest Informe de gestió.  

 

 

Josep Maria Rañé i Blasco 

President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
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2. Objectius i criteris d’actuació 

Missió 

 Contribuir a què les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacionals del Govern de 
Catalunya s’adeqüin a les necessitats globals de la societat, mitjançant l’anàlisi i el debat 
de les aportacions dels representants de les organitzacions sindicals i patronals, dels 
sectors agrari, marítimopesquer i de l’economia social, a més de les de persones de 
reconegut prestigi en els àmbits de competència del CTESC. 

Objectius estratègics 

 Assessorar el Govern de la Generalitat en les matèries que són l’objecte de les seves 
competències.  

 Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya. 
 Aconseguir el màxim grau de consens possible en totes les activitats. 
 Donar la màxima difusió a les actuacions del CTESC. 

Objectius operatius 

 Reforçar la qualitat dels dictàmens.  
 Mantenir el grau de compliment dels terminis pel que fa als dictàmens sol·licitats. 
 Potenciar les actuacions d’iniciativa pròpia (estudis, informes, jornades i conferències).  
 Estrènyer la relació amb el conjunt de la societat i el món universitari.  
 Ampliar la informació que ofereix el CTESC, tant a la societat, en general, com als seus 

membres, i afavorir la seva interacció.  

Objectius específics del Pla 2011 

 Incrementar els continguts qualitatius en els dictàmens sol·licitats pel Govern. 
 Mantenir o millorar l’avaluació dels dictàmens emesos relativa al grau d’acceptació per 

part del Govern. 
 Elaborar: 

 Els dictàmens que sol·liciti el Govern. 
 La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2010. 
 L’Informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 
 Els estudis, informes i altres activitats d’iniciativa pròpia. 
 L’Informe anual de gestió del Consell. 
 El calendari d’execució dels projectes, fixant-ne les pautes d’acompliment. 

 Difondre les activitats del Consell i reforçar la seva incidència a la societat. 
 Desenvolupar el Pla de comunicació del CTESC, potenciant la via telemàtica per tal 

d’obtenir la màxima divulgació de les publicacions i treballs del CTESC entre el seu 
públic objectiu, al menor cost.  

 Elaborar i implantar un sistema d’avaluació de l’acompliment d’objectius del CTESC. 

Dictàmens 

 Cercar i disposar, prèviament, d’informació sobre la normativa a dictaminar. 
 Reforçar la qualitat dels dictàmens: 

 Incorporar la descripció i la valoració, si escau, dels elements econòmics i socials que 
marquen l’entorn de la norma objecte del dictamen. 

 Evitar, mitjançant el consens, el màxim de bloquejos o rigideses possibles. 
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 Sol·licitar als departaments una programació en les peticions de dictamen que n’eviti 
l’acumulació, com també que el tràmit d’urgència només s’apliqui en els casos 
indispensables. 

 Aconseguir del Govern que trameti tota la normativa que, pel seu contingut, ha de ser 
objecte de dictamen amb la totalitat de la documentació necessària. 

 Obrir vies de comunicació amb els sectors de la societat afectats per les normes que cal 
dictaminar. 

Iniciativa pròpia 

 Criteris generals per regir les actuacions d’iniciativa pròpia: 

 Seleccionar temes socioeconòmics rellevants i d’actualitat. 
 Definir clarament l’objectiu a assolir i els seus terminis d’execució. 
 Cercar el consens absolut en tots els informes i propostes dirigits al Govern. 
 Seleccionar els tipus d’activitat (informes, estudis, jornades o publicacions) en funció 

de les capacitats i les possibilitats. 
 Potenciar la participació dels tècnics especialitzats de les organitzacions. 

 Convocar el Premi anual Mercè Sala per a Tesis Doctorals. 
 Desenvolupar l’Observatori de l’RSC, en col·laboració amb altres iniciatives que 

desenvolupi el Govern. 

Iniciativa pròpia. Estudis i informes 

 Criteris de selecció:  

 Útils i d’interès per la seva transcendència social i econòmica. 
 Definits, pel que fa als seus objectius i continguts. 
 Possibles, perquè sigui plausible assolir el consens absolut a l’informe i les propostes 

finals. 
 Gestionables, per les dades, els recursos humans, tècnics i econòmics disponibles. 

 Criteris d’elaboració: 

 Terminis d’execució establerts i avaluació de les possibilitats tècniques. 
 Aprofitar i generar sinèrgies amb el contingut de la Memòria. 
 Utilitzar les dades més actualitzades que sigui possible. 
 Conclusions i recomanacions clares i executables. 

 Criteris de gestió:  

 Equip responsable de cada estudi o informe: ponent (membre del CTESC) i cap del 
projecte (director del Gabinet d’Estudis).  

 Constitució d’un grup de treball específic participatiu i, si escau, amb incorporacions 
externes.  

 Possibilitat d’encarregar aportacions i tasques específiques. 

Iniciativa pròpia. Jornades 

 Criteris de selecció:  

 Tema d’actualitat d’interès per la seva transcendència social i econòmica. 
 Expectatives raonables de conclusions. 
 Perspectives de difusió i determinació del públic potencialment interessat.  

 Criteris d’elaboració: 

 Definició dels tipus de jornada: 
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• De debat o aprofundiment en el coneixement del tema objecte de la jornada.  
• De presentació de conclusions sobre informes o estudis previs del Consell. 

 Garantir la pluralitat i l’equilibri en les posicions expressades.  
 Cercar la màxima qualitat de les jornades, mitjançant la selecció de ponents de 

reconeguda capacitat o autoritat tècnica. 

 Criteris de gestió:  

 Equip responsable de cada estudi o informe: ponent (membre del CTESC) i cap del 
projecte (director del Gabinet d’Estudis).  

 Constitució d’un grup de treball específic participatiu i, si escau, amb incorporacions 
externes.  

 Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, la 
difusió i realització de la jornada. 

Iniciativa pròpia. Seminaris 

Amb els seminaris es tracta d’afavorir l’intercanvi d’idees i posicions i aprofundir en el 
coneixement, mitjançant la generació d’un clima distès i informal, però amb el màxim rigor 
tècnic. 

 Criteris de selecció:  

 Tema d’actualitat i transcendència econòmica i social., preferentment relacionat amb 
projectes endegats al Consell. 

 Persones de reconegut prestigi sobre la matèria a tractar i amb capacitat de 
comunicar.  

 Amb capacitat de convocatòria entre les organitzacions del CTESC i el conjunt de la 
societat. 

 Criteris de gestió: 

 Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, difusió i 
realització de la conferència. 

 Difusió posterior. 

Iniciativa pròpia. Col·lecció Llibres del CTESC 

 Criteris de selecció: 

 Temes d’interès per la seva transcendència social i econòmica amb certa 
perdurabilitat en el temps. 

 Prioritzar la inclusió en la col·lecció de les obres ja realitzades i que resten pendents 
de publicació. 

 Edició i publicació d’obres d’autor dins la col·lecció Llibres del CTESC. 
 Possibilitat de publicar tesis no premiades, adaptant el llenguatge i la dimensió.  

 Intentar diversificar la temàtica dins la col·lecció. 

Incidència en la societat 

 Millorar la col·laboració amb organismes i entitats institucionals o universitàries. 

 Potenciar la signatura de convenis que permetin unificar esforços, aprofitar sinergies i 
evitar duplicitats. 

 Organitzar i/o participar conjuntament en conferències, jornades i altres iniciatives 
d’anàlisi i de debat socioeconòmic i laboral. 

 Mantenir el contacte i compartir experiències positives amb altres CES. 
 Fer propostes de bones pràctiques en els àmbits competència del CTESC. 
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 Realitzar visites a empreses i entitats que presentin algun aspecte rellevant, concordant 
amb les serves competències. 

Difusió de les activitats 

 Elaborar el Pla de comunicació del Consell, basat en:  

 Potenciar l’espai web com a mecanisme de difusió preferent:  

• Incrementar el contingut d’informació que s’ofereix i s’hi incorpora. 
• Actualitzar de forma constant i emetre missatges sobre novetats. 
• Millorar l’accessibilitat (lingüística i visual) a la informació.  
• Incorporar totes les publicacions del Consell i en especial:  

 Els dictàmens elaborats a petició del Govern sobre els seus 
avantprojectes legislatius, normatius o plans sectorials. 

 La Memòria socioeconòmica anual. 
 L’ Informe de gestió. 

 Reorganitzar les publicacions del Consell 

• Reforçar els elements de difusió editorial i crear-ne de nous. 
• Proposar nous suports per a les col·leccions i les obres del CTESC. 
• Optimitzar els circuits actuals d’edició i els elements que hi intervenen. 
• Revisar la política comercial del Consell. 

 Reservar la publicació en paper per: 

 Les consideracions i/o conclusions consensuades en informes, estudis i la Memòria 
socioeconòmica anual de Catalunya. 

 Publicació de la tesi premiada anualment, així com alguna de les no premiades, 
adaptant el llenguatge i la dimensió si es considera adient. 

 Potenciar la relació amb els mitjans de comunicació per tal que es facin ressò de les 
activitats dels Consell.  

 Desenvolupar i dinamitzar l’Observatori de l’RSC en suport web. 

Revista en línia 

 Impulsar la Revista en línia: 

 Com a espai de debat, de promoció i de difusió d’opinions en relació a temes i 
projectes sobre els quals treballi el Consell. 

 Obrir-la a una participació directa dels lectors. 
 Incorporar posicionaments rellevants sobre aspectes de transcendència 

socioeconòmica, laboral o ocupacional. 
 Recollir informacions i indicadors sobre els aspectes de més actualitat.  
 Ressenyar lectures d’interès (llibres, articles, etc.) 
 Reduir progressivament la seva periodicitat.  
 Reorganitzar el Consell de Direcció per poder assolir aquests objectius. 
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3. Composició, òrgans i funcions 

Composició 

L’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, i l’article 4 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei, 
disposen que 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 significatives (CCOO i UGT). 
 El Grup Segon, format per dotze membres, en representació de les organitzacions 

empresarials més significatives (Foment i Pimec). 
 El Grup Tercer, format per dotze membres: sis en representació del sector agrari, el 

sector maritimopesquer i el sector de l’economia social, i sis més, que han d’ésser 
persones expertes de prestigi reconegut en les matèries que són competència del 
Consell. 

Òrgans i funcions 

Són òrgans del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, de conformitat amb el 
que disposen els articles 6 de la Llei 7/2005 i l’article 5 del Decret 43/2007, els següents: 

 El Ple 
 La Comissió Executiva 
 Les comissions de treball  
 La Presidència 
 Les vicepresidències 
 La Secretaria Executiva. 

Les funcions dels òrgans col·legiats del Consell són les que assenyalen els articles 7 i 
següents de la Llei 7/2005 i els articles 6 i següents del Decret 43/2007 i que es detallen a 
continuació.  

Ple 

 Establir les línies generals de l’actuació del Consell. 
 Emetre els dictàmens preceptius i no vinculants, previs a la tramitació corresponent, 

previstos a l’article 2.1.a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny. 
 Emetre els dictàmens previstos a l’article 2.1.b) de la Llei 7/2005, de 8 de juny. 
 Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a sol·licitud del 

Govern o dels consellers o conselleres. 
 Acordar l’elaboració de propostes, d’informes o d’estudis a iniciativa pròpia sobre les 

matèries que són pròpies del Consell, i, si escau, aprovar-los.  
 Aprovar definitivament i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, la 

Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.  
 Aprovar definitivament i trametre al Govern anualment l’Informe sobre la situació dels 

treballadors autònoms a Catalunya. 
 Regular el règim d’organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne el 

Reglament intern. 
 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 sessió específica convocada a 

aquest efecte.  
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 Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de secretari o secretària executiu.  
 Conèixer amb caràcter previ la separació de la persona que ocupa el càrrec de secretari 

o secretària executiu. 
 Elegir les persones que ocupen les dues vicepresidències, a proposta cadascuna, dels 

grups Primer i Segon, respectivament i entre llurs membres.  
 Designar els membres de la Comissió Executiva.  
 Crear, si escau, comissions de treball de caràcter temporal per tractar qüestions 

específiques, dins de les matèries de la competència del Consell i determinar-ne la 
composició.  

 Delegar, si escau, en la Comissió Executiva, l’aprovació de dictàmens.  
 Declarar la situació d’incompatibilitat, a proposta de la Comissió Executiva, d’algun 

membre del Consell. 
 Determinar l’existència de violació de la reserva pròpia de les funcions dels membres del 

Consell, a l’efecte del seu cessament.  
 Conèixer les funcions que el president o presidenta delegui en els vicepresidents. 
 Donar el vistiplau en relació amb la plantilla i l’estructura orgànica del Consell. 
 Donar el vistiplau a l’informe de gestió del Consell. 

Comissió Executiva 

 Col·laborar amb el president o presidenta en la direcció de l’actuació del Consell.  
 Adoptar les mesures necessàries per aplicar els acords aprovats pel Ple.  
 Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.  
 Fixar les directrius i disposar tot allò necessari per elaborar la proposta anual d’informe 

sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya, aprovar-lo i elevar-lo al Ple. 
 Aprovar el projecte de Reglament intern d’organització i funcionament.  
 Elaborar i aprovar l’avantproposta de pressupost anual. 
 Elaborar el projecte de memòria anual i aprovar-la i elevar-la al Ple dins del primer 

semestre de l’any.  
 Aprovar l’informe de gestió del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que 

haurà de disposar del vistiplau posterior del Ple.  
 Elaborar el Pla de treball anual.  
 Aprovar els dictàmens que es tramitin amb caràcter d’urgència, amb la delegació prèvia 

expressa del Ple, quan, per circumstàncies excepcionals degudament acreditades, no 
puguin ser aprovats pel Ple. 

 Aprovar la plantilla i l’estructura orgànica del Consell, després d’informar el Ple perquè en 
doni el vistiplau.  

 Supervisar les activitats del Consell, fixar-ne el calendari i coordinar els treballs dels 
diferents òrgans i comissions de treball.  

 Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell. 
 Aprovar la proposta de contractació de consultes o dictàmens externs, a iniciativa pròpia 

o a proposta del president o presidenta o de les comissions de treball.  
 Conèixer i pronunciar-se sobre la substitució, en cas de vacant, absència o malaltia, del 

secretari o secretària executiu per la persona que designi el president o presidenta.  
 Qualsevol altra funció que el Ple li delegui expressament.  

Comissions de treball 

L’article 11 del Decret 43/2007 estableix el nombre de comissions de treball permanent 
necessàries i llur composició i funcions. 

Es creen quatre comissions de treball de caràcter permanent:  

a) Economia i Fiscalitat i Unió Europea, amb l’àmbit competencial següent: economia i 
fiscalitat, Unió Europea i qualsevulla matèria no atribuïda expressament a cap altra 
comissió permanent. 



Informe de gestió | 2011 | Pàg. 13 

b) Mercat de treball i polítiques socials, amb l’àmbit competencial següent: mercat de 
treball, ocupació, relacions laborals, seguretat i salut laboral, formació ocupacional, 
immigració, igualtat d’oportunitats, família, salut, educació, cultura i habitatge. 

c) Polítiques sectorials, amb l’àmbit competencial següent: indústria, agricultura, ramaderia 
i pesca, comerç, consum i turisme, recerca, desenvolupament i innovació. 

d) Desenvolupament territorial i medi ambient, amb l’àmbit competencial següent: 
urbanisme, ordenació territorial, infraestructures i mobilitat i medi ambient.  

A part d’aquestes comissions de treball de caràcter permanent, el Ple del Consell pot 
acordar la constitució de comissions de treball temporals i específiques per dur a terme 
encàrrecs concrets, dins de les matèries de llur competència, que elaboraran els estudis, els 
informes i els dictàmens que se’ls encomani en l‘acord de constitució. 

Les comissions de treball permanents estan integrades per 12 membres -4 membres per 
cada grup- més la persona que ocupa la Presidència i assistides per la persona que ocupi la 
Secretaria Executiva.  

Són funcions de les comissions de treball permanents: 

a) Elaborar les propostes dels dictàmens, i les propostes, els informes i els estudis 
previstos a l’article 2 de la Llei 7/2005. 

b) Proposar que es duguin a terme i promoure la participació del Consell en congressos, 
jornades, seminaris i conferències relacionades amb matèries de la competència del 
Consell i promoure iniciatives relacionades amb l‘estudi, el debat i la difusió d’aquestes 
matèries.  

c) Elaborar anualment una Memòria, la qual ha d’exposar l’actuació de la Comissió de 
Treball permanent de què es tracti, recollir les observacions i suggeriments que resultin 
de la seva actuació i proposar les mesures correctores que consideri oportunes, per 
elevar-la posteriorment a la Comissió Executiva. 

La Presidència, les vicepresidències i la Secretaria Executiva 

Les funcions dels òrgans unipersonals del Consell són les que disposen els articles 10 i 
següents de la Llei 7/2005 i els articles 8 i següents del Decret 43/2007. 
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4. Activitat dels òrgans col·legiats 

El Ple 

Enguany el Ple s’ha reunit en sis ocasions. En dues ocasions amb caràcter ordinari i les 
altres quatre amb caràcter extraordinari. 

 

07/04 

Ordinària 

Atesa la recent incorporació del CTESC al Consell Rector de l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), assisteix a la sessió 
del Ple el seu president, el Dr. Josep M. Vallès, que presenta aquest 
organisme, les seves funcions i actuacions.  

A continuació, s’aproven els objectius i criteris d’actuació per al 2011 així 
com l’informe de gestió del CTESC corresponent a l’any 2010. Finalment, 
els membres del Ple delegen en la Comissió Executiva l’aprovació del 
Dictamen sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 
de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions. 

20/06 

Ordinària 

S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de 
simplificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de 
l’activitat econòmica, del qual el senyor Rañé n’és el ponent. S’adjunten 
quatre vots particulars al dictamen. 

03/10 

Extraordinària 

S’aproven un dictamen i dos informes. En primer lloc, s’aprova per 
unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el 
Reglament de l’impost sobre successions i donacions, del qual el senyor 
Bonal n’és el ponent. Acompanya el dictamen un vot particular. 

A continuació s’aprova per assentiment l’informe La indústria a Catalunya: 
situació, reptes i possibilitats. El senyor Guillermo, ponent de l’informe, 
presenta als membres del Ple el seu contingut i les principals conclusions 
i recomanacions. 

Tot seguit, els autors de l’informe Accés i inserció del jovent al mercat de 
treball a Catalunya, la senyora Ferrer i el senyor Matías, el presenten i la 
senyora Pelay, ponent, n’exposa les recomanacions. L’informe és aprovat 
per assentiment dels presents.  

03/11 

Extraordinària 

S’aproven dos dictàmens, dels quals n’és ponent el senyor Rañé. El 
Dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 285/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de 
qualitat agroalimentària s’aprova per unanimitat, mentre que el Dictamen 
del Projecte de decret relatiu al Sistema d’assessorament agrari a 
Catalunya s’aprova per quinze vots a favor, tres en contra i dues 
abstencions. Acompanya al dictamen un vot particular. 

12/12 

Extraordinària 

S’aproven per unanimitat quatre dictàmens: en primer lloc, el Dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen les condicions per a 
l'exercici del busseig professional a Catalunya, del qual n’és ponent el 
senyor Climent; en segon lloc, el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, del qual no es va 
nomenar ponent, atès que no es va fer cap consideració a la norma; en 
tercer lloc, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i 
financeres 2012, del qual el senyor Labrador exerceix com a ponent; i en 
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quart i darrer lloc, el Dictamen sobre el Projecte de decret de modificació 
del Reglament de salons recreatius i de joc, aprovat pel Decret 37/2010, 
de 16 de març, de nou sense ponent al Ple, atès que únicament conté 
una consideració tècnica. 

Tot seguit, s’aproven per unanimitat els objectius i criteris d’actuació del 
Consell per a l’any 2012 que, sense diferir dels de l’any anterior, 
incorporen les restriccions de pressupost de l’organisme. S’aprova també 
el pla de treball pel 2012 i l’avantprojecte de pressupost del Consell per 
l’any 2012.  

Per últim, el senyor Rañé informa als assistents de quina ha estat la tesi 
premiada amb el Premi Mercè Sala per a Tesis doctorals 2011. 

29/12 

Extraordinària 

S’aproven quatre dictàmens. En primer lloc, s’aprova per unanimitat el 
Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el Registre de 
Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals Vius i el Registre 
d'Operadors Comercials de Bestiar i se n'estableixen les normes 
d'autorització, inscripció i funcionament, del qual n’és ponent la senyora 
Rovira.  

A continuació, s’aprova per unanimitat el Dictamen facultatiu sobre el 
Projecte d'ordre per la qual es regula el Registre de Certificats de 
Professionalitat i Acreditacions Parcials Acumulables de Catalunya. La 
senyora Esteban actua com a ponent. 

En tercer lloc, la senyora Rovira, ponent del Dictamen sobre el Projecte 
de decret pel qual es crea el Registre de Plantacions Fruiteres de 
Catalunya, n’exposa el contingut. El dictamen s’aprova per unanimitat.  

En quart i darrer lloc, s’aprova per dotze vots a favor, cap en contra i cinc 
abstencions, el Dictamen sobre el Projecte de decret dels laboratoris de 
salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial, al qual 
s’adjunten dos vots particulars. El senyor Guillermo n’és el ponent. 

Per últim, el senyor De Paz s’acomiada dels membres del Consell i dels 
serveis tècnics en la seva última reunió, atesa la seva jubilació el dia 30 
de desembre. 

La Comissió Executiva 

La Comissió Executiva s’ha reunit en vint ocasions. En catorze ocasions amb caràcter 
ordinari i les altres sis amb caràcter extraordinari. 

 

10/01 

Ordinària 

S’aprova l’execució del pressupost del CTESC a 31 de desembre de 2010 
amb un estalvi del 15%. Així mateix s’aprova, amb les actualitzacions 
proposades, el document d’objectius i criteris d’actuació per a 2011. 
Només resta pendent l’aprovació pel Ple.  

També es presenten els gràfics d’activitat de Consell, així com el gràfic 
comparatiu amb els altres CES d’Espanya. S’acorda que el Gabinet de 
Comunicació faci una nota de premsa.  

Finalment s’acorda contactar amb els consellers d’Economia i 
Coneixement i d’Empresa i Ocupació per tal de donar-los a conèixer la 
nostra tasca i convidar-los a un Ple. 

Per acabar, la Comissió Executiva dona el vist i plau a la petició del Jurat 
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del Premi Tesis Doctorals Mercè Sala 2010, per publicar una de les tesis 
presentades pel seu valor documental. 

24/01 

Ordinària 

S’informa de l’aprovació del decret de pròrroga dels Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya en què es consoliden les mesures de contenció 
aplicades durant el 2010. Així mateix s’informa de l’estalvi realitzat el mes 
de gener per la menor convocatòria de reunions, alhora que s’acorda 
desconvocar les reunions ordinàries previstes fins la reactivació de les 
peticions de dictàmens o fins que sorgeixi la necessitat d’aprovar els 
capítols de la Memòria. 

S’aprova una transferència de crèdit de diferents capítols per a la 
realització de les obres d’adequació de la planta tercera del Consell. 

Així mateix, s’acorda la proposta de format de la jornada sobre el fracàs 
escolar i s’informa dels contactes realitzats per a la seva execució. 

El president informa als consellers de les reunions mantingudes amb els 
consellers d’Economia i Coneixement i d’Empresa i Ocupació alhora que 
s’aprova la participació del president d’Ivàlua en un Ple per a la 
presentació dels seus objectius i actuacions. 

La secretària executiva informa a la Comissió de les decisions preses pel 
que fa a temes de personal. 

Finalment, a petició dels consellers, s’acorda que el president demani a la 
Secretaria de Presidència els motius de l’aprovació de dos projectes de 
decret sense dictamen previ del CTESC. 

21/02 

Ordinària 

S’aprova per unanimitat l’Informe de gestió 2010. 

El President informa dels motius exposats pel Govern per a la no 
sol·licitud de dictamen a dos projectes de decret aprovats, tot responent a 
una petició feta pels consellers del CTESC en la reunió anterior de la 
Comissió Executiva. 

A continuació, es detallen les concrecions fetes al voltant de la jornada 
sobre el fracàs escolar. 

Seguidament el president informa de la situació actual de l’ORSEC i 
s’acorda continuar amb la dinàmica de col·laboració amb el Govern de la 
Generalitat. 

S’aproven els temes que es tractaran en els seminaris del CTESC.  

Finalment, el representant de l’UGT de Catalunya demana al president la 
seva intervenció per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació proposi 
al Govern el nomenament dels membres del seu grup que han causat 
baixa. 

14/03 

Ordinària 

Es debat la conveniència o no de signar un conveni amb el Centre 
Especial de Treball MasQue Iniciativas i finalment s’acorda convocar el 
grup de treball de l’Observatori per consensuar la redacció definitiva del 
Conveni. 
S’aproven els ponents dels primers seminaris del CTESC i es comunica 
als consellers el nomenament i publicació al DOGC dels nous membres 
del CTESC per UGT. Resten pendents dos membres del grup dels 
experts. 

28/03 S’inicia amb la intervenció del director del Gabinet Tècnic per tal de posar 
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Ordinària al dia als consellers sobre les col·laboracions dutes a terme des de 
l’ORSEC amb el portal RScat del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Es valora positivament la jornada que sobre el fracàs escolar va fer el 
CTESC, com també el ressò mediàtic obtingut. 

S’acorda convocar el Comitè Editorial i el president informa als consellers 
de la nova convocatòria de la trobada de Ces d’Espanya a Madrid. 

11/04 

Ordinària 

S’acorda canviar el format i el procediment de realització dels informes 
sol·licitats pel Govern per obtenir un format més àgil amb el mateix valor 
analític i una resposta més immediata. 

Així mateix, s’aprova la proposa d’avantprojecte de pressupost del 
CTESC per al 2011 amb un 11% de reducció respecte de l’any passat. 

S’acorda realitzar un monogràfic de cada seminari que organitzi el Consell 
i s’aprova la redacció definitiva del conveni ORSEC+MQI. 

Finalitza la reunió amb un repàs a la previsió de seminaris organitzats pel 
CTESC per tal consensuar els ponents. 

26/04 

Extraordinària 

S’aprova, per delegació del Ple, el dictamen sobre el Projecte de llei de 
modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions. 

Es dóna coneixement de l’Ordre rebuda i publicada al DOGC per la qual 
s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les 
persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General d’Aran 
el dia 22 de maig de 2011. 

Finalment, la secretària executiva informa els consellers sobre temes 
relacionats amb la gestió de personal. 

09/05 

Ordinària 

Es comunica l’entrada al CTESC de la petició d’un dictamen en tràmit 
d’urgència i es comunica el calendari previst per a la tramitació així com 
també  es fa un repàs de la previsió de treballs a fer. 

20/05 

Extraordinària 

S’aprova el Dictamen sobre l’avantprojecte de llei de mesures fiscals i 
financeres i el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei per la qual es 
modifica la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 

Finalment, s’acorda la realització del seminari sobre política industrial per 
al dia 2 de juny amb la ponència del director general d’Indústria. 

06/06 

Ordinària 

 

 

 

 

 

 

S’analitzen i debaten el resum executiu i les previsions de futur de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. 

S’informa de l’aprovació del Projecte del pressupostos de la Generalitat 
per a 2011, dins del qual el pressupost del CTESC s’ajusta a allò que el 
Consell havia proposat. S’acorda elaborar un document adreçat al 
conseller d’Empresa i Ocupació per a la modificació del Decret 
responsable que el CTESC faci de mitjancer entre les organitzacions i el 
Departament per a la proposició de membres en la Comissió  de Preus de 
Catalunya. Es comunica la rebuda de la petició de dictamen de la Llei 
Òmnibus i s’acorda dictaminar totes les normes que es modifiquen i no 
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només una part, com demana el Govern.  

S’aprova el format de la presentació de la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya 2010 del CTESC i s’acorda el ponent. 

15/06 

Ordinària 

S’inicia amb l’aprovació dels documents definitius “Resum executiu” i 
“Propostes de futur” corresponents a la Memòria 2010. S’acorden els 
darrers detalls de l’acte de presentació de la Memòria i es comunica als 
consellers la nova redacció del Decret de reestructuració del Departament 
d’Empresa i Ocupació corresponent a la relació del CTESC amb el 
Govern. 

Finalment es destaca la gran tasca i dedicació de l’equip tècnic del 
CTESC en l’elaboració de la proposta de dictamen de la Llei Òmnibus. 

11/07 

Ordinària 

S’inicia amb l’aprovació dels temes a tractar en els monogràfics fins a 
finals d’any. Seguidament, s’aprova la proposta de modificació del Decret 
164/1993, d’1 de juny, de la Comissió de Preus de Catalunya, per tal que 
les organitzacions empresarials i sindicals proposin el nomenament dels 
seus vocals a la Comissió directament al conseller competent en matèria 
de treball. A continuació s’aproven les bases del Premi Mercè Sala de 
tesis doctorals 2011 del CTESC, les quals queden condicionades a 
l’aprovació del Pressupostos pel Parlament de Catalunya. Així mateix es 
proposen els membres del jurat.  

Finalment s’aprova l’execució del Pressupost del CTESC a 30 de juny. 

27/07 

Extraordinària 

S’aprova el dictamen sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifica la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques.  

S’informa als consellers dels dominis i extensions de què disposa el 
Consell, així com el registre de l’extensió .xxx per evitar la ciberocupació. 
Finalment, s’informa que el secretari general d’Empresa i Ocupació ha 
passat a la Direcció General de Comerç la proposta del CTESC pel que fa 
a la renovació dels membres de la Comissió de Preus de Catalunya. 

Finalment, i a petició de la vicepresidenta es fa saber la conversa 
mantinguda amb el president del CES de Castilla-La Mancha en relació a 
la seva possible desaparició. 

18/08 

Extraordinària 

Té caràcter extraordinari i actua per delegació del Ple. S’aprova el 
dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, 
de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. 

17/10 

Ordinària 

S’aprova l’execució del Pressupost del CTESC 2011 a 30 de setembre. 
Així mateix, s’aprova l’acord de distribució del concepte destinat a 
compensar les organitzacions representades al Consell per la seva major 
dedicació i disponibilitat addicional per a la participació en totes les 
activitats del Consell, prèvia justificació. 

A continuació s’aprova la proposta de Pressupost del CTESC que s’ha 
elaborat per a 2012, amb un ajust de despesa important. 

S’informa de la petició del Consorci del Vallès de presentar l’estudi que va 
elaborar el Consell sobre la indústria a Catalunya i es passa còpia del 
certificat d’acord referent a la Moció presentada pel Grup Municipal ICV-
EUIA-E, sobre la renda mínima d’inserció, que l’Ajuntament de La 
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Llagosta ha fet arribar al CTESC per al seu coneixement. 

21/10 

Extraordinària 

S’aprova el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el 
contracte global d’explotació. El president informa de la reunió amb el 
secretari general d’Empresa i Ocupació sobre el Pressupost del CTESC.  

07/11 

Ordinària 

S’inicia amb l’aprovació del calendari de reunions ordinàries dels òrgans 
del Consell per a 2012, segons el qual la Comissió Executiva es reunirà 
un cop al mes, d’acord amb la Llei de creació del CTESC, en comptes de 
cada quinze dies, com es feia fins ara. Es pot convocar de forma 
extraordinària sempre que sigui necessari. S’acorda aprovar el pla de 
treball un cop el Pressupost del CTESC per a 2012 estigui aprovat. Així 
mateix, el president comunica la proposta de Pressupost que s’ha 
presentat finalment al Departament d’Economia i Finances, amb una 
minoració d’un 10,01% respecte de l’any passat, el qual ja va realitzar una 
minoració de l’11%. S’informa de les mesures d’estalvi proposades. 

28/11 

Ordinària 

S’aproven els objectius i els criteris d’actuació del CTESC per a 2012, així 
com el pla de treball. A continuació, es designen els ponents de les 
diferents temàtiques de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2010. Finalment, s’aprova una proposta del president al 
Dictamen de la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, pendent de 
d’aprovació. 

  

La Comissió de Treball d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea 

Durant l’any 2010 la Comissió d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea es va reunir en nou 
ocasions, de les quals set van ser de caràcter extraordinari. 

 

15/04 

Extraordinària 

En aquesta reunió, de caràcter extraordinari, s’elabora i s’aprova la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 
19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions. 

03/05 

Ordinària 

En aquesta reunió s’analitzen, de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya del 2010, d’una banda l’apartat del Capitol 1, titulat "Preus, 
costos i productivitat" i de l’altra els apartats 1, 2 i 3 del capítol 4, titulats 
respectivament "Marc normatiu", "Anàlisi de la figura de 
treballador/autònom segons tipologies i sectors d’activitat" i "Anàlisi del 
nombre de treballadors autònoms registrats a la Seguretat Social segons 
tipologies i sectors". 

18/05 

Extraordinària 

En aquesta reunió s’elabora i s’aprova la proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres així com també la 
proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifica la 
disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

31/05 

Extraordinària 

En aquesta reunió s’analitzen els epígrafs 1.1 “La conjuntura econòmica a 
Catalunya”, 1.3 “Les Infraestructures a Catalunya”, 1.4 “El sector públic” i 
1.5 “L’economia social l’any 2010”, tots ells del capítol I de la Memòria  
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socioeconòmica i laboral de Catalunya del 2010. També s’analitza 
l’epígraf 4.5 “Mesures de foment de l’activitat emprenedora” del capítol IV. 

17/06 

Extraordinària 

Aquest cop la Comissió es reuneix per elaborar i aprovar  la Proposta de 
dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i 
reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica. 

26/07 

Extraordinària 

En aquesta reunió s’elabora i s’aprova  la Proposta de dictamen sobre 
l'Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 4/2088, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

19/09 

Extraordinària 

En aquesta reunió s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre 
l'Avantprojecte de llei d'Estabilitat Pressupostària de Catalunya. 

29/09 

Extraordinària 

En aquesta reunió, de caràcter extraordinari, s’elabora i s’aprova la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el 
Reglament de l’impost de successions i donacions. 

02/12 

Ordinària 

En aquesta darrera reunió s’elaboren i s’aproven la Proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen les condicions per a 
l'exercici del busseig professional a Catalunya, la Proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues 
de Catalunya,  la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de 
mesures fiscals i financeres 2012, i la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret de modificació del Reglament de salons recreatius i de 
joc, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març. 

  

La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials 

Durant aquest any la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials s’ha reunit en sis 
ocasions, de les quals cinc són de caràcter extraordinari. 

 

15/02 

Extraordinària 

En aquesta sessió s’aprova, per consens, el Projecte de l’informe sobre 
pobresa i mercat de treball. També s’aprova, per consens, l’apartat 3.6, 
dedicat a les novetats normatives en l’àmbit de l’educació, del Capítol 5, 
“Condicions de vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2010. Seguidament, la Presidència informa sobre la celebració 
de la jornada de presentació de l’informe elaborat pel CTESC sobre el risc 
de fracàs escolar a Catalunya el dia 24 de març. 

24/05 

Extraordinària 

S’analitzen i s’aproven per consens l’apartat 1, “Anàlisi del mercat de 
treball”, l’apartat 2, “Anàlisi comparativa dels principals agregats del 
mercat de treball a les regions dels quatre motors”, l’apartat 4, “Relacions 
laborals” i l’apartat 5, “Prevenció de riscos i sinistralitat laboral”, del 
Capítol III de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. 
S’aprova per unanimitat un nou títol en relació amb aquest últim apartat: 
“Prevenció de riscos, sinistralitat i malalties professionals”. Pel que fa a 
l’apartat 6, “Referències al marc normatiu i iniciatives públiques”, del 
Capítol III de la Memòria, s’acorda que les observacions es faran en 
cadascun dels apartats específics als quals fa referència la normativa. A 
continuació s’analitzen i s’aproven per consens l’apartat 1, “Dinàmica 
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Sala de Plens del Consell 

demogràfica”, l’apartat 2, “Salut”, l’apartat 3, “Educació” i l’apartat 5, 
“Protecció Social, serveis socials i atenció a la dependència”, del Capítol 
V de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010.  

02/06 

Extraordinària 

En aquesta reunió s’analitzen i s’aproven l’apartat 3, “Polítiques 
d’ocupació”, del Capítol III de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2010 i l’apartat 4, “Habitatge”, del Capítol V de l’esmentada 
Memòria.  

17/08 

Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció. La senyora Esteban anuncia que Pimec 
formularà un vot particular i en el mateix sentit es manifesta la senyora 
Mora respecte de Foment. 

15/09 

Ordinària 

S’analitza i s’aprova l’informe sobre l’anàlisi de les condicions de treball 
de la joventut a Catalunya. 

28/12 

Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per assentiment la Proposta de dictamen facultatiu 
sobre el Projecte d’ordre per la qual es regula el Registre de Certificats de 
Professionalitat i Acreditacions Parcials Acumulables de Catalunya.  

També s’elabora i s’aprova per vuit vots a favor, cap en contra i dues 
abstencions la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret dels 
laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control 
oficial. La senyora Olavide anuncia la possibilitat que la UGT presenti un 
vot particular i en el mateix sentit es manifesta la senyora Faciaben 
respecte de CCOO. 
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La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials 

Durant aquest any, la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en cinc ocasions, de les 
quals tres han estat de caràcter extraordinari. 

 

05/04 

Ordinària 

En aquesta reunió, el senyor Riudor explica als presents el contingut del 
projecte d’informe sobre les necessitats formatives que requereixen les 
empreses del sector turístic, ja validada pel grup de treball, i assenyala 
que aquest projecte sorgeix de la demanda efectuada per l’anterior 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa. Així mateix, explica que la 
metodologia de treball inclou la gestió documental, la visió de les 
organitzacions sectorials dels agents socials representats al CTESC i 
l’elaboració d’una enquesta quantitativa a les empreses, el finançament 
de la qual encara no ha estat confirmat per part del departament 
corresponent. Els presents acorden que tan bon punt es conegui l’opinió 
del departament en relació amb el projecte d’informe i, en concret, amb el 
finançament de l’enquesta quantitativa, es prengui una decisió en aquesta 
Comissió o en la Comissió Executiva sobre la continuïtat del projecte. A 
continuació, el senyor Riudor presenta el contingut del Capítol 2 de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010, anomenat 
“Societat del Coneixement”, el qual s’aprova per consens, amb la 
incorporació d’algunes recomanacions proposades pels assistents. 
Finalment, el senyor Rañé informa els presents sobre el cicle de 
seminaris que organitza el CTESC i sobre la renegociació del lloguer de 
les instal·lacions del Consell, la qual ha permès ampliar i reorganitzar els 
espais. Així mateix, recorda que la planta primera està plenament a 
disposició dels consellers. 

15/09 

Ordinària 

En aquesta reunió es presenta l’estudi sobre la indústria a Catalunya; la 
presentació va a càrrec del seu ponent, el senyor Guillermo, i els serveis 
tècnics del CTESC, els senyors Pere Castell i Lluís Ferrer. Tot seguit, 
s’aprova per assentiment, després de la incorporació d’algunes 
recomanacions proposades pels membres de la Comissió. Finalment, el 
senyor Rañé informa de la propera entrada al CTESC de l’encàrrec de 
dictamen del Projecte de decret de reglament de l’Impost de successions i 
donacions. 

20/10 

Extraordinària 

A la següent reunió, feta el dia 20 d’octubre, s’elabora i s’aprova la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el 
contracte global d’explotació per vuit vots a favor i tres abstencions. El 
senyor Puig anuncia que la Confederació de Cooperatives presentarà un 
vot particular. D’altra banda, el senyor Rañé informa els presents que el 
Departament d’Agricultura ha sol·licitat dos dictàmens corresponents a 
aquesta Comissió, un sobre el Projecte de decret pel qual es regula el 
Sistema d’assessorament agrari a Catalunya i un altre sobre el Projecte 
de decret de modificació del Decret 258/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. 
Finalment, anuncia que el dia 3 de novembre es farà la presentació de 
l’estudi sobre la indústria a Catalunya. 

02/11 

Extraordinària 

S’elaboren i s’aproven, per unanimintat, les propostes de dictamen sobre 
els Projectes de decret següents: Projecte de decret de modificació del 
Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, 
de 13 de juny, de qualitat agroalimentària i Projecte de decret relatiu al 
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Sistema d’assessorament agrari a Catalunya. D’altra banda, s’acorda que 
la senyora Rovira sigui la ponent d’ambdós dictàmens a la reunió del Ple. 

 
La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient 

Durant aquest any la Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha reunit en 
una ocasió. 

 

26/05 
Extraordinària 

S’hi aprova l’esborrany de  Capítol VI de la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya 2010. 
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5. Dictàmens emesos 

Aquest any el CTESC ha emès dinou dictàmens. 

Dictamen 1/2011 sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 
de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per 
cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció en la sessió extraordinària del dia 26 d’abril.   

El Dictamen conté una observació general i dos vots particulars. 

El CTESC valora que el Govern hagi sol·licitat el dictamen sobre aquest  Projecte de llei i 
recorda que la sol·licitud de dictamen s’ha de realitzar amb caràcter previ a l’aprovació de la 
norma per part del Consell Executiu.  

Foment i Pimec, en el seu vot particular, valoren positivament el Projecte de llei. Consideren 
que, pel que fa al cost fiscal en matèria de successions, s’elimina el greuge comparatiu 
respecte als ciutadans d’altres comunitats autònomes. També creuen que es procura el 
manteniment del patrimoni familiar i es preveu la continuïtat de les empreses.  

Posen de manifest que, per simplificar i fer més comprensible l’impost, seria convenient que 
les reduccions, previstes en l’article 2 de la Llei 19/2010, de 7 de juny, s’igualessin per al 
conjunt de components dels grups I i II.  

Valoren negativament el fet que aquesta modificació afecti només les successions i no les 
donacions entre familiars vius dels grups I i II. 

CCOO i UGT en el seu vot particular demanen al Govern que reconsideri suprimir l’impost 
de successions ja que creuen que és un tribut de caràcter directe i progressiu que es 
recapta i gestiona integrament a Catalunya, que té una funció redistributiva i que és un 
impost que es paga a la majoria de països europeus i als EEUU. 

No entenen com el Govern pot renunciar als recursos provinents d’aquest impost en una 
situació de crisi i de disminució dels ingressos fiscals. Consideren injust que es vulgui 
eliminar aquest impost quan es diu que no hi ha diners i que s’ha de retallar la sanitat i 
l’educació públiques. 

Consideren que l’impost de successions és just i necessari i serveix per reforçar la cohesió 
social i posar en valor el mèrit i l’esforç personal i no la riquesa familiar. 

Dictamen 2/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per 
sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 20 de maig.   

El Dictamen conté quatre observacions generals i vint-i-dos observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que la creació d’algunes taxes (en matèria d’ensenyament i d’inspecció 
tècnica d’habitatges) l’ampliació de nous fets imposables (en matèria d’ensenyament i 
pesca) i l’actualització elevada d’algunes taxes (en matèria d’ensenyament) no estan 
suficientment justificades. Es considera que tampoc estan suficientment justificats, en relació 
amb la constitució de societats subjectes a normes civils i mercantils, l’eliminació de certs 
controls parlamentaris. 

El CTESC considera que la quantia del gravamen de protecció civil que afecta les 
instal·lacions nuclears hauria de ser revisada tenint en compte el risc d’aquest tipus 
d’activitat; que s’hauria d’aclarir que la taxa per a l’ocupació de terrenys forestals és de caire 
anual; que la reducció per a les microempreses incloses en la categoria de serveis 
d’allotjament hauria de situar-se en el 60%, i no en el 40%, respecte la quota general; que 
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s’haurien d’incloure també les taxes de renovació i no només d’obtenció de l’etiqueta 
ecològica de la Unió Europea, i que l’import per a la renovació de l’etiqueta hauria de ser 
inferior al de l’obtenció.  

El CTESC posa de manifest que no s’haurien de suprimir els percentatges incrementats de 
deducció per inversió en l’habitatge habitual ja que considera que no és una mesura 
adequada en la conjuntura actual i que tindrà un impacte negatiu sobre l’activitat del sector 
de la construcció i sobre la cohesió social. També considera que no s’hauria de suprimir la 
devolució de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs suportat per 
agricultors i ramaders, ja que ho troba contrari a l’establert en la Resolució 671/VIII del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, acord ratificat en la legislatura actual 
mitjançant la Moció 2/IX del Parlament, sobre el sector agroalimentari. 

El CTESC considera que l’Àrea d’Impuls del Crèdit Català Agrari (creat a conseqüència de la 
derogació de l’Institut Català de Crèdit Agrari -ICCA-) com una àrea especialitzada de 
l’Institut Català de Finances (ICF) no recull suficientment la realitat econòmica i financera del 
col·lectiu de les societats cooperatives agràries. Es considera que aquesta norma hauria de 
regular que les cooperatives agràries, amb i sense secció de crèdit, passin a ser 
considerades com a objectiu específic en el finançament agrari per part del Govern de 
Catalunya. Pel que fa al personal de l’ICCA, tant el laboral com el funcionari, considera que 
cal negociar la seva incorporació a l’ICF o la seva permanència a la Generalitat, tenint en 
compte les seves condicions laborals i que, en cap cas, això ha d’originar una minva de les 
seves condicions laborals actuals ni un greuge respecte a la seva carrera administrativa.  

La norma estableix que en les operacions de crèdit de la Generalitat se n’haurà de donar 
compte al Parlament; el CTESC considera que hauria de ser el Parlament qui les hauria 
d’autoritzar. 

La Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial 
estableix l’obligació del Govern de publicar anualment una convocatòria de sol·licituds 
d’ajuts. En la norma es planteja la supressió d’aquesta obligació, que quedaria condicionada 
a la disponibilitat del Fons. El CTESC recomana regular aquesta possible exoneració anual 
en la Llei de Pressupostos. 

Dictamen 3/2011 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifica la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per 
sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 20 de maig.   

El CTESC va valorar l’Avantprojecte de llei i no va realitzar cap observació sobre el seu 
contingut. 

Dictamen 4/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i 
reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió ordinària del dia 20 de juny. 

El Dictamen conté tretze observacions generals, cent quinze observacions a l’articulat i 
quatre vots particulars. 

En primer lloc el CTESC es pronuncia sobre la tramitació del dictamen, es posa de manifest 
que es dictaminarà sobre la totalitat de l’Avantprojecte de llei, com així ho preveu la Llei de 
creació del CTESC, malgrat que el Govern només li hagi sol·licitat el dictamen sobre els 
apartats de la norma que ha considerat que afecten matèries socioeconòmiques i laborals. 
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També es lamenta que s’hagi sol·licitat el dictamen quan la norma encara està en tràmit 
d’informació pública i que no sigui el text que hagi validat el Govern en el Consell Tècnic. 

Pel que fa a la norma dictaminada, el CTESC considera que hi ha àmbits normatius que 
experimenten una modificació substancial, com per exemple, urbanisme, habitatge i política 
industrial, que haurien hagut de ser objecte de tramitació individualitzada. Es veu amb 
preocupació que en una sèrie d’organismes es limiti o, en alguns casos, se suprimeixi, la 
participació institucional que correspon als agents socials, per a la defensa i promoció dels 
interessos econòmics i socials que els són propis.  

Pel que fa a les observacions a l’articulat, són fonamentalment tècniques, moltes d’elles 
detallen el que s’ha exposat en les observacions generals, en d’altres es fan recomanacions 
per evitar contradiccions entre les normes modificades o es demana que es clarifiquin, 
determinin o s’incorporin redaccions. 

En relació amb la Llei de cooperatives es considera que s’hauria de mantenir l’objecte de les 
cooperatives agràries i també s’hauria de mantenir el Consell Superior de la Cooperació 
perquè és un òrgan consultiu que vertebra les relacions entre el moviment cooperatiu, la 
societat civil i el Govern. 

Pel que fa a la Llei de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents 
es demana que es reconsideri el contingut sobre les prestacions econòmiques i les 
actuacions de suport en diversos àmbits, ja que es constata una desproporció amb la 
normativa vigent. 

El CTESC considera que s’hauria de mantenir vigent el termini per aprovar el Reglament de 
la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil ja que la Xarxa està en funcionament. Es considera 
excessiu el termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor de la Llei per aprovar els 
estatuts de l’Agència de Migracions de Catalunya.  

El CTESC no està d’acord amb la supressió de la possibilitat de crear comissions territorials 
del Centre d’iniciatives per a la reinserció ja que considera que s’elimina la descentralització 
en el tractament dels programes de reinserció adequats a cada situació concreta. 

En el tema de salut, es considera que s’hauria de revisar la limitació temporal de sis mesos, 
atès que la no concessió del dret a l’assistència sanitària a aquelles persones que no 
certifiquin un empadronament de més de sis mesos podria col·lidir amb la Llei sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i amb la Llei del Sistema Nacional de Salut. 

 En matèria de pesca, el CTESC no està d’acord amb la modificació de les zones de pesca 
en aigües continentals ja que es permetrà la pesca amb captura o mort en les reserves 
genètiques d’espècies autòctones, mentre que fins ara només es permetia la pesca sense 
mort, lliure o controlada. 

Pel que fa al Codi de Consum, el CTESC considera que no tenir en compte la utilització 
fraudulenta de marques o distintius oficials per qualificar una infracció com a greu pot 
dificultar la lluita contra la competència deslleial.  

El CTESC considera que la desregulació dels habitatges destinats a usos turístics va en 
detriment dels veïns, dels usuaris i dificulta el coneixement d’aquesta activitat econòmica. Es 
posa de manifest que s’han d’establir mecanismes que evitin que ajuntaments i Generalitat 
iniciïn un procediment de protecció de la legalitat urbanística per la mateixa infracció. 

En matèria de transports, es considera positiva la regulació de noves sancions a empreses 
ferroviàries prestatàries de serveis quan els incompliments de les condicions essencials 
afectin greument els usuaris i usuàries. També és considera positiu que s’estableixi que les 
condicions relatives a la freqüència i la regularitat del servei siguin considerades amb 
aquesta importància, així com les referències a la reiteració d’aquestes infraccions que 
provoquen els problemes de serveis. Es qualifica com a positiva la limitació a 10 anys 
(prorrogables) de  la concessió de serveis regulars interurbans per tal de permetre millorar la 
competència entre els diferents operadors de transport.  Es posa de manifest que amb la 
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nova regulació podrien adquirir la condició de subvencionables totes les instal·lacions de 
transport per cable de Catalunya, siguin públiques o privades, i estiguin o no destinades a 
facilitar la mobilitat dels ciutadans. 

Les organitzacions representades en el CTESC han donat el seu suport al dictamen; malgrat 
això han presentat vots particulars per manifestar la seva opinió sobre determinades 
modificacions introduïdes per l’Avantprojecte de llei i que no han tingut el suport de les altres 
organitzacions. Els vots particulars han estat presentats per Foment, Pimec, Confederació 
de Cooperatives de Catalunya i un de conjunt de CCOO i UGT. En aquest darrer CCOO 
també ha presentat tres observacions sense el suport d’UGT.  

Dictamen 5/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per 
set vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 27 de juliol. 

El Dictamen conté una observació general i cinc observacions a l’articulat. 

El CTESC està d’acord amb els objectius de l’Avantprojecte de llei d’incentivar la constitució 
de noves fundacions i d’incrementar la seva autonomia de gestió, tot respectant les funcions 
del Protectorat de vetllar per l’objecte fundacional i de verificar el compliment de finalitats 
d’interès general de les fundacions. Però no comparteix el criteri del Govern, que consta en 
el preàmbul, sobre el fet que des de l’entrada en vigor del llibre tercer del Codi civil hi ha 
hagut un fre en la creació de noves fundacions degut a un excés de regulació dels requisits 
per constituir fundacions i un excés d’intervencionisme en la regulació de l’organització i 
funcionament d’aquestes entitats. 

Pel que fa a les fundacions temporals es recomana que s’especifiqui que la prorroga de la 
durada només es pot fer una vegada, per un període igual a l’adoptat inicialment, per tal 
d’evitar que una fundació obtingui la condició d’indefinida a partir de prorrogues successives 
il·limitades. 

El CTESC considera que s’hauria de mantenir el règim d’autorització prèvia del Protectorat 
per les operacions que mantinguin els patrons, i les persones que hi estiguin especialment 
vinculades, en els casos de contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o 
de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners i de prestació de serveis 
retribuïts. 

També es recomana mantenir la necessitat d’autorització prèvia del protectorat per fer actes 
de disposició, gravamen o administració extraordinària si el donant ho ha exigit 
expressament, si ho estableix una disposició estatutària i si el producte de l’operació no es 
reinverteix totalment en el patrimoni de la fundació. 

Dictamen 6/2011 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per 
set vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 18 d’agost. 

El Dictamen conté catorze observacions generals i divuit observacions a l'articulat. 

El CTESC posa de manifest que el Projecte de decret que es dictamina desenvolupa la 
modificació de la Llei 10/1997 feta per la Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres, que no 
va ser sotmesa al dictamen previ del CTESC, i lamenta que el Govern hagi decidit, 
unilateralment, modificar substancialment la renda mínima d’inserció (RMI), sense obrir cap 
àmbit de diàleg social.  
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El CTESC considera que els canvis introduïts a l’RMI exigeixen una llei que derogui la Llei 
10/1997 i que suposi un nou model d’atenció.  

El CTESC considera que la modificació de la Llei 10/1997 no és coincident amb la finalitat 
que aquesta reconeix a l’RMI, atès que limita més les condicions d’accés i permanència. El 
CTESC també considera preocupant l’impacte social que poden tenir aquestes restriccions i 
assenyala que l’estalvi que comporta la seva aplicació podria veure’s superat pels costos 
socials. 

Així mateix, el CTESC posa de manifest que no comparteix la modificació de l’RMI 
proposada pel Govern de la Generalitat perquè posa en perill la cohesió social al nostre país 
des del moment en què l’RMI deixa de ser una prestació de caràcter de dret subjectiu.  

L’actual situació de crisi econòmica i la incapacitat del nostre mercat de treball per generar 
llocs de treball suficients per ocupar persones aturades que han esgotat les prestacions 
contributives i els subsidis per desocupació converteix l’RMI en la darrera xarxa de protecció 
social que evita la caiguda d’aquestes persones en una situació de pobresa, privació 
econòmica i exclusió social.  

El CTESC demana que es mantingui la concepció àmplia i flexible del PIRMI, amb la 
capacitat de resposta de l’actual RMI.  

D’altra banda, el CTESC considera que aquesta reforma limita més el dret a accedir a la 
prestació econòmica de l’RMI i assenyala els canvis del nou model en matèria de requisits 
d’accés, procediment de tramitació, import i durada de la prestació.   

Així mateix, el CTESC posa de manifest que la supeditació de les prestacions econòmiques 
de l’RMI a la disponibilitat pressupostària fa evident, una vegada més, la rellevància de 
millorar el sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya i d’incrementar els 
recursos propis.  

El CTESC, sense detriment de la necessitat de trobar solucions als problemes de 
responsabilitat interadministrativa entre l’Estat i la Generalitat, considera que el Govern de la 
Generalitat hauria de mantenir l’última xarxa de protecció econòmica per a les persones 
sense accés a ingressos derivats o no del treball.  

En observacions més concretes, el CTESC considera que el concepte de pobresa severa és 
massa genèric i no inclou criteris objectivables com és el supòsit de les persones sense cap 
tipus de recurs econòmic; que s’han d’establir mecanismes àgils de gestió de l’RMI per 
afavorir la reinserció laboral i que la situació legal de cessament d’activitat dels treballadors 
autònoms no es pot considerar com a baixa voluntària en el treball, i per tant ha de permetre 
l’accés a l’RMI un cop esgotada la prestació esmentada.  

Dictamen 7/2011 sobre l’Avantprojecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per 
set vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 20 de 
setembre. 

El Dictamen conté vuit observacions a l’articulat i un vot particular conjunt de CCOO i UGT. 

Les observacions emeses pel CTESC en aquest Dictamen han estat de caràcter tècnic; 
entre d’altres qüestions, es recomana unificar referències, revisar conceptes i es proposa 
substituir en el preàmbul l’expressió “principis de la Unió Europea” per “principis i normativa 
de l’Estat i de la Unió Europea”.  

En el vot particular CCOO i UGT donen suport al Dictamen consensuat i expressen la seva 
opinió sobre qüestions que no han estat recollides. 
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Els sindicats no comparteixen la justificació ni l’esperit de l’Avantprojecte de llei. No 
consideren oportú fixar mitjançant aquest Avantprojecte de llei la xifra de límit màxim de 
dèficit i la data de compliment, ja que s’avança al que haurà d’establir la Llei orgànica (que 
haurà de ser aprovada abans del 30 de juny del 2012) prevista a la Constitució reformada. 

Consideren que es limita greument la capacitat de la Generalitat per fer front a les diferents 
fases del cicle econòmic, que comporta un risc greu per al manteniment de les prestacions i 
institucions bàsiques de l’Estat del benestar, que condiciona l’acció de futurs governs i 
anteposa l’estabilitat pressupostària a la recuperació econòmica i la sostenibilitat social a 
través d’estímuls públics. 

Comparteixen el fet que s’ha de tenir un suficient nivell d’ingressos, però no comparteixen 
que sigui el nou marc de finançament el que permeti disposar de la suficiència d’aquests 
ingressos, consideren que la recaptació fiscal és fonamental per determinar la capacitat 
d’ingressos o la suficiència de recursos de l’Administració catalana. 

Dictamen 8/2011 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 
l’impost sobre successions i donacions 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 3 d’octubre. 

El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat i un vot particular conjunt de CCOO i UGT. 

Dues de les observacions emeses pel CTESC són de caràcter tècnic. En altres dues es 
demanen aclariments i precisions; per exemple, els subjectes passius han de presentar 
certa documentació en el cas de l’adquisició per causa de mort i entre vius de participacions 
en entitats (empresa familiar), es demana que s’aclareixi si la presentació d’aquesta 
documentació s’ha de fer conjuntament amb l’autoliquidació de l’impost, o bé, amb 
posterioritat, a requeriment de l’òrgan gestor o inspector. D’altra banda, se sol·licita que es 
determinin amb exactitud els tràmits que el causahavent ha de realitzar respecte a la 
sol·licitud d’ajornament de fins a un any del pagament de les liquidacions pactades. 

També es demana que el silenci administratiu sigui positiu en cas que l’Administració no 
resolgui en el termini de sis mesos la sol·licitud del contribuent d’ajornament per manca de 
liquiditat. 

En el vot particular CCOO i UGT donen suport al Dictamen consensuat i fan constar el 
desacord amb les successives retallades operades en l’impost de successions i, 
especialment, amb la darrera que ha comportat que grans herències hagin deixat de tributar. 

Consideren que la pràctica desaparició d’aquest impost és injustificable i inoportuna en 
l’actual context de crisi i de caiguda dels ingressos de la Generalitat. Entenen que no es pot 
renunciar a uns recursos necessaris per reactivar l’economia i garantir la protecció de les 
persones més vulnerables. 

Dictamen 9/2011 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte 
global d’explotació 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per 
quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 21 
d’octubre. 

El Dictamen conté una observació general, set observacions a l’articulat i un vot particular de 
la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 

Les observacions emeses pel CTESC en aquest Dictamen han estat eminentment de 
caràcter tècnic; entre d’altres qüestions, s’han proposat noves redaccions d‘articles per fer-
los més entenedors o per evitar reiteracions. 
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Atès que la Llei de finances públiques faculta el Govern a establir compromisos pluriennals 
per a les despeses en transferència de capital, es proposa que el Projecte de decret reculli 
l’obligació que les convocatòries d’ajuts contemplin els compromisos pressupostaris 
pluriennals en relació a les despeses l’execució de les quals abasta diversos anys. 

En el vot particular CCC dona suport al Dictamen consensuat i expressa la seva opinió 
sobre una qüestió que no ha estat recollida. El Projecte de decret elimina l’obligació que els 
plans d’explotació i les diagnosis, necessaris en els ajuts associats a inversions hagin de ser 
realitzats per entitats d’assessorament prèviament autoritzades per l’Administració. 
Consideren que aquesta supressió comportarà un empobriment en nivells tècnics i 
qualitatius de les explotacions agràries. No comparteixen que això es justifiqui, com ho fa la 
memòria del Projecte de decret, en una reducció de càrregues administratives. 

Dictamen 10/2011 sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema 
d’assessorament agrari a Catalunya 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per quinze vots a favor, tres en contra i dues 
abstencions, en la sessió extraordinària del dia 3 de novembre. 

El Dictamen conté dues observacions generals i cinc observacions a l’articulat.  

El CTESC considera que, tot i que els nous requeriments que es demanen a les entitats 
d’assessorament faciliten la inscripció al registre d’entitats que fins ara no l’havien pogut 
formalitzar, la simplificació en les exigències que es demanen a aquestes entitats, quant al 
nombre de tècnics o a altres aspectes, no haurien d’anar en detriment de l’esforç que han 
realitzat durant quatre anys les entitats actualment inscrites i no haurien de suposar un 
retrocés en la qualitat del sistema d’assessorament als productors. 

També es demana que el departament competent en matèria d’agricultura vetlli perquè les 
entitats inscrites en el Registre d’Entitats d’Assessorament Agrari de Catalunya puguin ser 
reconegudes de manera automàtica en el registre d’altres comunitats autònomes 

El CTESC considera que el personal tècnic assessor també ha de comptar amb els 
coneixements necessaris en gestió ambiental, per tal de poder realitzar els assessoraments 
pertinents.  

Es recomana incorporar a la composició de la Comissió Coordinadora d’Assessorament 
Agrari de Catalunya les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. 

Dictamen 11/2011 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 
285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, 
de qualitat agroalimentària 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 3 de novembre. 

El Dictamen conté només una observació a l’articulat, en la qual el CTESC recomana, a fi i 
efecte d’evitar inseguretat jurídica que, quan es regula l’atorgament de la designació com a 
empresa artesanal alimentària, s’estableixi el termini per resoldre, el règim de recursos 
contra les resolucions i la referència al caràcter positiu del silenci administratiu. 

Dictamen 12/2011 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les 
condicions per a l’exercici del busseig professional a Catalunya 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per dinou vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 12 de desembre. 

El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat. 
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Les observacions realitzades són de caràcter tècnic i es realitzen amb el propòsit de millorar 
la redacció de la norma i homogeneïtzar el seu contingut. 

Dictamen 13/2011 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi d’Enòlegs 
i Enòlogues de Catalunya 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 12 de desembre. 

El CTESC va valorar el Projecte de decret i no va realitzar cap observació sobre el seu 
contingut. 

Dictamen 14/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 12 de desembre. 

El Dictamen conté set observacions generals i dotze observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que la creació de noves taxes, de nous fets imposables i  l’ampliació de 
la base imposable d’algunes de les ja existents no estan prou justificades a la memòria 
general de l’Avantprojecte de llei. 

Es considera positiva la revisió a l’alça dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus municipals destinats a incineració o abocament.  

Es valora la proposta de tipus de gravamen aplicable al cànon de l’aigua dels habitatges per 
la seva progressivitat i pels augments moderats pels consums de la majoria de la població. 
Es considera positiva l’extensió indefinida de la tarifa social pel consum de l’aigua, però es 
consideren excessivament restrictives les condicions per accedir a aquesta tarifa social i es 
proposa que s’apliqui a totes les unitats familiars que no arribin a un determinat topall 
d’ingressos mensuals. També es posa de manifest que amb l’increment del cànon de l’aigua 
no es podrà solucionar l’elevat nivell de dèficit i d’endeutament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua i que caldria emprar altres vies complementàries de finançament per solucionar 
aquesta situació. El CTESC considera que caldria incloure la pujada del cànon de l’aigua en 
els usos industrials, estimada en un 3%, tant en el gravamen general com en l’específic i 
respecte al cànon que paguen les instal·lacions hidroelèctriques de règim general, el CTESC 
recomana que l’augment sigui superior al 3%, ja que actualment,per a aquestes 
instal·lacions, la quantitat és molt baixa i es tracta d’instal·lacions àmpliament amortitzades.  

El CTESC considera que s’haurien d’establir les modificacions necessàries a la Llei 7/2005, 
de 8 de juny, de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i a la Llei 
5/2005, de 2 de maig de la de la Comissió Jurídica Assessora, per tal que la seva autonomia 
i independència quedin suficientment garantides i alhora se superin les possibles disfuncions 
jurídiques que s’hagin pogut produir en la pràctica portada a terme des de l’aprovació de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Es considera que s’hauria de substituir el  concepte 
“d’adscripció a un departament”, per “relacionar-se amb el Govern mitjançant el 
departament”. Seria convenient que el propi Govern tingués la possibilitat de determinar, 
mitjançant decret, amb quin departament es relaciona el CTESC amb el Govern. Així mateix, 
entén que cal mantenir i garantir que aquests alts òrgans consultius del Govern disposin de 
secció pressupostària pròpia dins dels pressupostos de la Generalitat. 

El CTESC considera que a causa de la greu conjuntura econòmica i financera que travessen 
la majoria d’empreses no s’escau l’increment de taxes pels serveis d’autorització ambientals.   

El CTESC considera que l’exercici de les funcions polítiques en l’àmbit de l’habitatge ha de 
correspondre al departament competent, i s’han de deixar les eines de gestió a l’Agència 
corresponent. 
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El CTESC considera que per tal de garantir la transparència no s’hauria d’eliminar el control 
parlamentari de les operacions de crèdit que excedeixen el 5% de l’estat de despeses del 
Pressupost de la Generalitat de l’any corrent. 

Dictamen 15/2011 sobre el Projecte de decret de modificació del reglament de 
salons recreatius i de jocs, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 12 de desembre. 

El Dictamen conté només una observació a l’articulat, de caràcter tècnic, referida a que 
s’hauria de fer constar que només es modifica un apartat del Decret i no tot un article. 

Dictamen 16/2011 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el Registre de 
Transportistes i Mitjans de Transport d’Animals Vius i el Registre d’Operadors 
Comercials de Bestiar, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i 
funcionament 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per disset vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 29 de desembre. 

El Dictamen conté nou observacions a l’articulat, totes de caràcter tècnic. Bàsicament, es 
recomana que s’aclareixin o es concretin redaccions per fer la norma més entenedora. 

Dictamen 17/2011 sobre el Projecte d’ordre per la qual es regula el Registre de 
Certificats de Professionalitat i Acreditacions Parcials Acumulables de 
Catalunya i s’estableix el procediment per a la seva acreditació, inscripció i 
expedició 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per disset vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 29 de desembre. 

El Dictamen conté cinc observacions generals i nou observacions a l’articulat. 

El CTESC valora que finalment es reguli aquest Registre i que s’estableixi el procediment 
per a la seva acreditació, inscripció i expedició. Es considera que és un dels elements que 
configuren el sistema de qualificació i formació professional i ha de fer possible 
l’aprofitament de totes les oportunitats que dóna el procés d’integració de la formació 
professional, especialment després de la Llei 35/2010, que preveu la possibilitat de realitzar 
un contracte en pràctiques si s’està en possessió d’un certificat de professionalitat. 

El CTESC considera que aquesta norma s’haurà de complementar en breu amb la 
normativa que reguli a Catalunya els procediments d’avaluació i acreditació de 
competències professionals, que és una de les vies a través de les quals es pot accedir als 
certificats de professionalitat. 

Es posa de manifest que s’hauria d’anar cap a un únic registre de les competències 
acreditades a través del sistema integrat de qualificacions i formació professional.   

El  CTESC considera que seria convenient que es pogués evitar la duplicitat en el pagament 
per l’acreditació parcial acumulable d’unitats de competència. 

Es considera que s’haurien d’establir mecanismes de difusió de la funcionalitat i utilitat dels 
certificats de professionalitat i de les acreditacions parcials acumulables, així com la 
comunicació dels avantatges competitius i econòmics dels certificats de professionalitat per 
a la societat i l’empresa. 



Informe de gestió | 2011 | Pàg. 33 

El CTESC considera que el silenci administratiu en el procediment d’expedició del certificat 
de professionalitat ha de ser de caràcter positiu. També considera que la resolució 
desestimatòria expressa ha d’estar motivada. 

En les observacions a l’articulat, bàsicament, es proposen millores formals o tècniques. 

Dictamen 18/2011 sobre el Projecte de decret pel es crea el Registre de 
Plantacions Fruiteres de Catalunya 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per disset vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 29 de desembre. 

El Dictamen conté dues observacions a l’articulat.  

En la primera es proposa que sigui el viverista, a qui la persona fructicultora hagi adquirit el 
material vegetal, el responsable de la veracitat de les dades referents a la varietat i 
portaempelt. Aquesta observació ja constava al Dictamen 8/2005 del CTESC i va ser 
incorporada al Decret 203/2005 de plantacions de fruita dolça. 

En la segona observació es proposa completar l’annex I de la norma amb la relació de 
fruites que no hi són incloses i que consten en l’annex I del Reglament (CE) 1234/2007. 

Dictamen 19/2011 sobre el Projecte de decret dels laboratoris de salut 
ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial 

El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per dotze vots a favor, cap en contra i cinc 
abstencions, en la sessió extraordinària del dia 29 de desembre. 

El Dictamen conté dues observacions generals, sis observacions a l’articulat, i dos vots 
particulars presentats per CCOO i UGT. 

El CTESC considera que l’eliminació de la necessitat d’autorització sanitària prèvia al 
funcionament dels laboratoris de salut ambiental i alimentària  requereix que la norma fixi un 
reforçament del control posterior en un termini raonable per donar les garanties suficients a 
la ciutadania. També considera que s’ha de garantir la qualitat dels resultats analítics i la 
utilització de tècniques analítiques normalitzades i/o validades. 

El CTESC considera que, quan es parla de la titulació universitària de què ha de disposar la 
persona responsable de les operacions tècniques del laboratori, caldria fer esment que les 
titulacions universitàries de  "ciències" o "enginyeria" haurien d’estar homologades i 
relacionades amb l’àmbit dels laboratoris. 

Pel que fa a la metodologia que cal emprar, el CTESC considera que s’hauria de fer constar 
que l’assaig ha d’utilitzar un mètode validat o reconegut per la normativa específica o unes 
tècniques de reconegut prestigi.   

El CTESC proposa que, per tal de millorar la qualitat i les garanties de la xarxa de laboratoris 
de salut pública, s’hauria de disposar d’un sistema d’actuació en cas que es detectin errades 
en els processos analítics i en cas de possible contaminació i/o trencament de la seguretat 
microbiològica. 

CCOO de Catalunya considera que, per garantir que el Registre de Laboratoris de Salut 
Ambiental i Alimentària faciliti a l’Administració sanitària i a la ciutadania el coneixement dels 
recursos analítics existents en cada moment, amb activitat operativa i/o comercial dins de 
l’àmbit territorial de Catalunya, caldria que es regulés que la inscripció al Registre dels 
laboratoris de salut ambiental i alimentària amb establiment a altres comunitats autònomes o 
països membres de la Unió Europea, no pogués comportar, en cap cas, diferències en el 
compliment dels requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat respecte els laboratoris de 
salut ambiental i alimentària amb establiment a Catalunya. 
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En el seu vot particular UGT posa de manifest que les activitats dels laboratoris de salut 
ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial reuneixen totes les condicions 
establertes en l’article 9, relatiu als règims d’autorització, de la Directiva 2006/123/CEE i per 
tant han d’estar sotmeses al règim d’autorització prèvia.   
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6. Informes fets 

Informe sobre la indústria a Catalunya: situació, reptes i possibilitats 

Comissió de Polítiques Sectorials 

 

Aquestes darreres dècades, la transformació econòmica, tant a dins com a fora de 
Catalunya, ha comportat canvis molt profunds que han reconfigurat la nostra estructura 
productiva. L’anàlisi que presentem és una aproximació als canvis estructurals que s’han 
produït a la indústria catalana les darreres dècades. L’objectiu és quantificar la magnitud 
dels canvis que s’han produït i determinar-ne l’abast en termes agregats. 

L’informe s’estructura en sis capítols. 

Després de la introducció i el resum executiu de l’informe, el capítol 3 aborda des d’un punt 
de vista teòric el fenomen de la pèrdua de pes de la indústria, una realitat que també és 
possible percebre a la resta d’economies occidentals. 

En el capítol 4 s’analitza el paper de la indústria a l’economia catalana. S’estudia el pes 
de la indústria a Catalunya i es fa una anàlisi de la producció, del valor afegit, de l’ocupació i 
de la productivitat per sectors. Es dediquen uns apartats particulars a les exportacions i les 
importacions, a l’ocupació i a l’R+D per branques d’activitat. 

Seguidament, en el capítol 5, es presenta una anàlisi de conjuntura on s’estudia l’impacte 
de la crisi i l’evolució de la indústria fins els últims dies. Aquesta aproximació s’ha fet 
amb l’objectiu de perllongar l’anàlisi que per disponibilitat de dades només pot arribar fins al 
2005 amb la informació de les TIOC. 

En el capítol 6 es presenta un breu recull d’estudis sobre la indústria, se’n recullen les 
principals conclusions, i en alguns casos es comparen els seus resultats amb els del nostre 
estudi. 

Finalment, en el capítol 7 s’ha dut a terme un intent de copsar l’entitat estratègica de cada 
activitat, i també s’ha desenvolupat una nova estratègia de càlcul que ens permeti 
aproximar quantitativament el perímetre de la indústria sumant a l’activitat pròpiament 
industrial la que hi està directa o indirectament relacionada. 

L’informe conclou amb un capítol de recomanacions al Govern de la Generalitat de 
Catalunya consensuades pels agents econòmics i socials representats en el Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

Informe sobre l’accés del jovent al mercat de treball a Catalunya 

Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 

 

A petició del Departament d’Empresa i Ocupació, el CTESC ha elaborat aquest informe que 
analitza la situació de la població jove al mercat de treball i el seu procés d’inserció en 
aquest mercat. L’informe exposa també el marc jurídic de les polítiques d’ocupació dirigides 
a fer front a les dificultats d’accés i/o d’inserció de la població jove al mercat de treball així 
com els diferents tipus de mesures aprovades amb aquest objectiu.  

L’informe consta de sis capítols, que inclouen un resum executiu, una introducció i un últim 
apartat de conclusions i recomanacions al Govern.  

Al capítol 3 es presenten la metodologia i els instruments d’anàlisi utilitzats en l’estudi, 
posant especial èmfasi en les bases de dades existents per avaluar l’accés dels joves al 
mercat de treball. 

http://www.ctesc.cat/noticies/67242237.html�
http://www.ctesc.cat/noticies/67242237.html�
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El capítol 4 estudia la situació actual dels joves al mercat de treball, mentre que el capítol 5 
analitza el procés d’inserció de la població jove al mercat de treball. 

El capítol 6 analitza el marc jurídic de les polítiques de foment de l’ocupació per a persones 
joves, distingint l’àmbit internacional, en el qual s’inclou la Unió Europea, l’àmbit estatal i 
l’autonòmic.  

El capítol 7 analitza la regulació de les polítiques de foment de l’ocupació de les persones 
joves distingint les mesures de foment de la contractació, els programes de formació-
ocupació, els programes de foment de l’ocupació i, finalment, la inserció laboral a través de 
beques. 
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7. Estudis i informes en preparació 

Gabinet Tècnic 

 Anàlisi de les necessitats formatives que requereixen les empreses del sector turístic. 
 Pobresa i mercat de treball. 

Gabinet Econòmic 

 Fiscalitat mediambiental a nivell europeu. 
 Gestió i impuls de les infraestructures II (Aigua, Energia, Residus). 
 La construcció en el context de la transformació del model productiu. 
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8. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010  

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 2010 ha estat realitzada pels serveis 
tècnics del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva, i ha estat aprovada en 
temps i forma pel Ple en la sessió extraordinària que tingué lloc el 20 juny de 2011.  

La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 plasma la realitat socioeconòmica i 
laboral de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les 
macrorelacions que tenen lloc en 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 i laboral.  

La Memòria s’estructura en sis grans capítols i tres epígrafs que recullen, respectivament, un 
resum executiu, unes previsions i les novetats normatives que s’han desplegat durant l’any 
en cadascun dels àmbits analitzats. 

En el capítol primer s’analitza l’evolució de l’economia a Catalunya durant l’any 2010. El 
capítol segon analitza la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través de dos 
grans apartats, l’estat de l’R+D+I i l’evolució de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC). En el capítol tercer s’analitza l’evolució del mercat de treball, la 
intermediació laboral pública i les polítiques actives d’ocupació, la negociació col·lectiva i la 
seguretat i la salut en el treball. El capítol quart analitza la situació del treball autònom. En 
el capítol cinquè s’analitzen les condicions de vida a Catalunya i les polítiques públiques 
que s’hi vinculen, fent especial referència a la salut, l’educació, la situació de l’habitatge i la 
protecció social i els serveis socials i la demografia. El capítol sisè analitza l’evolució dels 
principals paràmetres de sostenibilitat ambiental a Catalunya, a partir de l’anàlisi de tres 
grans blocs: l’estat del medi ambient, els recursos energètics i l’actuació de les empreses 
respecte als indicadors de sostenibilitat ambiental. 

 

 

 

 
Presentació de la Memòria 
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9. Activitat institucional i comunicació 

L’activitat institucional de l’exercici 2011, un any marcat per les polítiques públiques 
d’austeritat i les reformes estructurals, ha tingut com a objectiu central la representació en 
tots aquells esdeveniments relacionats amb les vies per a la sortida de la crisi econòmica i la 
resolució de les conseqüències socials a les quals dóna lloc.  

A la presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, que elabora el 
Consell anualment, el president del CTESC, Josep Maria Rañé, va fer palès que una 
economia en la qual l’únic motor són les exportacions és massa feble per assolir el 
creixement i la creació de llocs de treball que necessita. L’activació econòmica mitjançant la 
fluïdesa del crèdit bancari va ser considerada com element imprescindible per superar la 
crisi. 

El president del Consell també va presentar un cicle de seminaris del Consell sobre  els 
temes següents: Reformes de l’economia i el món del treball, orientat a la informació i el 
debat entre els responsables d’aquests àmbits a Catalunya i els membres del Consell. El 
reequilibri financer de la Generalitat, la Reforma de les pensions, les polítiques actives 
d’ocupació i el repte del futur industrial a Catalunya van estar el temes tractats al llar de 
l’any. 

Entre les activitats en les quals va participar el CTESC en l’àmbit del món laboral, cal fer 
constar la Jornada Futur, formació i ocupació de la Fundació Inform.  

A la seu del CTESC va tenir lloc el seminari de la Fundació Élogos, La formació adreçada 
als desempleats a Espanya, amb participació del president del Consell, Josep Maria Rañé.   

També s’ha assistit a diverses sessions de l’Aula iuslaboralista de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, com La negociació col·lectiva. Reptes i qüestions d’actualitat. 

Així mateix el CTESC va intervenir a d’altres debats i reflexions a càrrec del Tercer Sector a 
Catalunya: el president Josep Maria Rañé va moderar la taula “Els agents socials davant de 
la reforma laboral” dins la Jornada L’impacte de la reforma laboral en el Tercer Sector, 
organitzada per la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social 
d’Atenció a les Persones de Catalunya.  També va assistir al VI Fòrum de l’economia social, 
amb motiu de la publicació de la Llei d’economia social de l’Estat.  

Pel que fa a la reforma laboral, el president del Consell va moderar un debat a la Jornada 
sobre negociación colectiva en Europa, organitzada per la Unió Patronal Metal·lúrgica i va 
atendre el Seminari Balance de las reformas laboral y de negociación colectiva 2010-2011 y 
propuestas para el empleo y la competitividad, de l’Institut Internacional Cuatrecasas i 
Manpower, així com el fòrum de reflexió Seminario de Empleo 2011 de la Fundación Jose 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañon, sota el títol  “El modelo salarial español” organitzat  a 
Madrid. També va atendre la Jornada  del Foro de Relaciones Laborales de l’escola de 
negocis Esade sobre La reforma de la negociación colectiva. Medios extrajudiciales y 
arbitraje de los conflictos laborales.      

Per altra banda la seu del CTESC va aixoplugar la celebració de les IX Jornadas técnicas de 
la red de observatorios del mercado de trabajo, dedicades en aquesta sessió a tractar sobre 
l’economía submergida i organitzades en aquesta ocasió pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 

Josep Maria Rañé, finalment, va participar a la inauguració del Màster universitari en treball, 
relacions laborals i recursos humans de la Universitat de Girona                                                  

En l’àmbit social va destacar la presentació de l’Informe del CTESC sobre factors de risc del 
fracàs escolar a Catalunya, amb la participació d’experts i dels autors del document. 
L’informe ha contribuït a estendre el debat al llar de l’any, tant en els fòrums d’opinió com als 
mitjans de comunicació, sobre la preparació dels joves a Catalunya, la rebaixa de les taxes 
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d’abandonament escolar i la millora de les habilitats i qualificacions en el sistema escolar. 
Les propostes presentades, avalades pel consens entre els membres del CTESC, van ser 
valorades per la Conselleria d’Educació i el Parlament de Catalunya. 

Així mateix el Consell va comentar àmpliament dos dels dictàmens més destacats de l’any: 
el seu dictamen adreçat al Govern sobre reformes a la renda mínima d’inserció, de l’estiu, i 
un altre dictamen sobre el límit del dèficit públic a Catalunya,  

El president del Consell va representar la institució a diversos actes organitzats per la 
Fundació Once, entitats socials i d’altres activitats com l’acte organitzat per la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Contra la pobresa donem el millor de 
nosaltres o la presentació feta per la Fundació Jaume Bofill sobre educació i mobilitat social 
a Catalunya. 

A l’àmbit econòmic cal destacar la presentació de l’Informe del CTESC sobre La indústria a 
Catalunya. Situació, reptes i possibilitats, que reflecteix el pes important que té aquest sector 
per a l’ocupació i la competitivitat. En el decurs d’aquest acte  el director general d’Indústria 
de la Generalitat,  Joan Sureda, va anunciar la preparació un nou Pla industrial de 
Catalunya.  

El president del CTESC es va incorporar el 2011 a Ivàlua, institut català d’avaluació de 
polítiques públiques en tant que entitat que assessora l’acció del Govern. 

Dins de l’activitat habitual, la Presidència del Consell va mantenir reunions al llar de l’any 
amb consellers del Govern, membres del Parlament, membres del Consell i les seves 
respectives associacions, organismes i fundacions. 

 

 

 

 

 
Seminari sobre la reforma del sistema de pensions 
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10. Conferències i premis 

Seminaris del Ctesc. Cicle Reformes per a la competitivitat 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya organitza el cicle de Seminaris del 
CTESC Reformes per a la competitivitat amb l'objectiu de difondre el contingut de les 
reformes estructurals aprovades, que tenen com a finalitat reprendre el creixement 
sostenible en el mitjà i llarg termini, com també recuperar la confiança en la nostra 
economia. Els seminaris organitzats al llarg del 2011 han estat els següents:  

 

 La reforma del sistema de pensions: nova regulació de la jubilació, a càrrec de Carmelo 
Palomero, director provincial de l'INSS de Barcelona 

El dia 7 d’abril Carmelo Palomero exposa les característiques del nostre sistema de 
Seguretat Social i els grans eixos de la reforma del sistema de pensions.  

 Reequilibri financer de la Generalitat de Catalunya, a càrrec d'Albert Carreras, secretari 
d'Economia i Finances 

El 28 d’abril Albert Carreras presenta una perspectiva de la crisi a Espanya a curt i llarg 
termini alhora que explica el paper del sector públic, l’efecte de la crisi en les finances 
públiques i planteja l’objectiu d’una nova governança econòmica. 

 El repte del futur industrial a Catalunya, a càrrec de Joan Sureda, director general 
d'Indústria 

El dia 2 de juny Joan Sureda presenta la seva ponència “El repte del futur industrial a 
Catalunya”, al llarg de la qual reflexiona sobre la situació del sector industrial català dins 
del context nacional i internacional. 

 Polítiques actives d'ocupació, a càrrec d'Esther Sánchez, secretària d'Ocupació i 
Relacions Laborals 

El dia 10 de novembre Esther Sánchez, secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, 
presenta la tercera ponència, que duu per títol “Polítiques actives d'ocupació”, al llarg de 
la qual fa una exposició sobre el disseny i la gestió d’aquestes polítiques. 

 

Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 

La presentació de la Memòria recull les consideracions del Consell respecte a la situació 
socioeconòmica i laboral de Catalunya i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta 
situació. 

A més, en el mateix acte es presenta l'Informe de l'OCDE sobre el paper de l'educació 
superior en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya: Reptes actuals de les 
universitats catalanes. La presentació va a càrrec de Xavier Testar, professor de la 
Universitat de Barcelona i membre del consell assessor de l’informe, i Martí Parellada, 
catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, coordinador general de 
l’Informe CyD de la Fundación Conocimiento y Desarrollo i membre del consell assessor de 
l’informe.  

 

Presentació de l’Informe sobre la industria a Catalunya: Situació, reptes i possibilitats 

El dia 3 de novembre es presenta l’informe elaborat pel CTESC sobre la indústria a 
Catalunya. L'obertura de l'acte va a càrrec del director general d'Indústria, Joan Sureda. 
Seguidament, Salvador Guillermo, ponent de l'informe, i Josep Maria Rañé, president del 
CTESC, presenten els punts clau de l'informe, en el qual es fa una aproximació als canvis 
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estructurals que s’han produït a la indústria catalana durant les darreres dècades. L’objectiu 
és quantificar la magnitud dels canvis i determinar-ne l’abast en termes agregats. L’informe 
s’estructura en sis capítols i conclou amb un capítol de recomanacions al Govern de la 
Generalitat de Catalunya consensuades pels agents econòmics i socials representats en el 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

 

Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals del CTESC per a 2011  

L’any 2011 s’ha convocat la novena edició del Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals del 
CTESC, amb l’objectiu de fomentar i donar suport a les iniciatives relacionades amb l’estudi, 
la difusió i el debat de les matèries corresponents al seu àmbit competencial, especialment 
les que estan vinculades amb el món laboral, la seguretat, la salut, l’economia i les polítiques 
socials. 

El dia 12 de desembre es reuneix el jurat per adjudicar el premi anual, que concedeix, 
mitjançant Resolució de 14 de desembre, al Dr. Ernest Ruiz per la seva tesi Estratègia de 
finançament dels municipis turístics i competitivitat: el cas dels  municipis catalans.   

   

 

 

 

 
Concessió del Premi Mercè Sala al doctor Ernest Ruiz 
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11. L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses 

Durant l’any 2011 l’Observatori de la Responsabilitat Social de 
les Empreses (ORSE) ha continuat amb la seva tasca 
d’aglutinar i referenciar recursos i serveis per facilitar la 
implantació d’estratègies d’RSE a Catalunya.  També ha 
continuat treballant en el procés de col·laboració amb el 
Departament d’Empresa i Ocupació amb l’objectiu de coordinar 
i optimitzar recursos amb el portal RS.cat 

Les principals estadístiques del portal són les següents: al llarg 
del 2011, l’ORSE ha rebut un total de 17.034 visites amb una 
mitjana de 1.419 visites mensuals. En total, s’han rebut 4.415 
visitants únics. El nombre de  subscriptors a la newsletter de 
l’ORSE ha arribat a la xifra de 700, convertint-se en el butlletí 
amb més subscriptors del CTESC. 

També han crescut el nombre d’experiències recollides i 
documentades pel CTESC, amb la col·laboració del Consell de 
Relacions Laborals, i a 31 de desembre de 2011 es va superar, 
per primer cop, el centenar de casos documentats, ordenats 
segons tipus d’organització, dimensió i sector, així com tipus 
d’experiència (econòmica, social i mediambiental), amb 
l’objectiu que qualsevol empresa catalana pugui trobar 
empreses amb un perfil similar al seu que hagin aplicat 
mesures d’RSE . 

És remarcable el volum de documents disponibles al centre de 
documentació. A finals del 2011 es disposava d’un fons de 316 
llibres i documents, la gran majoria accessibles en línia. Des del 
portal, s’ha continuat donant tota la informació necessària sobre 
eines de gestió i verificació de l’RSE i a més s’ha anat 
completant el mapa d’iniciatives i entitats relacionades amb 
aquest camp, amb un total de 123. Per últim, l’ORSE, el 2011, 
ha difós més de 40 jornades als seus usuaris i subscriptors. 

 

 

 

 

http://www.observatori-ctesc.cat�
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12. La Revista en línia 

La Revista en línia del CTESC va tractar dos temes 
monogràfics el 2011: d’una banda les repercussions per al 
sistema educatiu de la implantació de l’espai europeu 
d’ensenyament superior des del punt de vista de la preparació 
del capital humà del país i també dels canvis que comporta per 
a la formació universitària a Catalunya, tant pel que fa als 
continguts com al sistema lectiu. En aquest monogràfic van 
col·laborar: Josep Maria Rañé, Josep Maria Volalta, el col.lectiu 
Avalot, el Departament d’Universitats, José García Montalvo, 
Vera Sacristán, Juan C. Hernandez-Clemente, Albert 
Corominas, Francesc Valverde, Isabel Gallego, Maria José 
Saura i Salvador Guillermo. 

L’altre tema va abordar el present i futur de la construcció a 
Catalunya, el sector que més s’ha vist afectat per la crisi. 
L’opinió de la Revista es va centrar a debatre sobre l’ocupació 
perduda i la manera en què pot reocupar-se, bé en el propi 
sector, bé en d’altres i en quines condicions. També, quin és el 
futur del sector i quines noves pràctiques i maneres de fer 
asseguren la seva recuperació i creixement. El monogràfic va 
comptar amb les aportacions de Miguel Pelaez Garcia , Isabel 
Martínez Abril, Rafael Romero, Albert Albareda i Valls, Jordi 
Franquesa, Enric Reyna, Roger Pladellorens,  la Cambra de 
Contractistes d’Obres de Catalunya i Josep Maria Rañé. 

A l’exercici 2012 la Revista en línia  es transformarà en un bloc 
del CTESC amb el propòsit de donar una forma més àgil als 
debats i obrir-los a una més gran diversitat d’assumptes i de 
participants. 

 

 

 

http://www.larevistactesc.cat�
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13. Indicadors socioeconòmics i laborals 

El CTESC elabora la publicació periòdica Indicadors socioeconòmics i laborals amb 
l’objectiu de proporcionar una anàlisi concisa sobre els aspectes més destacats de l’evolució 
socioeconòmica i laboral a Catalunya. La primera pàgina consta de dues seccions 
permanents que són els indicadors de conjuntura econòmica i els indicadors de mercat de 
treball. La tercera i darrera secció d’indicadors està relacionada amb el tema analitzat de 
forma monogràfica en la segona pàgina. 

A continuació enumerem els temes analitzats mes a mes. 

Gener. Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya 

En aquest número es presenten les principals conclusions de l’Informe que ha elaborat el 
CTESC, que integra diversos estudis sobre el risc de fracàs escolar en l’educació 
secundària obligatòria. 

Febrer. Equipament TIC a les llars i a les empreses. Catalunya, Espanya i UE-
27, 2008-2010 

El monogràfic presenta l’equipament TIC a les llars i a les empreses de Catalunya en 
comparació amb l’equipament de les llars i les empreses d’Espanya i de la UE-27. Els 
equipaments a les llars analitzats són la disponibilitat d’ordinador, telèfon fix i mòbil, accés a 
Internet i connexió a banda ampla mentre que, a les empreses, els equipaments analitzats 
són la disponibilitat d’ordinadors, l’accés a Internet, la connexió a banda ampla, l’existència 
de pàgina web, l’accés a Intranet i l’ús de xarxes externes. 

Març. Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya: Recomanacions 

En aquest número s’informa de les setanta-dues consideracions de l’Informe consensuades 
amb els agents socials i econòmics més representatius, agrupades en les vuit dimensions 
següents: Coneixement, avaluació i acció; Adaptació, flexibilitat i autonomia; Capital humà i 
condicions de treball; Orientació i personalització; Estabilitat, participació i consens; 
Valoració i comunicació; Entorn i transició escola-treball; i Garanties. 

Abril. La reforma del sistema de pensions: nova regulació de la jubilació 

En aquesta publicació es presenten les principals línies argumentals de la conferència que el 
senyor Carmelo Palomero, director provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de 
Barcelona, va fer el dia 7 d’abril al CTESC amb el títol “La reforma del sistema de pensions: 
nova regulació de la jubilació”. Aquesta conferència es va pronunciar en el marc del cicle de 
seminaris Reformes per a la competitivitat. 

Maig. El reequilibri financer de la Generalitat de Catalunya 

Es presenten les principals línies argumentals de l’anàlisi que el senyor Albert Carreres, 
secretari d’Economia i Finances, va presentar el dia 28 d’abril en el CTESC sobre “El 
reequilibri financer de la Generalitat de Catalunya”, en el marc del cicle de seminaris titulat 
Reformes per a la competitivitat. 

Juny. El repte del futur industrial a Catalunya 

En aquest número es presenten les principals idees del parlament del senyor Joan Sureda, 
Director General d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació, sobre el repte del futur 
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industrial a Catalunya. El senyor Sureda informa que el principal objectiu de la Direcció 
General d’Indústria és la reactivació de l’activitat industrial. 

Juliol i agost. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 

Es recullen les principals conclusions de la presentació de la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya corresponent a l’any 2010 a càrrec del president del CTESC, el senyor 
Josep Maria Rañé.  

Setembre. L’Educació superior a Catalunya des d’una perspectiva 
internacional 

S’exposa un breu resum de la presentació dels senyors Martí Parellada i Xavier Testar de 
l’estudi de l’OCDE, Higher Education in Regional and City Development; The Autonomous 
Region of Catalonia, Spain, realitzada en l’acte de presentació de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010, celebrat el dia 30 de juny del 2011 a 
Barcelona. 

Octubre. La indústria a Catalunya: situació, reptes i possibilitats 

En aquest número s’exposen les principals conclusions i recomanacions de l’Informe que 
porta per títol La indústria a Catalunya: situació, reptes i possibilitats. El Ple del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Informe amb data 3 d’octubre de 
2011. 

Novembre. Accés i inserció del jovent al mercat de treball a Catalunya 

Es resumeixen les principals recomanacions de l’Informe sobre l’accés i inserció del jovent al 
mercat de treball a Catalunya, que va aprovar el Ple de Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya el 3 d’octubre de 2011. Les recomanacions s’articulen en tres eixos: 
Educació i formació; Inserció en el mercat de treball i foment de l’ocupació; altres. 

Desembre. Les polítiques d’ocupació 

En aquesta publicació s’exposen les principals idees de la ponència  que la senyora Esther 
Sánchez, secretària d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i 
Ocupació, va pronunciar el dia 10 de novembre en el CTESC amb el títol “Les polítiques 
actives d’ocupació”. Aquesta intervenció es va fer en el marc del cicle de seminaris titulat 
Reformes per a la competitivitat. 
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14. Difusió d’informació, documentació i publicacions 

Publicacions 

 

Gestió de publicacions  

Enguany s’ha reforçat la col·laboració amb l’Entitat Autònoma del DOGC i de Publicacions, 
entitat responsable de difondre i comercialitzar les publicacions de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta col·laboració s’ha plasmat en les línies d’activitat següents: 
 
 Difusió del conjunt de la producció editorial del CTESC al web de l’EADOP, dins de la 

pàgina corresponent al catàleg de publicacions de la Generalitat de Catalunya. 
 Difusió de les novetats editorials a la mateixa pàgina, dins de l’apartat Novetats 

editorials. 
 Incorporació de les publicacions del CTESC a l’Informatiu Publicacions de la Generalitat 

de Catalunya. Concretament al núm. 61 s’ha informat sobre l’acte de presentació de 
l’Informe sobre el fracàs escolar a Catalunya i al núm. 67 es fa una ressenya d’aquesta 
publicació. A finals de 2010 (últimes dades disponibles) aquest butlletí tenia 3.644 
subscriptors, la qual cosa comporta un increment del 22,5% respecte de l’any anterior. 

 Incorporació de ressenyes al bloc llibres Gencat. El 2 de juny es va publicar una entrada 
referida a l’Informe sobre el risc de fracàs escolar (post de Xavier Riudor) i l’11 de 
novembre una altra sobre la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya (post de 
Joan Antoni Santana).   

   

El dia 29 de novembre es va assistir a una jornada dedicada a l’edició digital a 
l’Administració que organitzà l’EADOP, on es van intercanviar experiències i punts de vista 
sobre els reptes actuals de l’edició i es van proposar línies de treball per al futur.  

 

Per tal d’oferir nous suports editorials, s’ha elaborat un epub de l’Informe sobre el risc de 
fracàs escolar a Catalunya, que s’ha publicat i està disponible al web del CTESC.  

 

Entre les feines de gestió, cal destacar la revisió de les plantilles de les col·leccions 
Memòries socioeconòmiques i laborals, Estudis i informes del Consell i Indicadors 
socioeconòmics i laborals que compleixen els objectius de modernitzar l’estil, fer més 
agradable la lectura i optimitzar l’espai, en el cas de les publicacions impreses.   

 

També s’han creat els materials gràfics següents: 

 Coberta de l’Informe sobre l’accés i inserció del jovent al mercat laboral a Catalunya. 
 Coberta de l’Informe La indústria a Catalunya: situació, reptes i possibilitats. 
 Salvapantalles per a l’acte de presentació de l’Informe La indústria a Catalunya: situació, 

reptes i possibilitats. 
 Salvapantalles genèric per als seminaris del CTESC.    

 

Actualment la base de dades de destinataris de les publicacions del CTESC consta de 2.496 
destinataris, pertanyents a 39 grups temàtics que cobreixen molts àmbits de l’Administració 
pública i del sector socioeconòmic. Durant aquest any s’han fet tasques d’actualització 
d’alguns grups de la base de dades, amb un total de 857 fitxes de destinataris revisats i 
modificats. Les tasques dutes a terme han estat les següents:  
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 Revisió i unificació de criteris ortotipogràfics.  
 Revisió i homologació de criteris en la presentació de les dades dels diferents camps.  
 Depuració i introducció de dades.  
 Revisió i compleció de les fitxes amb l’objectiu que totes tinguin un grup i un o més 

temes associats, ja que la possibilitat de fer seleccions per grups i temes facilita la 
creació de mailings específics i la tramesa de butlletins informatius de novetats.  

 

S’han elaborat els següents butlletins Infopublicacions per informar de les novetats editorials 
del CTESC:  

 

 Informe sobre el fracàs escolar a Catalunya. 
 Sant Jordi 2011. 

 

                 PUBLICACIONS EDITADES EN PAPER PEL CTESC L’ANY 2011 

TÍTOL PUBLICACIÓ QUANTITAT 

Memòries  

Resum executiu i previsions de futur. Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2010 300 

Estudis i informes del CTESC  

Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya. Núm. 26 440                 

                        PUBLICACIONS DIGITALS DEL CTESC DE L’ANY 2011 

TÍTOL DE LA PUBLICACIÓ 

Dictàmens 

Dictamen 1/2011 sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions 

Dictamen 2/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres  

Dictamen 3/2011 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques 

Dictamen 4/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració 
administrativa i de promoció de l’activitat econòmica 

Dictamen 5/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 

Dictamen 6/2011 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció 
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Dictamen 7/2011 sobre l’Avantprojecte de llei d’estabilitat pressupostària 

Dictamen 8/2011 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre 
successions i donacions 

Dictamen 9/2011 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global 
d’explotació 

Dictamen 10/2011 sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d’assessorament agrari a 
Catalunya 

Dictamen 11/2011 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 285/2006, de 4 de 
juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària 

Dictamen 12/2011 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions per a 
l’exercici del busseig professional a Catalunya 

Dictamen 13/2011 sobre el Projecte de decret de creació del col·legi d’enòlegs i enòlogues de 
Catalunya 

Dictamen 14/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres 

Dictamen 15/2011 sobre el Projecte de decret de modificació del reglament de salons 
recreatius i de jocs, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març  

Dictamen 16/2011 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el Registre de 
Transportistes i Mitjans de Transport d’Animals Vius i el Registre d’Operadors Comercials de 
Bestiar, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament 

Dictamen 17/2011 sobre el Projecte d’ordre per la qual es regula el Registre de Certificats de 
Professionalitat i Acreditacions Parcials Acumulables de Catalunya 

Dictamen 18/2011 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de Plantacions 
Fruiteres de Catalunya 

Dictamen 19/2011 sobre el Projecte de decret dels laboratoris de salut ambiental i alimentària 
i dels laboratoris de control oficial 

Indicadors socioeconòmics i laborals 

Gener 2011 – Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya 

Febrer 2011 – Equipament TIC a les llars i a les empreses. Catalunya, Espanya i UE-27, 
2008-2010 

Març 2011 – Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya: recomanacions 

Abril 2011 – La reforma del sistema de pensions: nova regulació de la jubilació 

Maig 2011 – El reequilibri financer de la Generalitat de Catalunya 

Juny 2011 – El repte del futur industrial a Catalunya 

Juliol - Agost 2011 – Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010  
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Setembre 2011 – L’educació superior a Catalunya des d’una perspectiva internacional 

Octubre 2011 – La indústria a Catalunya: situació, reptes i possibilitats 

Novembre 2011 – Accés i inserció del jovent al mercat de treball a Catalunya 

Desembre 2011 – Les polítiques actives d’ocupació 

Memòries 

Informe de gestió 2010 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 

Entorns web i xarxes socials 

Les xarxes socials es consoliden com a entorns de relació a la xarxa. Per això, el CTESC 
ha dissenyat aquest any la seva estratègia de participació: 

 Twitter: el més d’octubre, amb el compte @CTESC, s’inicia l’ús d’aquesta xarxa. A final 
d’any, ha emès 16 piulades i el segueixen 50 usuaris. 

 Linkedin: s’està estudiant la participació aprofitant la possibilitat que ha obert la xarxa 
aquest any per a comptes corporatius. 

 Delicious: el Centre de Documentació participa en aquesta xarxa des de gener de 2008. 
Disposa de més de 1000 enllaços classificats. 

 Bloc: s’aprova la seva creació com a espai de debat i creació d’idees del Consell. 
Substituirà La Revista en línia. 

Pel que fa als entorns web, ha estat un any de desenvolupaments i millores més relacionats 
amb la gestió de la informació que no pas amb la seva estructura i visualització. No obstant 
això, hi ha hagut alguns canvis al web del Consell: 

 Millores al Centre de Documentació: des del mateix formulari de consulta, es permet 
una cerca combinada a l’històric de l’Expositor de novetats i al Catàleg de les BEG. A 
més, es dóna accés electrònic lliure als documents de la prestatgeria digital que són 
disponibles gratuïtament. 

 Adaptació a la publicació electrònica: hem adaptat el servidor perquè permeti una 
visualització correcta dels documents en format epub. 

 Tema destacat d’actualitat: a l’Espai restringit, es destaquen les notícies d’un tema 
d’actualitat concret. 

 S’han fet les adequacions necessàries al web per tal de satisfer els criteris tècnics del 
segell de qualitat Confianza online. 

L’any 2011 el web del Consell ha tingut 28.482 visites; en total s’han consultat 84.076 
pàgines.  

A l’espai intranet, les novetats d’aquest any són: 

 Nova gestió del Calendari: dins del portal de continguts de programari lliure que 
estrenàvem l’any passat, hem incorporat la gestió del Calendari del Consell. La nova 
gestió es vincula amb el procés de dictàmens i d’aquesta manera fa més àgil la 
incorporació de la documentació de les reunions dels òrgans del Consell. 
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 Gestió de material: s’ha informatitzat el formulari i el circuït d’aprovacions i lliurament 
del material d’oficina per al personal del Consell. 

 Directori de destinataris: traspàs de la informació a una base de dades més sòlida i 
canvis en la interfície destinats a millorar el seu funcionament. S’ha creat un entorn 
TOTS per poder gestionar totes les adreces independentment de l’entorn al qual 
pertanyin. 

 Centre de Documentació: a més de les millora en la cerca que ja s’ha esmentat a 
l’apartat web, s’ha incorporat el apartat Els Encants, destinat a fer donació de duplicats 
de la biblioteca. 

 Butlletí de jornades: des de l’aplicació de Jornades, que permet la creació del 
programa i el butlletí de les jornades, es pot veure el resultat final del butlletí mentre 
s’incorpora la informació. 

 Inventari de publicacions: s’ha incorporat la possibilitat de veure l’inventari per anys, 
no només per col·leccions. A més, es troba en fase de proves la gestió del magatzem. 

 Permisos sense sou: millora de l’aplicació de Vacances i hores per incorporar les 
repercussions dels permisos sense sou del personal. 

A més, està en fase de proves una actualització de la intranet del Consell que inclourà, 
entre altre, una Gestió de projectes que té com a objectiu la valoració dels projectes que es 
duen a terme al Consell i les hores que cada persona destina a cada un dels projectes. Per 
altra banda, el traspàs d’informació d’una base de dades informacional a una base de dades 
relacional, que també es troba en fase de proves, ens permetrà la millora de gestió i de 
combinació de dades de consellers, temes d’actualitat. 

Centre de Documentació 

 

Línies de treball 

 

A. Actualitzar i millorar els serveis prestats a través de la biblioteca digital tant del 
web com de la intranet. 

 

 S’actualitza l’apartat “Ajuda a la cerca al Catàleg de les BEG” incloent-hi una ajuda 
sobre la cerca a la pantalla d’inici per la manca d’explicació i una revisió i 
actualització del text de l’ajuda. 
 

 Es dóna accés obert als documents electrònics inclosos a la “Prestatgeria digital” 
que estan disponibles gratuïtament al web, revisant tots els registres que tenen 
enllaços. 
 

1. Convertim la cerca principal en una cerca conjunta a la base de dades VTLS i de 
l’Access, ja que fins ara tots els registres de documents electrònics que no estaven al 
VTLS no eren cercables. El nombre de registres catalogats a l’Access (5.396 
registres) supera els del VTLS (4.826 registres), la qual cosa significava que la 
majoria no eren recuperables. 

 

2. Incorporem l’apartat “els Encants” a la intranet. Aquí es pot consultar el llistat de 
llibres duplicats del Centre de Documentació que s’ofereixen com a donació als seus 
usuaris. Després d’una setmana i mitja el mateix llistat s’envia a totes les biblioteques 
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especialitzades de la Generalitat de Catalunya per si volen algun exemplar. Passada 
una setmana i mitja més s’eliminen els llibres que no han estat donats. 

 

3. Amb l’objectiu d’incorporar els continguts del Centre de Documentació a la cerca 
temàtica del web, ja sigui amb un enllaç a l’apartat del Centre de Documentació o 
bé incloent resultats de cada temàtica de l’Expositor de novetats, vídeos, àudios, 
imatge i jornades, hem fet cassar les temàtiques emprades en el recull de premsa i 
en el recull normatiu amb les de la pàgina web (corresponents a les comissions). 

 
4. Es fan diverses propostes de visualització i grafisme de l’Expositor de novetats 

reduint el nombre d’icones (únicament s’indica el format del document) i mostrant 
sols el primer nivell de la classificació temàtica per tal d’augmentar-ne la usabilitat.  

 

B. Avaluar i incorporar, si escau, un sistema de gestió bibliotecària per tal d’unificar 
en una sola eina les següents tasques que ara es realitzen amb programes diferents: 

 

Access Inmagic Delicious.com 

Control dels números de 
les publicacions 
periòdiques 

Documents d’interès Vídeos 

Control de les 
subscripcions/renovacions 

 Àudios 

Gestió de les 
peticions/comandes 
(expedients de despesa) 

 Imatges 

Control dels usuaris  Jornades 

Control del préstec   

Gestió del tesaure   

Catalogació / Base de 
dades de novetats 
bibliogràfiques (Expositor 
de novetats, Prestatgeria 
digital) 

  

Gestió de repositoris 
(Prestatgeria digital) 

  

 

S’ha fet una avaluació prèvia de diversos programes de gestió bibliotecària que ofereixen 
una gestió integrada de totes les tasques que es desenvolupen i s’està estudiant la forma 
d’optimitzar-ne la implementació.    
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C. Donar de baixa o adquirir els llibres que no s’han recuperat fruit de l’inventari fet el 
2010. 

Després de l’inventari que es va fer el 2010 se sol·licita a tots els usuaris del CTESC que 
retornin aquells llibres que no utilitzen o que informin de la seva tinença. El resultat d’aquest 
procés ha comportat el retorn de 38 llibres al Centre de Documentació. D’altra banda, s’han 
eliminat 49 registres bibliogràfics de la base de dades del VTLS corresponents a llibres que 
no s’han pogut recuperar. 

  

D. Col·laborar en el projecte de migració del catàleg de les BEG en les tasques 
necessàries d’acord amb el calendari previst. 

A dia d’avui encara no s’ha concretat el procés de migració cap a una nova base de dades 
del catàleg de les BEG. Des del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura 
organitzaran la formació necessària en el nou programari i el format de catalogació 
MARC21. Gràcies a l’estada a fora del bibliotecari Carlos Pons, aquest ha pogut treballar ja 
amb el programa Millenium i el format MARC21 que es preveuen incorporar al catàleg de les 
BEG.  

 

E. Col·laborar en el projecte del Programa de cooperación entre técnicos 
documentalistas de los CCEESS que encapçala el CES de la Comunitat de Madrid. 

Per tal de millorar el portal dels CES espanyols el grup ha afegit un enllaç des del portal al 
directori de recursos DIRISEC. El CTESC ha elaborat i presentat una proposta de 
redistribució dels continguts que està pendent d’aprovació. 

 

Tasques desenvolupades 

 

Buidatge retrospectiu de revistes 

Iniciem la catalogació retrospectiva dels articles de les revistes de pagament que rebem al 
Centre de Documentació. Incloem tots els registres a la base de dades Access. D’aquesta 
manera, si l’any 2010 vam catalogar 42 articles, l’any 2011 n’hem registrat 318.  

Revisió del document de serveis i canvi en les condicions de préstec 

Revisem el contingut del document de serveis del Centre de Documentació actualitzant-lo i 
corregint els errors existents: http://servidor/i_cdoc.asp. Vistes les pràctiques en el préstec 
durant els anys, queda palès que els usuaris de la pròpia institució necessiten més temps 
els documents en préstec. Per això, canviem les condicions del préstec: 
http://servidor/i_cdoc.asp#pres  

Actualització de l’RSS de l’Expositor de novetats 

Canviem el fil de l’RSS de l’Expositor de novetats perquè cada expositor sigui una sola 
entrada. Fins ara cada document de l’expositor era una entrada i això provocava que l’RSS 
publiqués un munt d’entrades cada setmana. 

Redisseny dels destacats de l’Expositor de novetats 

Redissenyem l’estil de la newsletter de l’Expositor de novetats mensual aportant canvis en la 
imatge i l’estil. 

Cerca de destinataris institucionals 

S’elabora una llista d’entitats relacionades amb l’àmbit de l’educació i l’estudi de la formació i 
telecentres, per tal d’informar-los de l’existència de l’informe fet sobre aquest àmbit temàtic. 

http://servidor/i_cdoc.asp�
http://servidor/i_cdoc.asp#pres�
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També fem una cerca d’institucions de l’àmbit català que treballen en relació a l’R+D+i, per 
tal d’incorporar-les al directori de publicacions del CTESC. 

 

Cerca de portals d’imatges 

Amb la intenció de dissenyar les portades de les publicacions des de la nostra àrea, fem una 
cerca de portals amb imatges que es puguin utilitzar de forma gratuïta, especialment 
d’imatges vectorials. 

Compte del Centre de Documentació a Linkedin 

Hem fet els passos necessaris per crear un perfil corporatiu del CTESC a Linkedin, però ha 
sorgit l’inconvenient que només es poden crear comptes corporatius amb un domini de 
correu electrònic propi. Mentre cerquem les solucions més escaients, hem creat un compte 
d’usuari personal per al Centre de Documentació: 
http://www.linkedin.com/profile/view?id=158523401  

 

Fons bibliogràfic 

 

Monografies i anuaris 

El gràfic següent mostra l’evolució durant l’any del nombre de documents (monografies, 
articles i anuaris) que s’han incorporat al fons documental del Centre de Documentació. Del 
total de 1.383 documents que han entrat al llarg de l’any, el 26,61% (368 documents) estan 
en format paper i el 73,39% (1.015 documents) en format electrònic. 

 

 

 

 

Publicacions periòdiques 

El fons bibliogràfic consta d’un total de 453 publicacions periòdiques, de les quals 105 
són revistes i 348 són anuaris. De totes elles el 80,79% estan únicament en format 
electrònic i el 19,21% es reben en format paper, malgrat que poden tenir versió electrònica. 
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Títols Format electrònic Format paper Total 

Revistes 47 58 105 

Anuaris 319 29 348 

 366 (80,79%) 87 (19,21%) 453 

 

 

Bases de dades 

En el recull de bases de dades del Centre de Documentació s’inclouen 25 bases de dades, 
4 de les quals són de pagament i 21, gratuïtes.  

 

 

Préstecs 

 

El nombre total de préstecs de documents en format paper fets durant el 2011 és de 91, els 
quals s’han fet al personal del Consell i a les biblioteques especialitzades de la Generalitat 
de Catalunya, on s’han prestat 3 documents a 2 unitats d’informació diferents, en qualitat de 
préstec interbibliotecari. 
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PRESSUPOST
FINAL

EXECUTAT 
NO 

EXECUTAT
     % 

execució

CAPÍTOL I.  REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.615.615,30 1.566.262,39 49.352,91 96,95%
100.0001 Retribucions bàsiques 75.850,46 71.059,57 4.790,89 93,68%
100.0002 Retribucions complementàries 118.467,00 118.467,00 0,00 100,00%
130.0001 Retribucions bàsiques 542.190,04 512.000,78 30.189,26 94,43%
130.0002 Retribucions complementàries 536.107,80 532.603,35 3.504,45 99,35%
130.0003 Altres remuneracions 5.000,00 1.295,29 3.704,71 25,91%
150.0001 Productivitat 15.000,00 13.553,82 1.446,18 90,36%
160.0001 Seguretat Social 320.000,00 317.282,58 2.717,42 99,15%
171.0001 Aportacions a plans de pensions 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00%

CAPÍTOL II.  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.013.442,00 869.083,43 144.358,57 85,76%
200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, etc. 409.000,00 403.171,16 5.828,84 98,57%
201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 8.500,00 8.230,32 269,68 96,83%
202.0001 Lloguers equips per a procés de dades 500,00 0,00 500,00 0,00%
202.0002 Lloguer fotocopiadores 4.000,00 3.326,16 673,84 83,15%
202.0003 Lloguer programari 250,00 0,00 250,00 0,00%
203.0001 Lloguer i cànons d'altre immobilitzat material 10.000,00 7.572,00 2.428,00 75,72%
210.0001 Conserv. rep. mant. terrenys, béns naturals, edific    102.000,00 101.460,91 539,09 99,47%
212.0001 Cons. rep. i manteniment d'equips de procés de d 2.000,00 1.662,62 337,38 83,13%
212.0002 Conservació, reparació i manteniment fotocopiad 6.000,00 3.613,51 2.386,49 60,23%
212.0003 Cons. reparació i manteniment aplicacions inform 20.000,00 18.384,11 1.615,89 91,92%
213.0001 Conserv. rep. i manteniment d'altre immobilitzat m 2.000,00 1.999,77 0,23 99,99%
220.0001 Material ordinarino no inventariable 6.000,00 5.893,84 106,16 98,23%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 20.000,00 11.813,33 8.186,67 59,07%
221.0001 Aigua i energia 23.300,00 22.717,07 582,93 97,50%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport 1.000,00 376,68 623,32 37,67%
221.0003 Vestuari 1.591,00 909,94 681,06 57,19%
221.0089 Altres subministraments 5.000,00 3.847,66 1.152,34 76,95%
222.0001 Comunicacions postals,  missatgeria 10.000,00 721,43 9.278,57 7,21%
222.0002 Comunicacions veu i dades Generalitat 19.000,00 16.214,62 2.785,38 85,34%
222.0003 Comunicacions veu i dades altres empreses 1.500,00 835,44 664,56 55,70%
224.0001 Despeses d'assegurances 11.500,00 9.804,44 1.695,56 85,26%
226.0002 Atencions protocol.laries i representatives 10.000,00 6.894,54 3.105,46 68,95%
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00 6.373,94 8.626,06 42,49%
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 257,50 0,00 257,50 0,00%
226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·legiats 126.000,00 69.578,40 56.421,60 55,22%
226.0011 Formació del personal propi 6.695,00 5.189,75 1.505,25 77,52%
226.0089 Altres despeses diverses 40.000,00 33.224,11 6.775,89 83,06%
227.0001 Neteja i sanejament 25.500,00 24.919,36 580,64 97,72%
227.0008 Intèrprets i traductors 8.300,00 3.526,78 4.773,22 42,49%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 6.206,00 6.193,36 12,64 99,80%
228.0001 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Ge 5.000,00 3.641,73 1.358,27 72,83%
228.0004 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 53.300,00 52.975,55 324,45 99,39%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 5.000,00 2.572,37 2.427,63 51,45%
232.0001 Ajut menjar 11.642,50 9.184,10 2.458,40 78,88%
233.0001 Fons d'acció social 7.400,00 3.711,83 3.688,17 50,16%
240.0001 Despeses de publicacions 30.000,00 18.542,60 11.457,40 61,81%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 208.400,00 208.400,00 0,00 100,00%
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre. 202.400,00 202.400,00 0,00 100,00%
483.0001 Premis CTESC 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00%

CAPÍTOL VI.  INVERSIONS REALS 103.600,00 72.698,42 30.901,58 70,17%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions 65.000,00 42.314,07 22.685,93 65,10%
620.0001 Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge 9.000,00 7.216,52 1.783,48 80,18%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris 8.600,00 2.418,29 6.181,71 28,12%
650.0001 Inversions equips de procés de dades i telecomu 21.000,00 20.749,54 250,46 98,81%

TOTAL  PRESSUPOST DESPESES 2.941.057,30 2.716.444,24 224.613,06 92,36%

PRESSUPOST 2011: execució a 31 de desembre

15. La gestió administrativa i financera 
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El Consell enguany ha fet un esforç addicional per acomplir les indicacions del Govern en la 
línia de reduir les despeses de funcionament. El resultat ha estat que, en part pel menor 
nombre de reunions realitzades, conseqüència d’haver disminuït els dictàmens sol·licitats, 
més les minoracions aplicades a les despeses del capítol de personal i la no realització de 
les obres previstes, entre d’altres mesures de contenció de la despesa, s’ha aconseguit un 
estalvi de 224.613,06 €. És a dir, la quantitat pressupostada i no executada representa un 
7,64% del pressupost inicial de 2011 i cal recordar que aquest ja va ser un 11% inferior al de 
2010. Cal afegir que, malgrat que s’han aplicat mesures de contenció, el CTESC no ha 
deixat de fer cap de les activitats que li pertoquen segons la Llei de creació. 

 



Informe de gestió | 2011 | Pàg. 58 

Annexos 
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Annex 1. Organització interna 
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Annex 2. Relació dels membres integrants dels diferents 
òrgans en data 31 de desembre 

PLE 

 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
 Vicepresidents: Sra. Aurora Huerga Barquin / Sr. Joan Canals Oliva 
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

 Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

 Sr. Alfons Labrador i Tames 
 Sra. Cristina Faciaben Lacorte 
 Sra. Rosa Bofill Benet 
 Sra. Josefina Pujol Pardo 
 Sr. Jaume Sellés Santiveri 
 Sra. Aurora Huerga Barquin 

 Unió General dels Treballadors de Catalunya 

 Sra. Raquel Gil Eroà 
 Sra. Paloma Olavide Díaz 
 Sra. Laura Pelay i Bargalló 
 Sr. Dionís Oña Martín 
 Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
 Sr. José Martín Vives Abril 

Grup Segon 

 Foment del Treball Nacional 

 Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
 Sr. Joan Canals Oliva 
 Sra. Alba Cabañas Varales 
 Sr. Juan José Meca Saavedra 
 Sr. Andreu Basseda Tous 
 Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
 Sra. M. Dolors Giner Junquera 
 Sra. Mercè Barberà Capdevila 
 Sra. Maria Mora Radó 

 Pimec 

 Sr. José Hallado Molina 
 Sr. Moisès Bonal Ferrer 
 Sra. Lourdes Esteban Paredes 

Grup Tercer 

 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 

 Sr. Josep Cabré Clariana 
 Sra. Maria Rovira Duran 
 Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
 Sr. Pere J. Puig Ysern 
 Sra. Núria Ballesteros Díaz 
 Sr. Joan Segura i Segura 
 Sr. José Luís López Bulla 
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 Sra. Mercè Garau Blanes  
 Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 
 Sra. Elena Donate Montoya 

COMISSIÓ EXECUTIVA 

 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

 Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

 Sr. Alfons Labrador i Tames 

 Unió General dels Treballadors de Catalunya 

 Sr. José Manuel Fandiño Crespo 

Grup Segon 

 Foment del Treball Nacional 

 Sr. Eduardo de Paz Fuertes 

 Pimec 

 Sr. Moises Bonal Ferrer 

Grup Tercer 

 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 

 Sra. Maria Rovira Duran 
 Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 

COMISSIÓ DE TREBALL D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA 

 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

 Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

 Sr. Alfons Labrador i Tames 
 Sra. Josefina Pujol Pardo 

 Unió General dels Treballadors de Catalunya 

 Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
 Sra. Laura Pelay i Bargalló 

Grup Segon 

 Foment del Treball Nacional 

 Sr. Joan Canals Oliva 
 Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

 Pimec 

 Sr. Moisès Bonal Ferrer 

Grup Tercer 
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 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 

 Sr. Pere J. Puig Ysern 
 Sr. Josep Cabré Clariana 
 Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 

COMISSIÓ DE TREBALL DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES 
SOCIALS 

 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

 Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

 Sra. Cristina Faciaben Lacorte 
 Sra. Aurora Huerga Barquin 

 Unió General dels Treballadors de Catalunya 

 Sra. Paloma Olavide Díaz 
 Sra. Raquel Gil Eiroà 

Grup Segon 

 Foment del Treball Nacional 

 Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sra. Maria Mora Radó 

 Sra. Mercè Barberà Capdevila 

 Pimec 

 Sra. Lourdes Esteban Paredes 

Grup Tercer 

 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 

 Sra. Núria Ballesteros Díaz 
 Sr. José Luís López Bulla 
 Sra. Mercè Garau Blanes  
 Sra. Elena Donate Montoya 

COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SECTORIALS 

 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

 Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

 Sra. Rosa Bofill Benet 
 Sr. Alfons Labrador i Tames 

 Unió General dels Treballadors de Catalunya 

 Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
 Sr. José Martín Vives Abril 

Grup Segon 
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 Foment del Treball Nacional 

 Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
 Sr. Juan José Meca Saavedra 
 Sra. Elena Donate Montoya 

 Pimec 

 Sra. Jana Callís i Vilagut 

Grup Tercer 

 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 

 Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
 Sr. Pere J. Puig Ysern 
 Sr. Joan Segura i Segura 
 Sra. Elena Donate Montoya 

COMISSIÓ DE TREBALL DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI 
AMBIENT 

 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

 Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

 Sra. Aurora Huerga Barquin 
 Sr. Jaume Sellés Santiveri 

 Unió General dels Treballadors de Catalunya 

 Sr. José Martín Vives Abril 
 Sr. Dionís Oña Martín 

Grup Segon 

 Foment del Treball Nacional 

 Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
 Sra. Alba Cabañas Varales 
 Sr. Andreu Basseda Tous 

 Pimec 

 Sr. Moisès Bonal Ferrer 

Grup Tercer 

 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 

 Sra. Maria Rovira Duran 
 Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
 Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 
 Sra. Elena Donate Montoya 
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