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DICTAMEN 25/2009 sobre el Projecte de decret del Consell de 
Política Industrial de Catalunya. 
 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió ordinària del dia 9 de novembre del 2009, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 21 d’octubre del 2009 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava 
l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del 
Projecte de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya.  
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria justificativa i d’un 
informe econòmic. 
 
La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 5 de 
novembre i va elaborar la proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de vint-i-quatre articles 
englobats en dos capítols, de dues disposicions addicionals i d’una 
disposició final. 
 
En el preàmbul es posa de manifest que mitjançant aquest Decret es 
desenvolupen les funcions, la composició i els aspectes procedimentals 
bàsics de funcionament intern del Consell de Política Industrial de 
Catalunya. Aquest Consell és un organisme de participació institucional i de 
diàleg social entre les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat en l’àmbit 
sectorial de la indústria i dels serveis relacionats amb les empreses. 
 
Aquest Decret també regula la Comissió de Polítiques Sectorials com a 
òrgan especialitzat del Consell de Política Industrial de Catalunya. 
 
El capítol I s’anomena Disposicions generals i engloba els articles de l’1 al 
3. En l’article 1 se’n regula la naturalesa jurídica i s’estableix que és un 
òrgan de participació institucional i de diàleg social de caràcter col·legiat i 
adscrit al departament competent en matèria d’indústria. 
 
En l’article 2 se’n regulen les funcions i en l’article 3 se n’estableix la seu. 
 
El capítol II s’anomena Òrgans del Consell i funcions. Aquest capítol 
engloba els articles del 4 al 24 i es divideix en cinc seccions. 
 
En l’article 4 s’estableixen els òrgans del Consell de Política Industrial. 
 
En la secció primera, que engloba els articles 5 i 6, es regula la presidència i 
s’estableixen les seves funcions. 
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La secció segona, que engloba els articles 7 i 8, regula la vicepresidència i 
estableix les seves funcions. 
 
En la secció tercera, que engloba els articles 9 i 10, es regula la secretaria i 
s’estableixen les seves funcions. 
 
La secció quarta engloba els articles de l’11 al 17 i regula el Ple. S’estableix 
la composició del Ple i el nomenament i cessament dels seus membres. 
També es regula la vàlida constitució del Ple, l’adopció d’acords, el règim de 
les reunions i  les funcions. L’article 17 es dedica a regular els grups de 
treball que pot crear el Ple. 
 
La secció cinquena engloba els articles del 18 al 24 i regula la Comissió de 
Polítiques Sectorials. S’estableix la seva naturalesa jurídica i la seva 
composició, també se’n regulen les funcions, la constitució i el 
funcionament. En aquesta secció també es regula la creació, composició i 
objectius dels grups de treball sectorials. 
 
La disposició addicional primera estableix la constitució del Consell de 
Política Industrial en el termini de 6 mesos posteriors a l’entrada en vigor del 
Decret. 
 
La disposició addicional segona estableix que la participació en les reunions 
del Consell no implica la percepció d’una remuneració. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la 
seva publicació al DOGC.  
 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC valora molt negativament la composició del Ple, que 
estableix aquest Decret pel fet d’incórrer manifestament en la vulneració del 
principi de legalitat, tant pel que fa a la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política 
industrial, com per l’incompliment dels principis derivats de la participació 
institucional i el diàleg social continguts en l’article 45.6 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.  
 
Segona. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul es fes 
menció al present dictamen.  
 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. Atenent el que s’estableix en els articles 6.2 i 7.2, el CTESC proposa 

que s’analitzi i s’aclareixi la contradicció existent entre ambdós 
preceptes.  
 

2. El CTESC posa de manifest que el Projecte de decret del Consell de 
Política Industrial desenvolupa reglamentàriament aquest Consell creat a 
través de la Llei 9/2009, de política industrial. 
 
En relació amb l’article 11.1 es constata que la memòria justificativa del 
Projecte de decret recull els següents apartats, que literalment es 
transcriuen: 
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a) “L’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu en els apartats 6 i 7 de 

l’article 45, la participació de les organitzacions sindicals i 
empresarials, així com la consulta de les organitzacions 
professionals i les corporacions de dret públic representatives 
d’interessos econòmics i professionals i les entitats associatives del 
tercer sector en la definició de les polítiques públiques que els 
afectin”. 
 

b) “La Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, en el capítol II 
del títol II, crea el Consell de Política Industrial de Catalunya com 
l’organisme de participació institucional i de diàleg social entre les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya i l’Administració de la Generalitat”. 
 

c) “L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, en la 
seva mesura 57, destaca la voluntat dels signants de consolidar i 
reforçar els instruments d’interlocució de l’Administració amb els 
agents econòmics i socials”. 

 
El mateix Projecte de decret, en el seu preàmbul, determina: “La Llei 
9/2009, de 30 de juny, de política industrial crea el Consell de Política 
Industrial de Catalunya, com a expressió dels preceptes del nou Estatut 
que, en els apartats 6 i 7 de l’article 45, requereixen la participació de 
les organitzacions sindicals i empresarials...” 

 
I més endavant diu el següent: “En aquest sentit, el Consell de Política 
Industrial de Catalunya es configura com l’organisme de participació 
institucional i de diàleg social entre les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la 
Generalitat...” 

 
L’article 1 (Naturalesa jurídica) del Projecte de decret estableix: “El 
Consell de Política Industrial de Catalunya és un òrgan de participació 
institucional i de diàleg social entre les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la 
Generalitat...” 

 
És més, l’article 17 de la Llei 9/2009 a l’hora d’exposar la composició i 
membres del Consell en el seu apartat 3 recull literalment: “En la 
composició del Consell de Política Industrial hi ha d’haver representats els 
departaments amb competències vinculades amb l’activitat industrial i dels 
serveis relacionats amb les empreses, i també les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives”.   

 
Però és l’article 17.5 de la Llei el que no deixa cap lloc a la interpretació 
absolutament injustificada i extensiva que estableix el Projecte de decret 
quan diu: “El Ple del Consell de Política Industrial ha d’aprovar les seves 
normes de funcionament intern d’acord amb el que estableixen aquesta 
Llei i les disposicions normatives que la despleguen. En aquestes 
normes es pot establir l’existència de grups de treball, de comissions de 
treball especialitzades i òrgans d’assessorament i de consulta, que 
poden comptar amb representants d’àmbit territorial, del món local, 
d’organitzacions professionals, de corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics i professionals, de cooperatives 
i d’entitats associatives del tercer sector, i també amb persones de 
referència i experts en els àmbits específics d’actuació del Consell”. 
 
El Projecte de decret va més enllà de la Llei 9/2009 i comença amb un 
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paràgraf al seu Preàmbul que intenta justificar la composició que pretén 
traslladar i que confon, intentant posar al mateix nivell en una evident 
contradicció i col·lisió amb la mateixa Llei, la necessària participació de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives a l’àmbit de 
Catalunya que de manera rotunda articula la Llei de política industrial, amb 
la potestativa consulta de les organitzacions professionals i les 
corporacions de dret públic representatives d’interessos econòmics i 
professionals i les entitats associatives del tercer sector en la definició de 
les polítiques públiques que els afectin. 
 
Per tant, resulta del tot punt contraria a la Llei, per trencament evident del 
principi de legalitat, la pretesa inclusió al Ple del Consell de Política 
Industrial d’aquestes entitats que es recullen a l’article 11.1.d), malgrat 
l’original idea d’acudir a l’emparament dels apartats 6 i 7 de l’article 45 de 
l’Estatut d’autonomia fent de la necessària consulta (que òbviament el 
Govern de la Generalitat de Catalunya haurà d’articular) a les 
organitzacions, corporacions i entitats referides, una real participació 
institucional que la mateixa Llei de política industrial exclou de manera 
taxativa. En conseqüència, el CTESC manifesta el seu desacord radical 
amb l’article 11.1.d).  

 
En efecte, en la composició del Ple del Consell regulat a l’article que es 
comenta, es dóna participació a “les corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics i professionals, de les 
organitzacions professionals i de les entitats associatives del tercer 
sector de conformitat amb el que preveu l’article 45.7 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya”. 

 
És a dir, es dóna una interpretació falsament intencional a un article de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que diu precisament el contrari, tal 
com es reconeix en la memòria justificativa que acompanya el Projecte 
de decret. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, mitjançant l’article 
esmentat, preveu la participació a les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives i la consulta a les altres 
organitzacions anteriorment esmentades. 
 
El CTESC considera que aquests antecedents legals clarament 
definitoris de la naturalesa jurídica del Consell, així com la seva 
composició, no han estat tinguts en compte en la redacció del Projecte 
de decret fins a incórrer en un evident incompliment del principi de 
legalitat. 

 
El CTESC, en conseqüència, no està d’acord en la composició que 
regula l’article 11.1. del Projecte de decret,  i proposa eliminar l’apartat 
d).  
 

3. El CTESC, addicionalment, considera que la participació en el Consell 
de Política Industrial ha de ser tripartida, amb el mateix nombre de 
representants de l’administració i de les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives, per evitar que la majoria que té 
assignada al Projecte de decret impliqui un atemptat contra la mateixa 
funció de l’organisme i la seva naturalesa jurídica d’òrgan consultiu. 
 
La composició plantejada amb representació majoritària del Govern posa fi 
als mecanismes establerts en d’altres organismes de participació 
institucional i de diàleg social entre les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
En conclusió, es proposa la següent redacció de l’article 11.1. del 
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Projecte de decret: “ 
 
a) Vuit membres en representació de l’Administració de la Generalitat 

nomenats pel conseller o consellera competent en matèria 
d’indústria. Els diferents consellers de la Generalitat o òrgans 
assimilats, a què fan referència els apartats a) a d) del punt 2, han 
de fer la corresponent proposta de nomenament. 
 

b) Vuit membres en representació de les organitzacions empresarials 
que han obtingut la condició legal de més representatives en l’àmbit 
de Catalunya, en proporció a llur representativitat, nomenats pel 
conseller o consellera competent en matèria d’indústria, a proposta 
de les organitzacions empresarials més representatives. 

 
c) Vuit membres en representació de les organitzacions sindicals que 

han obtingut la condició legal de més representatives, en proporció 
a llur representativitat, nomenats pel conseller o consellera 
competent en matèria d’indústria a proposta de les organitzacions 
sindicals més representatives.” 

 
4. Pel que fa a l’article 11.2 f), el CTESC considera que s’hauria d’adaptar 

el nombre de representants de l’Administració a la proposta realitzada 
respecte a la composició del Consell de Política Industrial, per la qual 
cosa,  el CTESC proposa que siguin 3, enlloc de 7, els representants del 
departament competent en matèria d’indústria. 

 
5. En relació amb l’article 11.4, el CTESC considera que seria més 

aconsellable nomenar suplents per al conjunt de cada representació i no 
individualment.  

 
6. Pel que fa a l’article 13, que regula la vàlida constitució del Ple, el 

CTESC considera que s’hauria d’aclarir i diferenciar entre els requisits 
exigits en  primera i en segona convocatòria i establir uns quòrums 
mínims per a la vàlida constitució. 

 
7. Pel que fa a l’article 23.1 a) el CTESC proposa substituir la redacció actual 

per la següent: “Les organitzacions sindicals i empresarials que formen 
part d’aquest Consell”.  

 
8. La disposició addicional segona diu: “L’exercici de les funcions 

ordinàries del Consell no implica la percepció de cap remuneració en tal 
concepte.” El CTESC proposa afegir “per als representants de 
l’Administració. La resta de membres del Consell de Política Industrial 
de Catalunya tenen dret a les compensacions econòmiques que per la 
seva participació en les activitats d’aquest organisme siguin 
autoritzades, a proposta del mateix Consell.”.  
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya i sol·licita al Govern 
que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen. 
 
 
Barcelona, 9 de novembre del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   8-Dictamen 

 

 
 
VOT PARTICULAR que formula PIMEC, Petita i Mitjana Empesa de 
Catalunya, integrant del Grup Segon del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el dictamen 25/2009 
sobre el Projecte de decret del Consell de Política Industrial de 
Catalunya. 
 

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, malgrat estar d’acord amb 
els continguts i argumentacions del dictamen que desenvolupa el CTESC 
pel que fa a la composició del Ple del Consell de Política Industrial de 
Catalunya que configura de manera inadequada l’article 11.1 del Projecte de 
decret i que, a entendre d’aquesta Confederació empresarial, haurà de ser 
necessàriament reformulada en virtut dels diferents raonaments jurídics 
plantejats; es veu en l’obligació de presentar un vot particular. 

El motiu d’aquesta presentació de vot particular és que el dictamen proposat 
no preveu ni recull unes rellevants consideracions i propostes en relació 
amb altres articles del Projecte de decret, observacions que d’igual manera 
compten amb una clara i contundent argumentació jurídica i que han 
disposat en el moment del seu desenvolupament amb intervencions de 
suport d’altres organitzacions que formen part del Grup I del CTESC. 

PIMEC es refereix, concretament, a la regulació prevista als articles 22, 23 i 
24 del Projecte de decret quan s’articula la configuració dels grups de treball 
sectorials. 
 
En aquests articles s’observa com el Projecte de decret que crea el Consell de 
Política Industrial regula la figura d’uns grups de treball sectorials que pot 
constituir la Comissió de Polítiques Sectorials. Però, en relació amb la creació i 
composició d’aquests, s’ha de posar de manifest que de l’anàlisi de  la 
regulació normativa que es planteja es deriven seriosos dubtes interpretatius, 
així com significatives contradiccions. 
 
Es tracta, al parer de la nostra Confederació empresarial, d’una fórmula  
jurídica no gaire coherent, per no dir contrària,  amb la finalitat pròpia del 
Projecte de decret.  
 
Recordem que la Llei i el Decret parlen de la creació d’un Consell de Política 
Industrial de Catalunya que segons es manifesta literalment al Preàmbul “es 
configura com l’organisme de participació institucional i de diàleg social entre 
les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de l’àmbit de 
Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit sectorial 
de la indústria i dels serveis relacionats amb les empreses que participa en la 
definició d’objectius i la identificació dels instruments de política industrial més 
adequats per a cada sector d’activitat i els adapta a situacions i realitats noves 
tal com preveuen els articles 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de la Llei 9/2009, de 30 de 
juny, de política industrial “. 
 
És del tot punt lloable i, com no pot ser d’una altra manera compartida per 
nosaltres, la voluntat de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa per 
permetre de participar les associacions representatives de sectors productius 
que ajudaran en la identificació dels instruments de política industrial més 
adequats per a cada sector d’activitat, però això no pot comportar el fet que no 
es prevegi la necessària participació de la representació de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives en l’àmbit de Catalunya que 
formen part del Ple del Consell i de la Comissió de Polítiques Sectorials, ja que 
aquesta omissió estaria conculcant allò que com hem vist la pròpia Llei i Decret 
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estableixen de forma clara.  
 
Però expressat tot això, a més a més, s’analitzen i constaten una sèrie de 
notables incoherències entre els diferents articles que composen la seva 
regulació, atès que: 
 
a) Es regula que serà la Comissió de Polítiques Sectorials la que podrà 
constituir grups de treball sectorials específics que es constituiran sota la figura 
de comissions sectorials permanents o grups de treball temporals. 
Posteriorment, veiem que es regula a l’article 24, d’una manera si més no 
confusa, la composició dels grups de treball sectorial que no es diu si són els 
mateixos o diferents als regulats a l’article 22 –es podria i hauríem d’entendre 
que els mateixos– i als quals no s’atribueix cap caràcter dels anteriorment 
esmentats. 
 
b) La confusió contínua quan el mateix article 22 paràgraf 2 determina que 
l’acord de creació de cada grup de treball sectorial n’ha de determinar la 
composició i funcionament concrets d’acord amb els objectius plantejats. 
Sembla un plantejament correcte, atès que la mateixa Comissió de Polítiques 
Sectorial podria assegurar, ja que no sembla fer-se en cap  moment, la 
presència de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit 
de Catalunya, en coherència amb la mateixa configuració de Ple i la Comissió 
de Polítiques Sectorials del Consell de Política Industrial i a les 
representativitats que d’aquest fet dimanarien. 
 
c) Però, posteriorment l’article 24 regula la composició dels grups de treball 
sectorials, amb la qual cosa la contradicció creix. Es determina una composició 
–sembla que amb caràcter exclusiu i tancat pel que fa als representants que 
han de formar aquests grups– quan l’article 22. 2 diu que seria la Comissió de 
Polítiques Sectorials la qui determinaria la composició. Una composició hem de 
tornar a reiterar que no assegura la presència de les organitzacions 
empresarials més representatives i, d’igual manera, per la seva estructuració 
de les organitzacions sindicals més representatives. 
 
d) D’altra banda, l’article 23 sembla augmentar el desconcert en parlar de la 
sol·licitud de constitució. Així, doncs, els grups de treball sectorials no s’aclareix 
si els pot constituir la Comissió de Polítiques Sectorials per pròpia iniciativa o 
només en cas de sol·licitud de constitució, o ambdues alternatives són vàlides. 
L’article aporta poca llum quan es parla que tenen legitimació: 
 

- Les organitzacions sindicals i associacions empresarials, s’entén que 
totes atès que no existeix especificació. 

- Sectors productius o laborals específics que no tenen representació a 
la Comissió de Polítiques Sectorials perquè no existeix cap òrgan amb 
aquesta denominació, però què, en l’àmbit de Catalunya, són 
representatives en aquell sector productiu o laboral específic perquè 
acrediten, com a mínim, el 10% de la representació unitària. 
En aquest punt seria convenient desenvolupar com un sector 
productiu laboral o específic es pot articular per fer la sol·licitud 
oportuna, atès que veiem deficiències en la configuració de la norma. 

 
Per totes les raons expressades se sol·licita per part de PIMEC un 
replantejament acurat d’aquests articles  que garanteixi en tot moment la 
necessària i obligatòria presència de les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives a l’àmbit de Catalunya que, com a membres del Consell 
de Política Industrial, han de tenir la possibilitat de formar part de grups de 
treball sectorials que crea i configura la Comissió de Polítiques Sectorials del 
Consell per fer efectiva no oblidem una real i efectiva participació institucional i 
diàleg social entre les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat en els àmbits 
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delimitats. 
 
En aquest sentit es trasllada una proposta de redacció de l’article 24.1 que 
posaria ordre no només en les contradiccions expressades, sinó que també 
representaria un estricte compliment d’allò que disposa la Llei de política 
industrial que va ser valorada com a necessària i adient per part del CTESC i 
que ha de tenir el seu desenvolupament preceptiu, necessari i coherent amb la 
legalitat en el Projecte de decret que es dictamina. 
 
Per tant, es concreta una proposta del que hauria de constituir el redactat de 
l’article 24 en el seu apartat 1 per tal de donar resposta i solució a tot allò que 
s’hi exposa: 
 
“ Els grups de treball sectorials, creats de conformitat amb l’article 22 del 
present Decret, en la determinació de la seva composició, que ha d’acordar 
la Comissió de Polítiques Sectorials juntament amb la determinació de la 
seva configuració com a comissió sectorial permanent o grup de treball 
temporal, hauran d’integrar necessàriament la representació de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya i dels 
sindicats i les associacions representatives del sector. “   
 
Barcelona,  6 de novembre del 2009 
 
 
 
 
PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
Grup Segon CTESC 
José Hallado Molina 
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VOT PARTICULAR que formula la Confederació de Cooperatives 
de Catalunya i la Federació de Societats Laborals de Catalunya,   
integrants del Grup Tercer del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, en relació amb el Dictamen 25/2009 sobre el Projecte 
de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya. 
 
                                                                                                      
 
La Confederació de Cooperatives de Catalunya i la FESALC, Federació de 
Societats Laborals de Catalunya, considerem que, malgrat que el contingut 
del Projecte de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya és 
coherent amb allò que disposa la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política 
industrial, ens sentim amb la necessitat de manifestar el nostre desacord en 
alguns aspectes recollits a la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret del Consell de Política Industrial de Catalunya. 
 
OBSERVACIONS GENERALS 
No estem d’acord amb la interpretació que es fa en aquesta primera 
observació general perquè en tot moment el principi de legalitat s’ha de 
considerar sobre la base del que estableixen els articles 45.6 i 45.7 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, on ambdós apartats de l’article 
gaudeixen de la mateixa legalitat. 
 
 

JUSTIFICACIÓ 
 
Estatut d’autonomia de Catalunya, article 45.5: 
La Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat 
empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la 
responsabilitat social de l'empresa, la lliure iniciativa i les condicions 
de competència, i ha de protegir especialment l'economia 
productiva, l'activitat dels emprenedors autònoms i la de les 
empreses petites i mitjanes. La Generalitat ha de fomentar l'acció de 
les cooperatives i les societats laborals i ha d'estimular les iniciatives 
de l'economia social. 
 
Estatut d’autonomia de Catalunya, article 45.6: 
Les organitzacions sindicals i empresarials han de participar en la 
definició de les polítiques públiques que les afectin. La Generalitat 
ha de promoure la mediació i l'arbitratge per a la resolució de 
conflictes d'interessos entre els diversos agents socials. 
 
Estatut d’autonomia de Catalunya, article 45.7: 
Les organitzacions professionals i les corporacions de dret públic 
representatives d'interessos econòmics i professionals i les entitats 
associatives del tercer sector han d'ésser consultades en la definició 
de les polítiques públiques que les afectin. 

 
 
OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. Quant al recollit als punts 2, 3 i 4 de les observacions a l’articulat de la 

proposta de dictamen estem en desacord pel motiu següent: 

‐ Considerem que el que s’estableix a l’article 11.1 del Projecte de 
Decret del Consell de Política Industrial de Catalunya és correcte i, 
per tant, no hi ha cabuda a la segona observació sobre l’articulat 
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que es recull a la proposta de dictamen. 

 
Justificació 
 
Referent a l’article 11, del Projecte de Decret del Consell de Política 
Industrial de Catalunya, sobre composició i nomenament del Ple, no es 
pot qüestionar la presència de les corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics i professionals, de les 
organitzacions professionals i de les entitats associatives del tercer 
sector de conformitat amb el que preveu l’article 45.7 de l’Estatut 
d‘autonomia de Catalunya. 
 
Sobre aquesta qüestió la proposta de dictamen reflecteix una lectura 
reduccionista d’allò establert a l’article 16, sobre les funcions del Ple, del 
Projecte de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya. 
 
Aquest article 16 estableix que el Ple ha de, citem textualment, conèixer 
les directrius estratègiques d’actuació en matèria de política industrial 
que el departament competent en aquesta matèria li ha de presentar 
anualment i formular propostes d'actuació en aquest àmbit. 
 
La formulació jurídica d’aquest article considera mitjançant el terme 
conèixer que, indistintament, tant les activitats de definició de les 
polítiques públiques com les activitats de consulta en la definició de les 
polítiques públiques queden recollides entre les funcions establertes a 
l’article 16.1.d del Projecte de decret del Consell de Política Industrial de 
Catalunya. 
 
Altrament, en el primer paràgraf del preàmbul del Projecte de decret del 
Consell de Política Industrial de Catalunya considera aquesta voluntat.  
 

 “La Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial crea el 
Consell de Política Industrial de Catalunya, com a expressió 
dels preceptes del nou Estatut que, en els apartats 6 i 7 de 
l’article 45, requereixen la participació de les organitzacions 
sindicals i empresarials, així com la consulta de les 
organitzacions professionals i les corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics i professionals i les 
entitats associatives del tercer sector en la definició de les 
polítiques públiques que els afectin.” 
 

No hem d’obviar que una de cada tres persones catalanes que 
configuren la població activa, en l’àmbit socioeconòmic corresponent a 
la Confederació de Cooperatives de Catalunya i a la FESALC, són 
persones sòcies o treballadores d’una empresa cooperativa o una 
societat laboral, és a dir, d’estructures empresarials incloses dins les 
organitzacions empresarials del tercer sector. 
 
També es recull al preàmbul de la mateixa Llei 9/2009, del 30 de juny, 
de política industrial que el capítol II, d’acord amb el que estableix 
l’Estatut, reconeix la concertació entre el Govern i els agents econòmics 
i socials com el mecanisme central de definició, seguiment i avaluació 
de la política industrial a Catalunya. En aquest sentit, aquest capítol 
regula la participació de les organitzacions sindicals, de les 
organitzacions empresarials i d’altres organitzacions i corporacions 
representatives d’interessos econòmics i professionals per mitjà de la 
creació del Consell de Política Industrial de Catalunya, que es 
configura com un òrgan de caràcter consultiu i de participació en 
les polítiques d’indústria, adscrit al departament competent en 
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aquesta matèria. 
 
Recordem que l’article 17.5 del capítol II de la Llei 9/2009, del 30 de 
juny, de política industrial, sobre composició i membres del Consell de 
Política Industrial, estableix: 
 
El Ple del Consell de Política Industrial ha d’aprovar les seves normes de funcionament 
intern d’acord amb el que estableixen aquesta llei i les disposicions normatives que la 
despleguen. 

 
Per aquest motiu proposem la redacció següent per a l’article 11, 
apartats 1 i 2: 
 
Article 11, sobre composició i nomenament, del Projecte de decret del 
Consell de Política Industrial de Catalunya: 
 

1. El ple del Consell de Política Industrial de Catalunya està 
compost per un màxim de vint-i-cinc membres, sota la direcció del 
president o presidenta, amb assistència del secretari o secretària. 
Aquestes persones membres, llevat del president o presidenta, 
estan distribuïts de la següent manera: 
  

a. Dotze membres, com a màxim, en representació de 
l’Administració de la Generalitat nomenats pel conseller o 
consellera competent en matèria d’indústria. Els consellers de la 
Generalitat dels departaments competents en les matèries a 
què fan referència les lletres a) a d) de l’apartat 2, han de fer la 
corresponent proposta de nomenament. 
 
b. Quatre membres, com a màxim, en representació de les 
organitzacions empresarials que han obtingut la condició legal 
de més representatives en l’àmbit de Catalunya, en proporció a 
llur representativitat, nomenats pel conseller o consellera 
competent  en matèria d’indústria, a proposta de les 
organitzacions empresarials més representatives d’acord amb 
allò previst en l’article 45.6 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya 
 
c. Quatre membres, com a màxim, en representació de les 
organitzacions sindicals que han obtingut la condició legal de 
més representatives en l’àmbit de Catalunya, en proporció a llur 
representativitat, nomenats pel conseller o consellera competent 
en matèria d’indústria, a proposta de les organitzacions sindicals 
més representatives d’acord amb allò previst en l’article 45.6 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
 
d. Quatre membres, com a màxim, en representació de les 
corporacions de dret públic representatives d’interessos 
econòmics i professionals, de les organitzacions professionals i 
de les entitats associatives del tercer sector de conformitat amb 
el que preveu l’article 45.7 de l’Estatut d‘autonomia de 
Catalunya. 

 
2. El grup de representants de l’Administració de la Generalitat, ja 
sigui com a membres titulars o suplents, l’integren les persones 
següents en representació dels diferents departaments o institucions 
competents en les matèries pròpies de les diferents comissions: 
 

a. Una del departament competent en matèria d’economia i 
finances que representi també l’organisme públic encarregat del 
finançament a les empreses.  



                                                                                                                                                  14-Dictamen 

 

 
b. Una del departament competent en matèria de polítiques 
d’ocupació. 
 
c. Una de l’organisme públic encarregat de la promoció de sòl 
per activitats econòmiques, en representació del departament 
competent en matèria de política territorial. 
  
d. Una un representant de l’organisme públic encarregat de 
l’execució de les polítiques de recerca i creació científica en 
representació del departament competent en les matèries 
esmentades. 
 
e. Una de l’organisme públic encarregat de les indústries 
agroalimentàries en representació del departament competent 
en la matèria esmentada.  
 
f. Set, com a màxim, en representació del departament 
competent en matèria d’indústria, una de les quals ha de ser el 
secretari o secretària sectorial d’indústria i empresa que actua 
com a vicepresident o vicepresidenta del Consell, sens perjudici 
que, a proposta d’aquest departament, es puguin nomenar 
altres persones en representació d’altres departaments diferents 
als previstos en les lletres anteriors. 

 
En conseqüència i vinculat a la proposta anterior, plantegem també 
una proposta de contingut per a l’article 19: 

 
Quan a la composició de la Comissió de Polítiques Sectorials, a l’article 
19 no es preveu la representació de les corporacions de dret públic 
representatives d'interessos econòmics i professionals, de les 
organitzacions professionals i de les entitats associatives del tercer 
sector de conformitat amb el que preveu l’article 45.7 de l’Estatut 
d‘autonomia de Catalunya. 
 
Entenem que s’ha de considerar la corresponent inclusió. Per tal 
d’exercir correctament la funció establerta a l’article 45.7 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en els termes “d’ésser consultades en la 
definició de les polítiques públiques que les afectin”, les respectives 
corporacions, organitzacions professionals i les entitats associatives del 
tercer sector han d’estar presents als òrgans on es defineixi les 
polítiques que les afectin. És a dir, a la Comissió de Polítiques 
Sectorials, atès que és l’òrgan a qui se li atribueix com a funcions les 
establertes a l’article 20.b i c. Per bé que considerem que aquesta 
presència s’ha de formalitzar amb una petita representació de tal 
manera que no permeti ser un component de la definició, sí que s’ha de 
garantir que es pugui desenvolupar adequadament la funció de 
consulta. 
 
Per tant, proposem que l’article 19 estableixi, en referència a la 
Comissió de Polítiques Sectorials, la composició següent: 
 

1. La Comissió de Polítiques Sectorials la integren dotze 
membres del ple del Consell amb la distribució següent: 
 

a. cinc en representació de l’Administració de la 
Generalitat nomenats pel conseller o consellera 
competent  en matèria d’indústria.  
b. tres en representació de les organitzacions 
sindicals que han obtingut la condició de més 
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representatives en l’àmbit de Catalunya, en 
proporció a llur representativitat nomenats pel 
conseller o consellera competent  en matèria 
d’indústria, a proposta de les organitzacions 
sindicals més representatives.  
c. tres en representació de les organitzacions 
empresarials que han obtingut la condició legal de 
més representatives en l’àmbit de Catalunya, en 
proporció a llur representativitat nomenats pel 
conseller o consellera competent  en matèria 
d’indústria, a proposta de les organitzacions 
empresarials més representatives. 
d. un en representació de les corporacions de dret 
públic representatives d'interessos econòmics i 
professionals, de les organitzacions professionals i 
de les entitats associatives del tercer sector. 

 
2. Quant a l’observació número 6 recollida a la proposta de dictamen volem 

recollir-ne alguns matisos que considerem importants i proposem, vinculat 
a aquest punt, una concreció en els termes emprats. 

 
L’article 23.1 del Projecte de decret del Consell de Política Industrial de 
Catalunya, sobre el nomenament dels grups de treball sectorials,  ha 
d’establir que les organitzacions sindicals i associacions empresarials, 
que estan legitimades per sol·licitar la constitució d’un Grup de treball 
sectorial, siguin aquelles que són més representatives del sector 
productiu o laboral específic, atès que la finalitat de la creació dels grups 
de treball és l’especificitat sectorial i, amb això, el tracte específic sobre 
matèries industrials i empresarials. L’especificitat l’estableix la matèria 
industrial i empresarial i no el territori. 
 
Atenent a la importància que en el mateix Projecte de decret del Consell 
de Política Industrial de Catalunya es dóna a la diversitat sectorial, 
considerem oportú proposar, a l’article 22.1, l’ús del terme indicador 
d’obligatorietat ‘ha de’ i no pas el terme ‘podrà’, subjecte a una voluntat 
que pot o no materialitzar-se.    
 
La Confederació de Cooperatives de Catalunya i la FESALC consideren 
prioritari salvaguardar la capacitat del sector de ser escoltat sobre la 
matèria que els és d’aplicació. 
 
Considerem que quan es proposa, amb les legitimacions establertes a 
l’article 23, la constitució d’un grup de treball sectorial ha de 
materialitzar-se. D’aquesta manera diferents organitzacions 
representatives del sector poden ser escoltades, és a dir consultades, i 
participar d’aquesta manera en la definició de la política industrial en la 
mesura que els diferents òrgans –Ple i Comissió–, que regulen el 
present Projecte de decret, ho incorporin a les seves decisions. 
 
Cal garantir i ha d’existir una adequada interacció entre la consulta i la 
definició de les polítiques industrials, les quals no han de 
patrimonialitzar-se a comunitats tancades, atès que aquestes podrien 
ser alienes a la realitat i a les necessitats específiques del sector, per la 
qual cosa es perdria la riquesa de la perspectiva particular i diferencial 
de cada sector. 

 
3. En referència a l’observació número 7 de la proposta de dictamen no 

ens mostrem favorables a la proposta pel motiu següent: 

Atenent a la finalitat de l’article 24.1 en què els grups de treball 
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sectorials estaran integrats per representants de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, els sindicats i les associacions empresarials 
representatives del sector, no hi té cabuda l’observació que es detalla a 
la proposta de dictamen, ja que la composició dels grups de treball 
sectorials s’ha de definir des de les matèries industrials i empresarials 
específiques objecte de treball. 
 

4. Quant a l'observació número 8 de la proposta de dictamen,  no hi estem 
d’acord pel motiu següent: 
 
El Consell de Política Industrial de Catalunya es configura com 
l’organisme de participació institucional i de diàleg social entre les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya i l’Administració de la Generalitat en l’àmbit sectorial de la 
indústria i dels serveis relacionats amb les empreses que participa en la 
definició d’objectius i la identificació dels instruments de política 
industrial més adequats per a cada sector d’activitat i els adapta a 
situacions i realitats noves, i, per tant, no ha de remunerar les 
organitzacions participants, sigui quin sigui el seu caràcter o condició, 
per realitzar les tasques que els són pròpies. 
 
 

Barcelona, 5 de novembre del 2009 
 
 
 
 
 
Pepa Muñoz i Quintana   Pere J. Puig i Ysern 
Presidenta    President 
Confederació de Cooperatives  Federació de Societats Laborals  
de Catalunya    de Catalunya 
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DECRET 
     /2009,  de     de         ,del Consell de Política Industrial de Catalunya 
  
 
La Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial crea el Consell de Política Industrial 
de Catalunya, com a expressió dels preceptes del nou Estatut que, en els apartats 6 i 7 de 
l’article 45, requereixen la participació de les organitzacions sindicals i empresarials, 
així com la consulta de les organitzacions professionals i les corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics i professionals i les entitats associatives del 
tercer sector en la definició de les polítiques públiques que els afectin.  
 
En aquest sentit, el Consell de Política Industrial de Catalunya es configura com 
l’organisme de participació institucional i de diàleg social entre les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la 
Generalitat en l’àmbit sectorial de la indústria i dels serveis relacionats amb les 
empreses que participa en la definició d’objectius i la identificació dels instruments de 
política industrial més adequats per a cada sector d’activitat i els adapta a situacions i 
realitats noves tal i com preveuen els articles 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de la Llei 9/2009, 
de 30 de juny, de política industrial. 
 
El present Decret desenvolupa les funcions, la composició i els aspectes procedimentals 
bàsics de funcionament intern del Consell de Política Industrial de Catalunya i regula la 
Comissió de polítiques sectorials com a òrgan especialitzat i de participació, fruit també 
de la voluntat tripartida dels agents socials i del Govern, recollida en la mesura 57 de 
l’Acord Estratègic, de consolidar i reforçar els instruments d’interlocució de 
l’Administració amb els agents econòmics i socials en l’àmbit dels diferents sectors 
d’activitat per preveure’n l’evolució i suggerir el disseny de futures línies d’actuació. 
 
L’actual conjuntura econòmica fa especialment necessari el desenvolupament 
d’estratègies adequades a la realitat de cada sector d’activitat. Per al correcte disseny 
d’aquestes estratègies la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial crea un òrgan 
de participació institucional i diàleg social entre les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat. En 
aquest sentit, i atesa la urgència derivada de l’actual conjuntura econòmica, la necessitat 
de posada en funcionament de manera immediata del Consell de Política Industrial de 
Catalunya, justifica l’entrada en vigor d’aquest decret l’endemà de la seva publicació al 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això, a proposta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, d’acord amb 
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern, 
 
Decreto: 
 
 
 
 
Capítol I 
Disposicions generals 
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Article 1 
Naturalesa jurídica 
 
1. El Consell de Política Industrial de Catalunya és un òrgan de participació 
institucional i de diàleg social entre les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat en l’àmbit sectorial de 
la indústria i dels serveis relacionats amb les empreses. 
 
2. El Consell de Política Industrial es configura com un òrgan de caràcter col·legiat, i és 
adscrit al departament competent en matèria d’indústria. 
 
3. El Consell de Política Industrial actua amb total autonomia i independència en 
l’exercici de les seves funcions, per tal de complir les finalitats i els objectius establerts 
en la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial i les disposicions que la 
despleguen. A aquest efecte, el Consell ha de disposar dels recursos humans i materials 
necessaris.  

 
Article 2 
Funcions 
 
1. D’acord amb l’article 15.1 de la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial el 
Consell de Política Industrial de Catalunya té les funcions següents: 
 
a) Definir plantejaments d’anticipació i gestió del canvi industrial d’aplicació sectorial i 
analitzar de quina manera els diferents sectors d’activitat industrial i de serveis destinats 
a la producció poden contribuir a l’assoliment dels objectius generals de política 
industrial. 
 
b) Contribuir a desenvolupar les condicions necessàries perquè els processos de 
transformació industrial siguin compatibles amb la necessitat de millorament continu de 
la productivitat i amb la cohesió econòmica, social i territorial. 
 
c) Afavorir el marc per a generar i atraure projectes d’inversió empresarial estratègics 
per a Catalunya en l’àmbit industrial i de serveis destinats a la producció. 
 
d) Informar del Pla territorial sectorial i del Pla de política industrial, abans que 
s’aprovin, i també informar de les directrius sectorials o subsectorials que es 
desprenguin d’aquests plans. 
 
2. D’acord amb l’article 15.2 de la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, el 
Consell de Política Industrial de Catalunya, amb la participació de l’Observatori de 
Prospectiva Industrial i la col·laboració, si escau, de les unitats o els ens adscrits al 
departament competent en matèria d’indústria, ha de:  
 
a) Proposar millores dels instruments de política industrial amb l’objectiu d’adaptar-los, 
augmentar-ne l’eficàcia i fer-los més adequats a les noves situacions i realitats. 

 
b) Avaluar l’impacte dels canvis en l’entorn productiu sobre l’estructura i l’organització 
empresarials i en la localització i la implantació territorial de la indústria i les empreses 
de serveis que s’hi relacionen. 
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c) Formular propostes de bones pràctiques de transformació industrial i promoure i 
difondre les bones pràctiques ja existents. 
 
3. D’acord amb l’article 15.3 de la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, ha 
d’elaborar un informe anual sobre els resultats assolits l’any anterior amb relació als 
objectius proposats que serà tramès al Parlament 
 

 
Article 3 
Seu 
 
El Consell de Política Industrial de Catalunya té la seva seu al departament competent 
en matèria d’indústria, sens prejudici de que es puguin realitzar sessions plenàries en 
qualsevol altre localitat de Catalunya previ acord exprés del ple.  
 
 
 
CAPITOL II  
Òrgans del Consell i funcions 
 
Article 4 
Òrgans  
 
Els òrgans del Consell de Política Industrial de Catalunya són el ple, la presidència, la 
vicepresidència, la comissió de polítiques sectorials i la secretaria. 
 
 
Secció primera 

La presidència 

 

Article 5.  
El president o presidenta  
 
El conseller o consellera competent en matèria d’indústria ocupa la presidència del 
Consell i en presideix les sessions del ple a què assisteix.  
 

Article 6.  
Funcions 
 
1. El president/a del Consell té les funcions següents: 
 
a. Representar legalment el Consell i exercir les accions que la normativa li atribueix. 

 
b. Presidir les sessions del ple, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre les 
sessions per causes justificades. 
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c. Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell, donar el vist-i-plau a les actes i 
autoritzar-les amb la seva signatura. 
 
d. Sotmetre propostes a la consideració del ple del Consell. 
 
e. Convocar les sessions del ple del Consell 
 
f. El nomenament de les persones membres del ple del Consell i de la comissió de 
polítiques sectorials. 
 
g. Exercir el vot de qualitat. 
 
h. Exercir les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de president o 
presidenta de l’òrgan. 
 
2. La  presidència del ple és indelegable  
 
 
Secció segona 

La vicepresidència 

Article 7  
El vicepresident o vicepresidenta 
 
1. La persona titular de la Secretaria d’Indústria i Empresa ocupa la vicepresidència del 
Consell i se’n fa càrrec de la direcció.  
 
2. El vicepresident o vicepresidenta del Consell  substitueix el president o presidenta en 
la presidència del ple en cas de vacant, absència o malaltia o qualsevol altre causa legal.  
 
Article 8  
Funcions 
 
1. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell té les funcions següents: 

 
a. Dirigir, promoure i coordinar l’actuació del Consell, i vetllar perquè se n’acompleixin 
les seves finalitats. 
 
b. Presidir les sessions de la Comissió de Polítiques Sectorials i dels Grups de Treball 
Sectorials. 
 
c. Nomenar les persones membres dels Grups de Treball Sectorials. 
 
d. Presentar la proposta del pressupost anual necessari per al funcionament del Consell, 
perquè el ple l’aprovi. 
 
e. Presentar el pla de treball anual del Consell, perquè el ple l’aprovi. 
 
f. Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació dels acords aprovats pel ple i per les 
comissions i pels grups de treball. 
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g. Totes aquelles funcions que li pugui delegar el president o presidenta del Consell, 
previ acord del ple. 
 
2. En cas d’absència del vicepresident o de la vicepresidenta del Consell, aquest ha de 
delegar les seves funcions a una de les persones membres del Consell representants de 
l'Administració de la Generalitat.  
 

 
Secció tercera 

La Secretaria 

 

Article 9 
Nomenament 
 
1. La Secretaria és l’òrgan responsable de la gestió del Consell i n’assumeix les 
funcions de secretaria. 
 
2. La Secretaria actua amb veu però sense vot. 
 
3. El secretari o secretària és nomenat i, si escau, separat del seu càrrec pel conseller o 
consellera competent en matèria d’indústria. 
 
4.  La persona que actuï com a secretari o secretària del Consell ha de ser una persona 
adscrita al departament competent en matèria d’indústria 
 
 
Article 10  
Funcions 
 
1. El secretari o secretària del Consell té les funcions següents: 

 
a. Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual necessari per al 
funcionament del Consell. 
 
b. Elaborar el pla de treball anual del Consell. 
 
c. Convocar les sessions de les comissions i dels grups de treball del Consell. 
 
d. Preparar les convocatòries del Consell. 
 
e. Donar suport a l’activitat de les comissions i els grups de treball del Consell, 
impulsar-la i garantir el funcionament coordinat d’aquests òrgans. 
 
f. Assistir a les sessions del ple i de les comissions  i els grups de treball del Consell. 
 
g. Estendre les actes de les sessions del Consell.  
 
h. Custodiar la documentació del Consell. 
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i. Expedir certificats de les actes, dels acords, els dictàmens i altres documents confiats 
a la seva custòdia. 
 
 

Secció Quarta 

El ple 

Article 11   
Composició i nomenament 
 
1. El ple del Consell de Política Industrial de Catalunya està composat per un màxim de 
vint-i-cinc membres, sota la direcció del president o presidenta, amb assistència del 
secretari o secretària. Aquestes persones membres, llevat del president o presidenta, 
estan distribuïts de la següent manera: 

  
a. Dotze membres, com a màxim, en representació de l’Administració de la Generalitat 
nomenats pel conseller o consellera competent en matèria d’indústria. Els consellers de 
la Generalitat dels departaments competents en les matèries a que fan referència les 
lletres a) a d) de l’apartat 2, han de fer la corresponent proposta de nomenament. 
 
b. Quatre membres, com a màxim, en representació de les organitzacions empresarials 
que han obtingut la condició legal de més representatives en l’àmbit de Catalunya, en 
proporció a llur representativitat, nomenats pel conseller o consellera competent  en 
matèria d’indústria, a proposta de les organitzacions empresarials més representatives 
d’acord amb allò previst en l’article 45.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
 
c. Quatre membres, com a màxim, en representació de les organitzacions sindicals que 
han obtingut la condició legal de més representatives en l’àmbit de Catalunya, en 
proporció a llur representativitat, nomenats pel conseller o consellera competent en 
matèria d’indústria, a proposta de les organitzacions sindicals més representatives 
d’acord amb allò previst en l’article 45.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
 
d. Quatre membres, com a màxim, en representació de les corporacions de dret públic 
representatives d'interessos econòmics i professionals, de les organitzacions 
professionals i de les entitats associatives del tercer sector de conformitat amb el que 
preveu l’article 45.7 de l’Estatut d‘Autonomia de Catalunya 
 
2. El grup de representants de l’Administració de la Generalitat, ja sigui com a membres 
titulars o suplents, s’integra per persones següents en representació dels diferents 
departaments o institucions competents en les matèries pròpies de les diferents 
comissions: 

 
a. Una del departament competent en matèria d’economia i finances que representi 
també l’organisme públic encarregat del finançament a les empreses.  
 
b. Una del departament competent en matèria de polítiques d’ocupació 
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c. Una de l’organisme públic encarregat de la promoció de sòl per activitats 
econòmiques, en representació del departament competent en matèria de política 
territorial  
 
d. Una un representant de l’organisme públic encarregat de l’execució de les polítiques 
de recerca i creació científica en representació del departament competent en les 
matèries esmentades 
 
e. Una de l’organisme públic encarregat de les indústries agroalimentàries en 
representació del departament competent en la matèria esmentada  
 
f. Set, com a màxim, en representació del departament competent en matèria d’indústria, 
una de les quals ha de ser el secretari o secretària sectorial d’indústria i empresa que 
actua com a vicepresident o vicepresidenta del Consell, sens perjudici que, a proposta 
d’aquest departament, es puguin nomenar altres persones en representació d’altres 
departaments diferents als previstos en les lletres anteriors. 
 
 
3. En casos d’absència o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, 
els i les membres titulars han de ser substituïts per les persones suplents. 
 
4. S’ha de nomenar una persona suplent per a cada membre del Consell, de conformitat 
amb el procediment de nomenament dels i les membres titulars, per tal que assisteixi a 
les sessions del ple, comissions i grups de treball quan alguna persona membre titular de 
l’Administració de la Generalitat o de les associacions empresarials o sindicals 
representades no hi puguin assistir. Les persones suplents tenen els mateixos drets i 
deures que els membres titulars del Consell durant l’exercici de les suplències. 
 
5. D’acord amb l’article 17.4 de la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, 
l’Administració de la Generalitat i les organitzacions que tinguin més d’una persona 
representant al Consell han de respectar el criteri de paritat entre dones i homes en la 
proposta que facin per al nomenament de llurs representants titulars i suplents. 
 
6. La durada del mandat de les persones membres del Consell de Política Industrial és 
de quatre anys, sens perjudici que puguin ésser reelegits i que les persones titulars o 
suplents puguin ésser substituïts durant aquest període a proposta de l’organització que 
representin o, si escau, pel conseller o consellera competent en matèria d’indústria o pel 
conseller o consellera dels diferents departaments als quals representen. 

 
Article 12  
Cessament 
 
1. Les persones membres del Consell de Política Industrial cessen per alguna de les 
causes següents: 

 
a. Per expiració del termini de llur mandat.  
 
b. Perquè ho proposen les organitzacions que en promogueren el nomenament. 
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c. Per renúncia acceptada per la presidència del Consell i, en el cas que la renúncia sigui 
del president o presidenta, acceptada pel Govern. 
 
d. Per violació de la reserva pròpia de llur funció, segons l’apreciació del ple del 
Consell, la qual ha d’ésser acordada, com a mínim, per dos terços dels membres del ple 
en una votació feta a aquest efecte. 
 
e. Per condemna per delicte dolós declarada per sentència ferma. 
 
f. Per mort, o per incapacitat o inhabilitació per a ocupar un càrrec públic declarada per 
sentència ferma. 
 
g. Per renovació de la composició del Consell a causa dels canvis de representativitat 
que es puguin produir en les organitzacions sindicals i empresarials. 
 

Article 13 
Constitució 
 
1. Per la vàlida constitució del ple, cal la presència de les persones titulars de la 
presidència i la secretaria o, si s’escau qui els substitueixi, i com  mínim les dues 
terceres parts de les persones membres. 
 
2. Quan no es donen els requisits de la convocatòria que regula l’apartat 1, el ple queda 
vàlidament constituït quan s’han reunit tots els seus membres i ho acorden per 
unanimitat. 
 

Article 14   
Adopció d’acords 
 
1. Els acords del ple del Consell de Política Industrial de Catalunya són adoptats amb el 
vot favorable de la majoria absoluta de les persones membres del Consell que hi 
assisteixin. El president o presidenta dirimeix els empats, si es produeixen, per mitjà del 
vot de qualitat. 
 
2. Sols poden ser tractats els assumptes que figuren a l’ordre del dia, llevat que es 
declari la urgència per acord de la majoria absoluta. 
 
Article 15   
Règim de les reunions 
 
1. El ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada 3 mesos, sens 
perjudici que es puguin tenir sessions extraordinàries en els termes que el mateix 
Consell en ple determini. El ple també es reunirà quan sigui convocat pel president o 
presidenta, o pel vicepresident o vicepresidenta. 
 
2. De cada sessió del ple n’ha d’aixecar acta el secretari o secretària del Consell 
 

Article 16   
Funcions del ple 
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1. El ple del Consell de Política Industrial de Catalunya té les funcions següents: 

 
a. Aprovar el pla anual de treball del Consell. 
 
b. Aprovar les normes de funcionament intern del Consell. 
 
c. Aprovar la proposta de pressupost anual del Consell. 
 
d. Conèixer les directrius estratègiques d’actuació en matèria de política industrial que 
el departament competent en aquesta matèria li ha de presentar anualment i formular 
propostes d'actuació en aquest àmbit. 
 
e. Constituir grups de treball temporals amb funcions específiques  
 
f. Totes aquelles que expressament es regulen en el present Decret. 
 
Article 17   
Grups de Treball  
 
1. El ple pot crear i dissoldre grups de treball temporals sobre matèries industrials i 
empresarials específiques, es requereix l’acord dels membres que integren el ple en una 
votació a aquest efecte. 
 
2. En tot cas, els grups de treball tindran una durada temporal no superior a sis mesos, 
que es podrà prorrogar, si existeixen causes que ho justifiquen, seguint el procediment 
anterior.  
 
3. Als grups de treball del ple poden assistir representants d’associacions i institucions 
vinculades amb les matèries objecte del grup de treball no representades en el Ple així 
com persones que no siguin membres del Consell en qualitat d’expertes o assessores, 
prèvia comunicació al vicepresident o vicepresidenta del Consell. 
 
4. L’acord de creació de cada grup de treball del ple ha de determinar la durada 
temporal, la composició i funcionament concrets. 
 

 

Secció Cinquena 

La Comissió de Polítiques Sectorials 

 

Article 18   
Naturalesa jurídica 
 
Es constitueix la Comissió de Polítiques Sectorials  com a òrgan especialitzat del 
Consell de Política Industrial de Catalunya. 
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Article 19  
Composició 
 
1. La Comissió de Polítiques Sectorials s’integra per dotze membres del ple del Consell 
amb la distribució següent: 

 
a. quatre en representació de l’Administració de la Generalitat nomenats pel conseller o 
consellera competent  en matèria d’indústria.  
 
b. quatre en representació de les organitzacions sindicals que han obtingut la condició 
de més representatives en l’àmbit de Catalunya, en proporció a llur representativitat 
nomenats pel conseller o consellera competent  en matèria d’indústria, a proposta de les 
organitzacions sindicals més representatives.  
 
c. quatre en representació de les organitzacions empresarials que han obtingut la 
condició legal de més representatives en l’àmbit de Catalunya, en proporció a llur 
representativitat nomenats pel conseller o consellera competent  en matèria d’indústria, 
a proposta de les organitzacions empresarials més representatives. 
 

2. L’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials  poden 
substituir a qualsevol de les seves persones membres perquè les representi a la 
Comissió, sempre i quan la designació recaigui en una altra persona membre del ple del 
Consell. 
 

Article 20   
Funcions 

 
Corresponen a la Comissió de Polítiques Sectorials les funcions següents: 
 
a. Identificar des d’una perspectiva sectorial els instruments de política industrial que 
permetin accelerar l’adaptació de l’activitat industrial a les noves realitats productives. 
 
b. Participar en la definició de polítiques industrials especialment adreçades a la 
transformació i modernització dels sectors industrials tradicionals.  
 
c. Participar en definició de les directrius i plans d’actuació subsectorials i en el disseny 
d’instruments i mesures de política industrial específics.  
 
d. Formular i promoure propostes de bones pràctiques de transformació industrial i 
promoure i difondre les bones pràctiques ja existents. 
 
e. Fer el seguiment periòdic del Pla de Política industrial.   
 
f. Fer un seguiment periòdic de la situació de la industria catalana tenint en compte la 
seva estructura sub-sectorial i la creixent interdependència, interacció, interrelació i 
externalització d’activitats productives i l’aparició de nous sectors emergents.  
 
g. Realitzar estudis monogràfics sobre els diversos aspectes de política industrial. 
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h. Totes aquelles funcions relacionades amb l’àmbit d’actuació de la Comissió que li 
pugui delegar el ple. 

 
 

Article 21   
Constitució i funcionament 
 
1. Les sessions de la Comissió de Polítiques Sectorials són presidides pel vicepresident 
o vicepresidenta del Consell. 
 
2. Per a la vàlida constitució de la Comissió és necessària la presència, com a mínim, 
del vicepresident o vicepresidenta del Consell, del secretari o secretària, i de la majoria 
de les persones membres en representació de  l’entitat i organitzacions que composen la 
Comissió.  
 
3. La periodicitat de les sessions i les normes de funcionament de la comissió respecte 
cadascuna de les seves competències o funcions es determinarà pel ple del Consell. 
 
 

Article 22   
Grups de treball sectorials 
 
1. La Comissió de Polítiques Sectorials podrà constituir grups de treball Sectorials 
específics que es constituiran sota la figura de comissions sectorials permanents o grups 
de treball temporals. 
 
2. L’acord de creació de cada grup de treball sectorial n’ha de determinar la composició 
i funcionament concrets d’acord amb els objectius plantejats. 
 
3. Els grups de treball sectorials constituïts per la Comissió de polítiques sectorials 
tenen per objectiu:  

 
a. Realitzar a nivell sectorial el seguiment conjuntural dels processos de transformació i 
reestructuració de les diferents activitats industrials i de serveis relacionats amb les 
empreses de Catalunya 
  
b. Abordar amb els i les representants empresarials i sindicals de forma integrada i a 
través dels grups de treball específics, les problemàtiques estructurals concretes dels 
diferents sectors d’activitat, en quant a la millora de la competitivitat 
 
c. Elevar propostes  a la Comissió de polítiques sectorials per adaptar els diferents 
instruments de política industrial a la realitat de l’activitat productiva concreta  
 
d. Analitzar, detectar mancances i proposar millores del sistema d’informació industrial 
i empresarial relatiu a l’entorn d’activitat i l’estructura del teixit productiu específic. 
 
e. Impulsar estudis i treballs específics. 
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f. Participar en la elaboració de les línies estratègiques d’actuació en el sector 
 
Article 23   
Sol·licitud de constitució 
 
1. Tenen legitimació per a sol·licitar la constitució d’un Grup de treball sectorial 
 
a. Les organitzacions sindicals i associacions empresarials  
 
b. El Departament competent en matèria d’indústria. 
 
c. Sectors productius o laborals específics que no tenen representació a la Comissió de 
polítiques sectorials però que, en l’àmbit de Catalunya, són representatives en aquell 
sector productiu o laboral específic perquè acrediten, com a mínim, el 10% de la 
representació unitària. 
 

Article 24   
Composició dels grups de treball sectorial 
 
1. Els grups de treball sectorials estaran integrats per representants de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, el sindicats i les associacions empresarials 
representatives del sector 
 
2. El vicepresident o vicepresidenta nomena els i les membres dels Grups de Treball 
sectorials.  
 
3. Els grups de treball sectorials comptaran amb el suport tècnic de l’Observatori de 
Prospectiva Industrial.  
 
4. Els grups de treball sectorials podran comptar amb la participació de representats de 
les administracions públiques i dels sectors econòmics i socials i de la societat civil amb 
interessos econòmics i professionals en l’activitat o sector objecte del Grup de Treball. 
 
5. Els grups de treball sectorials podran comptar amb la participació de persones de 
reconegut prestigi en les matèries que li son pròpies.  
 
 
Disposició addicional primera 
Constitució del Consell de Política Industrial 
 
1. El Consell de Política Industrial de Catalunya s’ha de constituir dins dels sis mesos 
següents a l’entrada en vigor d’aquest decret 
 
2. Els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les 
organitzacions que composen el Consell han de proposar els seus representants en el 
termini de 60 dies comptats a partir de l’entrada en vigor del present decret.  
 
 
Disposició Addicional segona. 
Participació en les reunions del Consell 



                                                                                                                              21.10.09 

 13

 
L’exercici de les funcions ordinàries dels membres del Consell no implica la percepció 
de cap remuneració en tal concepte.  
 
 
Disposició Final 
 
Aquesta norma entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
 


