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1. Presentació 

L’any 2010 ha estat el primer del tercer període del Consell de Treball, Econòmic i Social, 
des de la seva regulació mitjançant llei i el primer després que l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya li atorgués la seva actual condició d’“òrgan consultiu i d'assessorament del 
Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals”, article 72.2. 

Renovació del Consell de Treball, Econòmic i Social 
De fet no és  fins el Ple del 8 de març de 2010 que s ’accepta, amb la majoria qualificada 
requerida per la Llei, la proposta del Govern amb relació a les persones que han d’ocupar la 
Presidència i la Secretaria del Consell, que fineix el procés de renovació, primer, i constitució 
formal, després, d’aquest organisme estatutari.  

Prèviament, amb data 1 de febrer, els membres dels Consell havien pres possessió del seu 
càrrec durant el Ple extraordinari convocat a l’efecte.  

La renovació de l’organisme no va suposar la total renovació dels seus membres, atès que 
una gran majoria van tornar a ser designats a finals del 2009 per les seves respectives 
organitzacions a fi  i efecte que continuessin desenvolupant el càrrec que ostentaven fins 
aquell moment. No obstant això, en el decurs de l’any 2010, Esther Boixaderas, membre del 
Consell per CCOO i Pepa Muñoz, procedent de l a Confederació de Cooperatives de 
Catalunya, sí van cessar en la seva condició de membre del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya.  

Així mateix, després de les eleccions del 28 de novembre, Eva Granados y Neus Munté, 
membres del Consell per la UGT, van assolir la condició de di putades al Parlament de 
Catalunya incorrent en una de les situacions d’incompatibilitat previstes en la Llei de creació 
del Consell, per la qual cosa s’està a l ’espera que sigui publicada l’ordre que contingui la 
proposta de substitució tramesa per l’organització que les havia proposat.  

A totes elles, el Consell va deixar constància en el seu moment del seu reconeixement i 
agraïment del seu treball i de les seves aportacions durant tot el temps que han format part 
d’aquest organisme. 

El context governamental d’aquest període 
Si el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha iniciat la seva legislatura, aquest 
any, el Govern de Catalunya presidit pel Molt Honorable José Montilla i Aguilera va exhaurir 
el seu mandat.  

El 28 de novembre van tenir lloc les eleccions al Parlament de Catalunya, i del resultat se’n 
deriva que el  27 de d esembre prengués possessió del seu càrrec de Molt Honorable 
President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas i Gabarró, i dos dies després, el 
29 de desembre, ho fessin tots els Honorables Consellers i Conselleres, finalitzant d’aquesta 
manera el procés de constitució del nou Govern i obrint-se un nova legislatura. 

El CTESC emet 50 dictàmens l’any 2010 
La coincidència en el  temps de d os fenòmens com són: d’una banda, el  desplegament 
legislatiu i normatiu de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 i d’altra la finalització del 
període de mandat del Govern han generat en el 2010 un important creixement de la seva 
l’activitat legislativa i normativa. 

Aquest fet, conjuntament amb la continuïtat d’una alta remissió dels seus projectes de llei, 
decrets, altres normatives i plans en relació al total dels produïts pel Govern ha tingut com a 
conseqüència que el nombre total de dictàmens que ha emès aquest Consell hagi ascendit 
fins a la xifra de 50. 
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Amb aquest volum s’ha superat amb escreix el total de dictàmens emesos en altres anys, on 
per exemple el 2009 v a ser de 31  i han tor nat a s ituar el Consell de Tr eball, Econòmic i 
Social de Catalunya com el CES amb major nombre d’ells a tot l’Estat. 

Aquest fet cal interpretar-lo positivament pel que suposa de continuïtat en el reconeixement, 
valoració i compliment del Govern amb relació al paper institucional que té reconegut el 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

La 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 
escaient la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, corresponent a l ’any 2009, la 
qual inclou un informe sobre la situació del treball autònom a C atalunya que, t ambé per 
manament legal, s’ha de fer anualment.  

El nou format utilitzat per a la presentació dels continguts, conclusions i recomanacions de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya encetat aquest any va ser un encert. Fer-ho 
mitjançant una jornada especifica on, a més a més, es va poder comptar amb la presencia 
del Sr. Xavier Prats i Monné, Director d’Ocupació, Estratègia de Lisboa i Assumptes 
Internacionals de la Comissió Europea, que va desenvolupar una conferència sobre 
“L’Estratègia Europa 2020. La per spectiva de l ’ocupació” i el seu tancament per part de la 
Hble. Consellera de T reball, Mar Serna, va produir un m ajor ressò en el s mitjans de 
comunicació en relació amb aquest important treball del Consell. 

Activitat d’iniciativa pròpia 
Així mateix, i durant el 2010, el Consell de Treball, Econòmic i Social, atenent a la capacitat 
d’iniciativa pròpia, ha desenvolupat les següents activitats:  

• Tres informes referits a :  

o Informe sobre el disseny metodològic per a l'anàlisi de l'impacte de la formació 
professional contínua i la formació professional ocupacional a Catalunya 

o Informe sobre les empreses d'inserció a Catalunya 
o Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya 

• Dues jornades. Una, la dedicada a “La nova indústria exportadora: factor fonamental per 
sortir de la crisi” amb la presentació efectuada pel Sr Joan Trullén, doctor en C iències 
Econòmiques i ex secretari general d’Indústria. I l’altra és la ja esmentada, destinada a la 
presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya. 

• El Premi Mercè Sala per a tes is doctorals va quedar desert. Malgrat que a l a 
convocatòria van presentar-se onze tesis que optaven a aquest reconeixement, el jurat 
va considerar que o bé no s’ajustaven a les bases o bé no gaudien de tots els requisits i 
valors necessaris. 

 

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 que 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 l es 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 2009 
• Incrementar els continguts qualitatius en els dictàmens sol·licitats pel Govern. 
• Mantenir l’avaluació dels dictàmens emesos amb especial incidència en el seguiment del 

grau d’acceptació per part del Govern. 
• Elaborar: 

o Els dictàmens que sol·liciti el Govern. 
o La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2009. 
o L’Informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 
o Els estudis, informes i altres activitats d’iniciativa pròpia. 
o L’Informe anual de gestió del Consell. 
o 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 i implantar el Pla de comunicació del CTESC, potenciant la via telemàtica.  
• 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: 

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

o Evitar, mitjançant el consens, el màxim de bloquejos o rigideses possibles. 
o Sol·licitar als Departaments una p rogramació en les peticions de d ictamen, que 

permeti la seva no acumulació, així com que el tràmit d’urgència només s’apliqui en 
els casos indispensables. 
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• Aconseguir del Govern que trameti tota la normativa que, pel  seu contingut, ha de s er 
objecte de dictamen amb la totalitat de la documentació necessària. 

• Obrir vies de comunicació amb els sectors de la societat afectats per les normes a 
dictaminar. 

Iniciativa pròpia 
• Criteris generals per regir les actuacions d’iniciativa pròpia: 

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

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

• Convocar el Premi anual Mercè Sala per a Tesis Doctorals. 
• Mantenir i desenvolupar l’Observatori de l’RSE. 

Iniciativa pròpia. Estudis i informes 
• Criteris de selecció:  

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

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

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

• Criteris de gestió:  
o Equip responsable de cada estudi o informe: ponent (membre del CTESC) i cap del 

projecte (director del Gabinet d’Estudis).  
o Constitució d’un grup de treball específic participatiu i, si escau, amb incorporacions 

externes.  
o Possibilitat d’encarregar aportacions i tasques específiques. 

Iniciativa pròpia. Jornades 
• Criteris de selecció:  

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

• Criteris d’elaboració: 
o Definició dels tipus de jornada: 
o De debat, o aprofundiment en el coneixement del tema objecte de la jornada.  
o De presentació de conclusions sobre informes o estudis previs del Consell. 
o Garantir la pluralitat i l’equilibri en les posicions expressades.  
o Cercar la màxima qualitat de les jornades, mitjançant la selecció de ponents de 

reconeguda capacitat o autoritat tècnica. 
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• Criteris de gestió:  
o Equip responsable de cada estudi o informe: ponent (membre del CTESC) i cap del 

projecte (director del Gabinet d’Estudis).  
o Constitució d’un grup de treball específic participatiu i, si escau, amb incorporacions 

externes.  
o Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, 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:  
o Tema d’actualitat i transcendència econòmica i social. 
o Personatges de reconegut prestigi sobre la matèria a tr actar i amb capacitat de 

comunicar.  
o Amb capacitat de convocatòria. 

• Criteris de gestió: 
o Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, difusió i 

realització de la conferència. 
o Difusió posterior. 

Iniciativa pròpia. Col·lecció Llibres del CTESC 
• Criteris de selecció: 

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

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

o Edició i publicació d’obres d’autor dins la col·lecció Llibres del CTESC. 
o 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. 
• Realitzar visites a empreses i entitats que presentin algun aspecte rellevant, concordant 

amb les seves competències. 

Difusió de les activitats 
• Elaborar el Pla de comunicació del Consell, basat en:  
• Potenciar l’espai web com a mecanisme de difusió preferent:  

o Incrementar el contingut d’informació que s’ofereix i incorpora. 
o Actualitzar de forma constant i emetre missatges sobre novetats. 
o Millorar l’accessibilitat (lingüística i visual) a la informació.  
o Incorporar totes les publicacions del Consell i en especial:  
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• Els dictàmens elaborats a petició del Govern sobre els seus avantprojectes 
legislatius, normatius o plans sectorials. 

• La Memòria socioeconòmica anual. 
• L’ Informe de gestió. 

• Reservar la publicació en paper per: 
o Les consideracions i/o conclusions consensuades en informes, estudis i la Memòria 

socioeconòmica anual de Catalunya. 
o Publicació de la tesi premiada anualment, així com alguna de l es no premiades, 

adaptant el llenguatge i la dimensió si es considera adient. 
• Potenciar la relació amb els mitjans de c omunicació per tal que es  facin ressò de les 

activitats dels Consell.  
• Desenvolupar i dinamitzar l’Observatori de l’RSE 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. 
• Incorporant posicionaments rellevants sobre aspectes de transcendència 

socioeconòmica, laboral o ocupacional. 
• Recollint informacions i indicadors sobre aquests aspectes de més actualitat.  
• Referenciar 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 d e la Llei 7/2005, de 8 de j uny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, i l’article 4 del Decret 43/2007, de 20 de febr er, 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 l es matèries que s ón 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 v inculants, 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 pr esidenta del 

Consell. 
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• Aprovar la separació del president o presidenta, en una sessió específica convocada a 
aquest efecte.  

• 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 t reball de c aràcter temporal per tractar qüestions 

específiques, dins de les matèries de l a 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 pr oposta de l a 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 al lò 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 del 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 es tableix el nombre de c omissions de treball permanent 
necessàries i llur composició i funcions. 

Es creen quatre comissions de treball de caràcter permanent:  
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a) Economia i Fiscalitat i Unió Europea, amb l’àmbit competencial següent: economia i 
fiscalitat, Unió Europea i qualssevulla matèria no atr ibuïda expressament a c ap altra 
comissió permanent. 

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 t reball de caràcter permanent, el Ple del Consell pot 
acordar la constitució de comissions de tr eball temporals i específiques per dur a ter me 
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 tr eball permanents estan integrades per 12 m embres -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 M emòria, 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. 



 

Informe de gestió | 2010 | Pàg. 13 

4. Activitat dels òrgans col·legiats 

El Ple 
Enguany el Ple s’ha reunit en vint-i-dues ocasions. En una ocasió amb caràcter ordinari i les 
altres vint-i-una amb caràcter extraordinari. 

04/01 
Extraordinària 

S’aproven per unanimitat el dictamen sobre l’Avantprojecte de l lei del 
cinema de Catalunya, del qual en va ser ponent el senyor Labrador, i el 
dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial 
d’estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles per al període 2010-2014, del 
qual en va ser ponent el senyor Vives. 

11/01 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat el dictamen sobre el Projecte de decret de la 
Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social. La 
senyora Mora, com a ponent del dictamen, fa un resum de la norma i del 
dictamen elaborat. 

18/01 
Extraordinària 

S’aproven cinc dictàmens. 

En primer lloc, s’aproven en votació conjunta (atès que es van elaborar i 
tramitar també de manera conjunta) i per unanimitat, els dictàmens sobre 
el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC), i es modifica el Decret 93/1999, de 
6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, el Projecte de decret 
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC) i es regula la producció i la gestió dels residus de 
la construcció i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió 
de residus municipals de C atalunya (PROGREMIC) i es regula la 
recaptació de cànons sobre la disposició de r ebuig dels residus 
municipals i el Projecte de dec ret pel qual s’aprova el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals (PTSIRM). La 
senyora Huerga exerceix de ponent dels quatre dictàmens. 

En segon lloc, s’aprova per unanimitat el dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. El 
senyor Puig, com a ponent del dictamen, fa un resum de la norma i del 
dictamen elaborat. 

25/01 
Extraordinària 

S’aproven dos dictàmens, un es tudi i un informe. En primer lloc, la 
senyora Mora, ponent del  dictamen sobre l’Avantprojecte de l lei de 
Polítiques de Joventut, exposa el contingut de la norma i del dictamen 
elaborat. Tot seguit el dictamen és aprovat per unanimitat. 

A continuació, la senyora Boixadera, ponent del dictamen sobre 
l’Avantprojecte de l lei dels serveis de pr evenció, extinció d’incendis i 
salvaments de l a Generalitat, exposa el contingut de la norma i del 
dictamen, que s’aprova també per unanimitat.  

El senyor Calero, ponent i coautor de l’estudi "Metodologia d’avaluació de 
la Formació Professional", exposa als assistents l’estudi elaborat, que és 
aprovat per assentiment. 

El senyor Sellés, ponent de l’informe sobre les empreses d’inserció 
explica als assistents els motius pels quals l’elaboració d’aquest informe 
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s’ha dilatat tant en el  temps: la manca de d isponibilitat i viabilitat de les 
dades que havia d’enviar el Departament de Tr eball. Els assistents 
aproven l’informe per assentiment. 

01/02 
Extraordinària 

Té lloc la presa de possessió dels nous membres del CTESC. La senyora 
Itoiz llegeix l’Acord GOV/7/2010, de 19 de ge ner, de no menament dels 
membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

22/02 
Extraordinària 

S’aproven tres dictàmens. El senyor Fandiño, ponent del dictamen sobre 
el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’Equipaments Cultural de 
Catalunya 2010-2020, exposa el contingut de l a norma i del dictamen 
elaborat. Tot seguit, s’aprova el dictamen per unanimitat. 

En segon lloc, s’aprova també per unanimitat el dictamen sobre el 
Projecte de decret sobre tramitació dels documents reconeguts del Codi 
tècnic de l’edificació i creació de la Comissió sobre l’aplicació del Codi 
tècnic de l’edificació a Catalunya i del Registre general del Codi tècnic de 
l’edificació, del qual n’és ponent el senyor Guillermo. 

En tercer lloc, la senyora Olavide, ponent del dictamen sobre el Projecte 
de decret pel qual es regula el procediment d’integració en la condició de 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut del personal sanitari del 
Departament de J ustícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de 
justícia juvenil, exposa el contingut de l a norma i el dictamen, que és 
aprovat per unanimitat. 

Els assistents aproven també l’Informe de ges tió corresponent a l ’any 
2009. 

01/03 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat el dictamen sobre el Projecte de decret de 
titulacions de patró/ona d’embarcacions en aigües continentals i fluvials i 
habilitació per al govern d’embarcacions d’esbarjo de lloguer en aquestes 
aigües; el senyor Vizcarro n’és el ponent. 

Els assistents aproven per assentiment la planificació dels projectes a 
realitzar durant l’any 2010. 

08/03 (1) 
Extraordinària 

 

S’aproven per unanimitat els nomenaments del senyor Rañé i la senyora 
Itoiz com a president i secretària executiva, respectivament; persones que 
han estat proposades conjuntament pels consellers d’Economia i 
Finances i de Treball per als esmentats càrrecs. 

08/03 (2) 
Extraordinària 

 

S’aproven dos dictàmens. El primer d’ells, sobre l’Avantprojecte de llei del 
Protectorat respecte de les fundacions i les associacions d’utilitat pública, 
del qual el senyor Climent n’és el ponent, s’aprova per unanimitat. 

El segon dictamen, sobre el Projecte de decret de regulació de la Xarxa 
de serveis d’informació, difusió i atenció turística de Catalunya, s’aprova 
també per unanimitat, sent la senyora Muñoz la ponent. 

06/04 
Extraordinària 

S’aproven dos dictàmens i un document del CTESC. El senyor Labrador, 
ponent conjunt dels dictàmens sobre el Projecte de dec ret pel qual es 
constitueix el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i 
sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya, n’exposa el contingut. 
Els dictàmens s’aproven per unanimitat. 

El senyor Climent, ponent del document "Consideracions i propostes 
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sobre l’actual Sistema Tarifari Integrat: el títol T-12 i els títols 
multipersonals", n’exposa els antecedents i les principals propostes que 
formula el Consell al Govern. S’aprova el document per unanimitat. 

19/04 
Ordinària 

Hi assisteixen també la senyora Mar Serna, consellera de Treball, i del 
senyor Antoni Fernández, secretari general del Departament de Treball. 

En aquesta reunió, el senyor Rañé i la senyora Itoiz prenen possessió 
dels respectius càrrecs del Consell, i de conformitat amb l’article 14 del 
Decret 43/2007 que desenvolupa la Llei 7/2005, es constitueix formalment 
el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que inicia el tercer 
mandat. 

Tot seguit, s’aproven les vicepresidències, la composició de la Comissió 
Executiva i de les comissions de treball. 

El senyor Rañé fa el  discurs inaugural del tercer mandat del Consell, 
recordant les anteriors presidències i apuntant els reptes de futur del 
CTESC.  

La senyora Serna recorda també les anteriors presidències i membres del 
Consell i ressalta que el tercer mandat és el primer en què el CTESC està 
plenament reconegut en l’Estatut d’Autonomia com a òr gan consultiu i 
d’assessorament del Govern en matèries laborals, econòmiques i socials. 
Agraeix al CTESC la tasca d’assessorament mitjançant els dictàmens que 
emet i els informes que elabora, en especial la Memòria socioeconòmica i 
laboral. 

A continuació s’aproven dos dictàmens. El primer, sobre el Projecte de 
decret pel qual s’aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya, s’aprova per 
unanimitat; n’és ponent el senyor Climent. 

El dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives s’aprova per vint-i-set vots a 
favor, un en contra i set abstencions. La senyora Callís n’és la ponent. 

26/04 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat el dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de 
protecció civil de C atalunya. El senyor Guillermo, en s ubstitució de la 
senyora Cabañas que va ser nomenada ponent del dictamen però que no 
ha pogut venir a la reunió, explica el contingut de la norma i del dictamen 
elaborat. 

17/05 
Extraordinària 

S’aproven tres dictàmens. En primer lloc, el senyor Fandiño, ponent del 
dictamen del Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text articulat 
de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, n’exposa el contingut. 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 

En segon lloc, la senyora Granados substitueix el senyor Oña com a 
ponent del dictamen sobre el Projecte de dec ret legislatiu pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, dictamen que és aprovat per 
unanimitat. 

En tercer i darrer lloc, el senyor Sellés, ponent del dictamen sobre el 
Projecte de decret sobre beneficis per a les famílies monoparentals i les 
famílies nombroses en el  preu del transport públic per carretera i 
ferrocarril, n’exposa el contingut. El dictamen s’aprova per unanimitat. 

31/05 S’aproven dos dictàmens i ambdós per unanimitat. Del dictamen sobre el 
Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-
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Extraordinària 2011, n’és ponent la senyora Munté, qui en resumeix el contingut.  

El senyor Labrador és ponent del dictamen sobre el projecte de decret de 
regulació dels habitatges d’ús turístic i en resumeix el contingut i 
estructura. 

07/06 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat el dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del Transport per 
cable. La senyora Huerga n’és la ponent. 

El senyor Rañé explica als assistents els ajustos de despesa de personal i 
de les dietes d’assistència que està obligat a aplicar el Consell, en el marc 
de les directrius de contenció de la despesa pública aprovades pel 
Govern de la Generalitat. 

21/06 
Extraordinària 

S’aproven tres dictàmens. En primer lloc, la senyora Munté, ponent d el 
dictamen sobre l’Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per a la 
igualtat de dones i homes, n’exposa el contingut. Tot seguit, el dictamen 
s’aprova per disset vots a favor, set en contra i una abstenció. 

En segon lloc, la senyora Olavide, com a pon ent del dictamen sobre el 
Projecte de decret de regulació dels Serveis tècnics de punt de trobada, 
resumeix els antecedents i el contingut del dictamen, que s ’aprova per 
unanimitat. 

Finalment, el senyor Bonal actua com a ponent del dictamen sobre el 
Projecte de dec ret regulador de fi txers estadístics de Catalunya i de les 
cessions de dades sotmeses a secret estadístic, que també s’aprova per 
unanimitat. 

29/06 
Extraordinària 

Els presents aproven per unanimitat la Memòria socioeconòmica i laboral 
de l’any 2009, estructurada en sis capítols, un resum executiu i un apartat 
de reptes de futur.  

Es lliura als assistents una proposta de declaració institucional del Consell 
a partir del contingut fins el moment conegut de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia. El document es debat en la 
sessió plenària, si bé s’acorda que es reuniran els membres de la 
Comissió Executiva per debatre el document, i si escau, aprovar-lo. 

19/07 
Extraordinària 

S’aproven tres dictàmens, en tots els casos per unanimitat. En primer lloc, 
la senyora Mora, ponent del dictamen sobre el Projecte de decret sobre la 
inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, el certificat d’aptitud i el 
programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat, n’exposa 
el contingut i les principals consideracions fetes. 

A continuació, la senyora Callís exerceix de ponent del dictamen sobre el 
Projecte de decret legislatiu per a l’adequació de normes amb rang de llei 
a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 d e 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.  

En tercer lloc, el senyor Labrador, ponent del dictamen sobre el Projecte 
de decret pel qual es regula l’Oficina del Contribuent, n’exposa el 
contingut i les principals consideracions abans de la votació. 

26/07 
Extraordinària 

S’aproven dos dictàmens per unanimitat. La s enyora Callís, ponent de l 
dictamen sobre el Projecte de decret d’establiments d’allotjament turístic, 
n’exposa el contingut i les principals consideracions.  
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Tot seguit, el senyor De Paz, ponent del dictamen de L’Avantprojecte de 
llei de Jocs i Apostes, n’exposa el contingut i les principals 
consideracions. 

13/09 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat el dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de 
les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el 
procediment d’autorització n’exposa el contingut. El senyor Labrador n’és 
el ponent. 

14/10 
Extraordinària 

S’aproven cinc dictàmens. En primer lloc, s’aprova per unanimitat el 
dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. El senyor Rañé explica que atès 
que no s’han formulat consideracions no es va designar un ponent pe r a 
la presentació del dictamen. Malgrat això, CCOO presenta un v ot 
particular que el senyor Labrador defensa.  

En segon lloc s’aprova, també per unanimitat, el dictamen sobre el 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i 
es crea el Fons de S olidaritat Urbana. La s enyora Ballesteros n’és la 
ponent. 

En tercer lloc, la senyora Cabañas exerceix de ponent dels dos dictàmens 
sobre medi ambient (l’un sobre el Projecte de dec ret pel qual es 
desenvolupa la Llei 20/2009, de 4  de des embre, de pr evenció i control 
ambiental de l es activitats, pel que fa a l ’autorització substantiva amb 
avaluació d’impacte ambiental i es regulen les Entitats Col·laboradores de 
l’Administració ambiental; i l’altre sobre el Projecte de decret pel qual es 
desenvolupa la Llei 20/2009, de 4  de des embre, de pr evenció i control 
ambiental de l es activitats, pel que fa a l es llicències i comunicacions). 
Ambdós dictàmens s’aproven per unanimitat. 

En quart lloc s’aprova per unanimitat el dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de 
loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de 
la Generalitat. El senyor Guillermo n’és el ponent. 

Finalment, els presents deleguen per assentiment, en els membres de la 
Comissió Executiva, l’aprovació del dictamen sobre el Projecte de decret 
d’ordenació general de la formació professional inicial. 

20/12 
Extraordinària 

S’aproven tres dictàmens i un e studi. El senyor Rañé informa que atès  
que el dictamen del Projecte de dec ret de c reació del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya no té c onsideracions, no es  va 
nomenar ponent. S’aprova el dictamen per assentiment. 

A continuació, el senyor Climent presenta, com a ponent, el  dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de rifes, 
tómboles i combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals, 
dictamen que s’aprova per unanimitat. 

El senyor Labrador és el ponent del dictamen sobre el Projecte de decret 
pel qual es regula el Consell Assessor de l’Agència Tributària de 
Catalunya; fa un r esum del contingut del dictamen. Tot seguit, s’aprova 
per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i dues abstencions. 

El senyor Rañé presenta al Ple les principals conclusions i recomanacions 
de l’estudi sobre el fracàs escolar elaborat pel Consell, que s’aprova per 
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unanimitat. 

Finalment, s’aprova per assentiment el calendari ordinari de r eunions 
previstes per l’any 2011. 

La Comissió Executiva 
La Comissió Executiva s’ha reunit en v int-i-una ocasions. En dotze ocasió amb caràcter 
ordinari i les altres nou amb caràcter extraordinari. 

11/01 
Ordinària 

S’aprova l’execució del pressupost del CTESC a 31 de desembre de 
2009. S’acorda alliberar les reserves que es  van retenir per adoptar 
mesures d’estalvi, amb la qual cosa, en el tancament definitiu, el 
disponible no executat resultarà d’un import més alt. S’aprova no elaborar 
el treball “Polítiques públiques d’impuls de sortida de la crisi: possibilitats i 
limitacions” i en substitució s’acorda estudiar la viabilitat dels estudis “El 
paper de la construcció dins del nou model productiu” i “Fiscalitat 
ambiental”. 

Finalment, el President informa de la realització del segon Seminari del 
CTESC i es fixa la data. També s’acorda elaborar el dictamen preceptiu al 
Projecte de Decret de Modificació del Pla de Comptabilitat per a les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, un cop es disposi del text definitiu i finalitzi l’exposició pública. 

El President informa dels motius al·legats pel Departament de Presidència 
per no sol·licitar dictamen al CTESC sobre l’Avantprojecte de llei de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

08/02 
Ordinària 

S’aprova l’Informe de gestió 2009. Així mateix, es dóna a conèixer el full 
estadístic elaborat pel Consell sobre l’activitat de tots els CES d’Espanya i 
s’aprova presentar-lo públicament com un annex a la Memòria d’activitats 
del 2009. S ’aprova col·laborar amb la Fundació Factor Humà, en la 
segona edició del Premi Mercè Sala. Finalment, el President proposa una 
visita informativa de la comissió executiva i de l a comissió de 
desenvolupament territorial i medi ambient, a l a dessaladora que 
l’empresa AGBAR té a E l Prat. Es dóna a conèixer el possible calendari 
per a la constitució del Consell. 

Per acabar, i a petició del representant de Foment, es canvia l’horari de 
les reunions de la Comissió Executiva que passa de les 10 a les 12 hores. 

22/02 
Ordinària 

S’inicia amb l’aprovació de les bases de la convocatòria del Premi Mercè 
Sala de tesis doctorals 2010 i del Pla de Treball del CTESC, després de la 
seva discussió a la comissió. S’aprova la realització d’un Seminari cada 
quadrimestre així com una jornada tot aprofitant la presentació de la 
Memòria del CTESC al mes de juliol. 

El President comunica la nova convocatòria de la reunió dels CES 
d’Espanya que enguany tindrà lloc a Eivissa la primera setmana de maig i 
la confirmació d’una visita institucional al CES de Flandes. 

08/03 
Ordinària 

Es revisen i es complementen els documents referents a les observacions 
dels dictàmens del CTESC de 2002-2009, per tal de pub licar-los en la 
Memòria d’enguany. Així mateix, s’aprova el tema del monogràfic del mes 
d’abril, fent-lo coincidir amb el seminari que ti ndrà lloc sobre “La nova 
indústria exportadora: factor fonamental per sortir de l a crisi”, i els fulls 
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d’indicadors del mes de maig i juny. 

El President informa de la sol·licitud del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa d’elaborar un es tudi que anal itzi les necessitats 
formatives que requereixen les empreses del sector turístic per tal de 
poder donar resposta a les transformacions necessàries per generar un 
turisme d’alt valor afegit. S’acorda estudiar la viabilitat en la comissió 
corresponent. 

S’informa de les candidatures presentades al Premi Factor Humà Mercè 
Sala i es recorda als consellers la possibilitat de presentar candidatures al 
premi.  

El President informa dels contactes fets per a l a presentació de la 
Memòria i se n’aprova el format. Queda pendent el lloc de la presentació. 

22/03 
Extraordinària 

Actua per delegació del Ple. S’aprova el dictamen sobre el “Projecte de 
decret sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines”. 

A continuació s’estudien les diverses candidatures presentades al Premi 
Mercè Sala de l a Fundació Factor Humà. Finalment s’acorda que el  
representant del CTESC al Jurat del premi recolzi tres candidatures de les 
6 presentades. 

Finalment es debaten nous temes i ponents per a futurs seminaris en el 
CTESC i el President informa dels contactes formalitzats amb el ponent 
de la presentació de la Memòria 2010. 

12/04 
Ordinària 

La secretària executiva presenta als consellers l’execució del pressupost 
a 31 de març. L’única cosa que es  destaca és la quantitat de r eunions 
fetes durant el primer trimestre de l ’any la qual cosa ha s uposat la 
despesa d’una bona part de la partida pressupostada. Tothom mostra el 
seu acord. S’acorda la composició dels membres del Jurat Premi Tesis 
Doctorals, edició 2010.  

A continuació, s’acorda que el s Seminaris del CTESC tractin sobre les 
temàtiques que es tiguin en fas e d’estudi per tal que el  tema tingui el 
màxim interès per tothom. 

Es comunica als assistents la data del lliurament del Premi Mercè Sala de 
la Fundació Factor Humà i de l a disponibilitat de cinc invitacions per 
assistir-hi. 

Finalment, el president informa de la convocatòria d’una reunió dels CES 
de l’Euroregió a Montpeller i de la nova convocatòria de la Trobada Anual 
de CES d’Espanya a Eivissa. Comunica que s’ha posposat sine die la 
visita institucional a Flandes.  

En el torn obert de par aules la representant de l a Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya i membre del Grup III comunica el 
seu relleu al capdavant de la Federació, però garanteix la seva 
assistència al CTESC fins que s’oficialitzi el canvi. 

26/04 
Ordinària 

S’inicia amb la presentació a la Comissió Executiva del nou aplicatiu 
“gestor de dictàmens”, creat per automatitzar els processos dels 
dictàmens, assegurant la seva execució de forma eficient. S’espera que 
de cara el futur es pugui fer servir també per a l’elaboració de la Memòria. 

A continuació es presenta el nou format web i les noves prestacions de 
l’espai intern. Així mateix, s’acorda donar publicitat exclusivament a l es 



 

Informe de gestió | 2010 | Pàg. 20 

actes de les reunions del Ple. 

Finalment, el representant de Foment a la comissió executiva exposa la 
necessitat de signar un conveni amb el Consell de Relacions Laborals per 
a la qüestió de l’Observatori de l’RSE i el President comunica l’inici dels 
contactes per dur-lo a terme. 

07/06 
Ordinària 

Es debat sobre la petició del President del Consorci i Alcalde Barcelona, 
de donar suport al Projecte de l lei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Així mateix, la secretària executiva informa sobre el contingut del Decret 
de mesures urgents de contenció de despesa i de com afectarà al conjunt 
del CTESC. A continuació s’informa de les aportacions del nou web del 
CTESC. 

Per acabar, el president comunica la visita institucional que farà el Comitè 
de Diàleg Social Hongria-Metal·lúrgia al CTESC, a i nstàncies d’un 
membre del CTESC. 

14/06 
Extraordinària 

Té lloc al consorci El Far. Es fa una r eflexió, anàlisi i avaluació de 
l’activitat del CTESC i es demanen propostes per a una pl anificació 
estratègica de cara al nou m andat. S’aprova una sèrie d’acords que 
afecten a tot l’àmbit del CTESC. 

22/06 
Extraordinària 

S’analitza l’apartat “Evolució de futur” de la Memòria. Després d’un llarg 
debat i de diverses modificacions, se’n fa una nova redacció que quedarà 
pendent d’aprovació en la propera reunió. 

28/06 
Ordinària 

Es produeixen els darrers canvis en la redacció del document “Evolució 
de Futur” i s’aprova el document final. A continuació s’analitza el 
document “La conjuntura econòmica”, el qual, després de les esmenes 
proposades pels diferents membres de l a Comissió queda pendent de 
l’aprovació del Ple del CTESC. Finalment, el president informa de l a 
persona que farà la ponència de presentació de la Memòria i de l’entrada 
de nous normes a dictaminar. 

12/07 
Ordinària 

S’inicia amb l’aprovació de l’execució del pressupost del CTESC a 30 de 
juny. Així mateix, s’informa de l a programació del pressupost de l ’any 
vinent, el qual ve determinat per la pròrroga de l’actual.  

A continuació, s’aproven els temes a tractar en els monogràfics dels 
mesos setembre, octubre, novembre i desembre. Així mateix s’acorda la 
temàtica a tractar en un número de La Revista digital. 

Finalment, el President del CTESC i els consellers fan una bona valoració 
del ressò que ha tingut en la premsa la presentació de la Memòria 2009 
del CTESC. 

29/07 
Extraordinària 

Té caràcter d’extraordinària perquè actua per delegació del Ple. S’aprova 
per unanimitat la proposta de d ictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual es regula l’ordenació de la Formació Professional per a l’Ocupació a 
Catalunya. 

Així mateix, es dóna la benvinguda a la nova representant del Grup III que 
actua en representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 

06/09 
Ordinària 

S’analitza l’escrit d’un particular en el qual sol·licita al CTESC l’elaboració 
d’un estudi sobre una temàtica concreta i s’acorda respondre que el 
CTESC no fa estudis a proposta de particulars, sinó que ho fa a petició 
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del Govern o bé de  les organitzacions presents al Consell. Així mateix 
s’analitzen els projectes en curs del CTESC i el termini de finalització per 
a la programació de nous projectes i l’inici de la realització de la Memòria 
socioeconòmica 2010. 

S’acorda fer una jornada coincidint amb la presentació de l’estudi sobre el 
fracàs escolar. 

20/09 
Ordinària 

S’analitza el document elaborat pel CTESC sobre les infraestructures a 
l’Euroregió. S’acorda fer modificacions i afegir la legislació actual. A 
continuació s’aproven els criteris de distribució del concepte destinat a la 
compensació de les organitzacions representades al Consell per major 
dedicació i disponibilitat. Així mateix, s’informa que no e s destinarà cap 
recurs a aquestes organitzacions per la realització d’activitats d’interès del 
CTESC, degut a la petició del Govern de contenir la despesa. 

Finalment, es planifiquen les reunions de treball del mes de novembre i 
s’acorda que la reunió del grup de treball de l ’estudi “Anàlisi de l es 
condicions laborals de la joventut a Catalunya”, es farà extensa a tot el 
Consell i a representants del Departament de Treball. 

Per acabar s’acorda que cada grup presenti dos candidats a ponents dels 
diversos apartats de la Memòria. 

08/10 
Extraordinària 

S’aprova el dictamen sobre el Projecte de d ecret del Sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per delegació del Ple. 
També es designen els ponents per a c ada temàtica de l a Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. 

A continuació s’aprova l’informe sobre Infraestructures a l ’Euroregió, 
després d’efectuar els canvis proposats pels membres de la Comissió i 
s’acorda enviar el text definitiu als presidents del CES de l ’Euroregió, 
d’acord amb la compromís contret. Finalment s’aprova l’execució del 
pressupost del CTESC a 30 de setembre, així com la proposta de 
transferència de c rèdits, per poder atendre les despeses sorgides arran 
de les reunions extraordinàries que el CTESC ha hagut de convocar per 
l’elaboració de dictàmens. 

19/10 
Extraordinària 

S’aprova el dictamen sobre el projecte d’ordenació general de la formació 
professional inicial, per delegació del Ple i s’adjunta un vot particular. 

S’acorda que el CTESC participi en el consorci d’IVÀLUA, d’acord amb la 
petició del seu president, per tal de facilitar la col·laboració dels agents 
socials i econòmics en l a seva tasca de di fusió de l ’avaluació de l es 
polítiques públiques. Es vota per unanimitat que s igui el president del 
CTESC el representant del Consell al Consorci. 

02/11 
Extraordinària 

Actua per delegació del Ple. S’aprova el dictamen sobre el Projecte de 
decret del registre de delegats i delegades de prevenció. A continuació 
s’acorda iniciar els tràmits per acceptar la proposta del propietari de 
l’edifici del CTESC per tal que es  llogui la porta 1ª de la tercera planta 
que, fins ara, ocupava un altre llogater, per disposar així de tota la planta. 

12/11 
Extraordinària 

S’aprova, per delegació del Ple i per unanimitat, el Projecte de decret 
sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb 
discapacitat en em preses de 5 0 o més persones treballadores i de l es 
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. 
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El President ratifica que s’ha tramitat la sol·licitud d’informe a la Direcció 
General de Patrimoni per a l’arrendament del local corresponent a la porta 
primera de la planta tercera i com a conseqüència es podrà posar tota la 
planta primera a di sposició de l es organitzacions representades al 
CTESC, i la segona i tercera senceres al personal propi. 
Pressupostàriament, suposarà un estalvi per al Consell. 

29/11 
Extraordinària 

S’inicia amb l’aprovació del calendari de reunions ordinàries del 2011. A 
continuació es retira el següent punt de l ’ordre del dia consistent en la 
l’aprovació de t ransferències de par tides atès que la direcció general de 
Patrimoni no ha emès encara l’informe d’aprovació del lloguer de la porta 
1ª de la planta tercera. 

13/12 
Ordinària 

S’aproven els temes dels monogràfics del primer trimestre de l ’any. 
S’acorda esperar a teni r el pressupost de l’any vinent per a decidir 
col·laborar amb la Fundació Factor Humà en la tercera edició del Premi 
Mercè Sala. 

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 tretze 
ocasions, de les quals dotze van ser de caràcter extraordinari. 

15/01 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. A la 
mateixa reunió també es proposa l’elaboració de l’informe "La construcció 
en el context del nou model productiu" i la de l ’informe "Fiscalitat 
mediambiental a nivell europeu". 

21/01 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
dels serveis de pr evenció, extinció d’incendis i salvaments de l a 
Generalitat. 

02/03 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
del Protectorat respecte de l es fundacions i les associacions d’utilitat 
pública. S’informa de l’escrit tramès pel Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació referent al dictamen 8/2010, sobre el Decret 
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció, en el  qual es recull l’informe sobre les 
observacions presentades pel CTESC en r elació a aques t dictamen, i 
finalment s’analitza l’apartat 4 del capítol II de la Memòria socioeconòmica 
i laboral de Catalunya 2009, titulat “Situació del treball autònom”. 

26/03 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 
pel qual es constitueix el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de 
Catalunya i la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
es constitueix el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació 
de Catalunya. 

16/04 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, i també s’analitza l’apartat 2 del  capítol I de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009, titulat “Preus, costos i 



 

Informe de gestió | 2010 | Pàg. 23 

productivitat”. 

22/04 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
de protecció civil de Catalunya, i s’analitzen els apartats 2 i 3 del capítol 
IV de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009, titulats 
respectivament "Anàlisi de l a figura de tr eballador/autònom segons 
tipologies i sectors d’activitat" i "Anàlisi del nombre de treballadors 
autònoms registrats a la Seguretat Social segons tipologies i sectors". 

13/05 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 
legislatiu pel qual s’aprova el Text articulat de les taxes aplicables per 
Ports de la Generalitat, i s’analitza l’apartat 3. "Les Infraestructures a 
Catalunya" del capítol I de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2009. 

10/06 
Extraordinària 

S’analitzen els apartats 1. "La conjuntura econòmica a Catalunya", 4. "El 
sector públic" i 5. "L’economia social l’any 2009" del capítol I de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009, i també els 
apartats 4. "La protecció social dels treballadors autònoms" i 5. "Mesures 
de foment de l’activitat emprenedora" del capítol IV. 

17/06 
Extraordinària 

S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Registre 
de fitxers estadístics de Catalunya i de les cessions de dades sotmeses a 
secret estadístic. 

15/07 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 
legislatiu per a l ’adequació de nor mes amb rang de l lei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de des embre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior i la proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret pel qual es regula l’Oficina del Contribuent. 

23/07 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
de jocs i apostes. 

07/10 
Extraordinària 

S’elaboren i s’aproven la Proposta de di ctamen sobre el Projecte de 
decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, i 
la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el 
Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats 
per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 

09/11 
Ordinària 

S’analitza i es debat la proposta presentada pels serveis tècnics de l’índex 
dels capítols I i IV de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
2010, titulats respectivament “L’economia de Catalunya” i “La situació del 
treball autònom”. 

La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
Durant aquest any la Comissió de M ercat de T reball i Polítiques Socials s’ha reunit en 
quinze ocasions, de les quals tretze són de caràcter extraordinari. 

08/01 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per unanimitat la proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret de la Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió 
i la Cohesió Social a Catalunya. Seguidament, la Presidència recorda a 
les persones assistents que la Comissió es tornarà a reunir el dia 22 de 
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gener per elaborar la proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
de Polítiques de Joventut. 

22/01 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per consens la proposta de di ctamen sobre 
l’Avantprojecte de l lei de Polítiques de Joventut. A continuació, s’aprova 
per assentiment l’informe sobre les empreses d’inserció a Catalunya. 

18/02 
Extraordinària 

S’elabora i aprova per consens la proposta de dictamen sobre el Projecte 
de decret pel qual s’aprova el Pla d’Equipaments Culturals a C atalunya 
2010-2020. També s’elabora i aprova per unanimitat la proposta de 
dictamen sobre el Projecte de de cret sobre tramitació dels documents 
reconeguts del Codi tècnic de l’edificació i creació de la Comissió sobre 
l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació a Catalunya i del Registre general 
del Codi tècnic de l’edificació. Igualment, s’elabora i aprova per unanimitat 
la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el 
procediment d’integració en la condició de personal estatutari de l ’Institut 
Català de l a Salut del personal sanitari del Departament de J ustícia 
adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil. 

A continuació, s’aprova la fitxa de l ’estudi “Anàlisi de l es condicions 
laborals de la joventut a C atalunya”, amb la incorporació d’algunes 
modificacions a la mateixa. D’altra banda, el senyor Rañé informa que el 
senyor Calero, que fi ns ara ha es tat ponent de l’informe sobre el fracàs 
escolar, ha deixat de ser membre del Consell i ha es tat nomenat 
President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Es 
proposa que la Presidència assumeixi formalment la ponència de l’informe 
amb la col·laboració del senyor Calero. 

També informa que s’ha rebut la carta del Govern amb la proposta de les 
persones que han d’ocupar la Presidència i la Secretaria Executiva i que 
el dia 22 de febrer tindrà lloc la sessió consultiva en que els membres del 
Ple votaran la proposta del Govern. 

20/04 
Ordinària 

S’analitza l’apartat 1, “Anàlisi del mercat de treball”, del Capítol III de la 
Memòria socioeconòmica i laboral 2009 (MSEL 2009), referit al mercat de 
treball. Les persones presents fan algunes aportacions i s’acorda la seva 
incorporació al text. Seguidament, s’analitza l’apartat 1, “ Dinàmica 
demogràfica”, del Capítol V de l’MSEL 2009, referit a l es Condicions de 
vida, el qual s’aprova per consens amb la incorporació d’una modificació. 
També s’analitzen els apartats referits a la “Normativa” del Capítol V de 
l’MSEL 2009. La senyora Sánchez apunta la possibilitat de presentar 
aquesta informació mitjançant algun tipus de quadre per fer la informació 
més visual, i s’acorda valorar aquesta proposta. D’altra banda, s’aprova 
per consens la fitxa de l’informe sobre la pobresa i el mercat de treball. 

31/05 
Extraordinària 

Es revisa l’apartat 1, “ Anàlisi del mercat de t reball”, del Capítol III de 
l’MSEL 2009, referit al Mercat de treball, i s’acorda la incorporació de les 
aportacions de l es persones presents. A continuació, s’analitzen els 
apartats següents del Capítol III: l’apartat 2, “Evolució dels principals 
agregats del mercat de treball a les regions dels quatre motors d’Europa”; 
l’apartat 4, “Relacions laborals”; l’apartat 5 i la seva addenda, “Seguretat i 
salut laboral” i l’apartat 6, “ Referències al marc normatiu i iniciatives 
públiques”. Les persones presents realitzen algunes aportacions, que 
s’acorda introduir en el text. També s’analitza l’apartat 2, “Salut”, i l’apartat 
3, “Educació”, del Capítol V de l’MSEL 2009, referit a l es condicions de 
vida. Les persones presents realitzen algunes aportacions referides a 
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l’apartat 3, i s’acorda la seva incorporació al text. 

15/06 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per unanimitat la proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret de regulació dels serveis tècnics de punt de tr obada. 
També s’elabora i s’aprova per set vots a fav or, quatre en contra i cap 
abstenció la proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei per a una 
nova ciutadania i per a la igualtat de dones i homes. El senyor De Paz 
exposa la possibilitat de presentar un v ot particular. A continuació, 
s’analitza l’apartat 3, “ La intermediació laboral pública i les polítiques 
actives d’ocupació”, del Capítol III de l’MSEL 2009, r eferit al mercat de 
treball, i s’acorda la incorporació de les aportacions de les persones 
presents. També s’analitza l’apartat 4, “Habitatge”, del Capítol V, referit a 
les condicions de vida, així com l’apartat 5, “Protecció Social”, del mateix 
capítol, en relació al qual s’acorda la introducció de les aportacions de les 
persones presents. Finalment, el senyor Rañé indica que les 
organitzacions poden fer arribar al Consell les observacions que 
considerin fins al tancament de la Memòria. 

13/07 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per unanimitat la proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, el 
certificat d’aptitud i el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la 
Generalitat. Tot seguit, el senyor Rañé assenyala que s’ha acordat que el 
proper número de la Revista del CTESC estigui dedicat a la Universitat i 
al Pla de Bolonya. 

27/07 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per deu vots a favor, cap en contra i una abstenció la 
proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula 
l’ordenació de la Formació Professional per a l ’Ocupació a Catalunya. El 
senyor Hallado anuncia la presentació d’un vot particular; així mateix, el 
senyor Segura anuncia que possiblement la Unió de Pagesos presentarà 
un vot particular. A continuació, la Presidència informa la publicació al 
DOGC del cessament de la senyora Pepa Muñoz i Quintana com a 
representant de l ’economia social dins del Grup Tercer i el nomenament 
de la senyora Núria Ballesteros i Díaz en substitució seva. 

09/09 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per deu vots a favor i una abstenció la proposta de 
dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits 
tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels 
establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització. A 
continuació, es dóna tr asllat de la valoració del Departament de M edi 
Ambient i Habitatge del Dictamen 32/2010, del Decret sobre la inspecció 
tècnica dels edificis d’habitatges, el certificat d’aptitud i el programa 
d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat. També es fa 
constar la valoració del Departament d’Acció Social i Ciutadania del 
Dictamen 26/2010, del  Decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials de Catalunya. 

D’altra banda, el senyor Rañé posa de m anifest que no es  preveu que 
arribin gaires normes per dictaminar en un per íode de tem ps. En 
conseqüència, la senyora Sánchez proposa organitzar algun tipus 
d’activitat en la qual el CTESC pugui manifestar el seu posicionament, 
proposta amb la qual totes les persones presents estan d’acord. El senyor 
Rañé afegeix que t ambé és necessari treballar en la Memòria 
socioeconòmica i laboral de C atalunya. El senyor Riudor proposa que 
s’aprofundeixi en les consideracions i recomanacions dels estudis i 
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informes en el  si de la comissió corresponent. Les persones presents 
acorden que la Comissió Executiva faci una proposta sobre els temes a 
tractar per tal de donar activitat a l es comissions, tot mantenint el 
calendari de reunions ordinàries. 

07/10 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per consens la proposta de di ctamen sobre el 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i 
es crea el Fons de S olidaritat Urbana. També s’elabora i aprova per 
consens la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). 

18/10 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per unanimitat la proposta de dictamen sobre el 
Projecte de dec ret d’ordenació de la formació professional inicial. El 
senyor Vives anuncia que la UGT presentarà un vot particular. 

29/10 
Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per unanimitat la proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret del registre de delegats i delegades de prevenció. A 
continuació, el senyor Canals informa que el  Departament de Tr eball té 
previst sol·licitar un dictamen sobre el Projecte de decret d’aplicació de la 
quota de reserva del dos per cent de llocs de treball a favor de persones 
amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores. Així 
mateix, manifesta que s’ha rebut un escrit de la senyora Trilla, secretària 
d’habitatge, en què agraeix i dóna resposta a les observacions formulades 
en el Dictamen 41/2010 del CTESC, sobre el Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es crea el Fons de 
Solidaritat Urbana. La s enyora Trilla també ha tr amès el Projecte de 
decret esmentat amb les modificacions introduïdes a partir de l es 
observacions realitzades en el Dictamen. 

11/11 
Extraordinària 

S’elabora i aprova per unanimitat la proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret sobre l’aplicació de l a quota de r eserva del dos per 
cent a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més 
persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter 
excepcional al seu compliment. 

16/11 
Ordinària 

Es fa l’anàlisi i el debat dels índexs corresponents als capítols III i V de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010, referits al mercat 
de treball i a les condicions de vida, respectivament. A continuació, es fa 
la presentació i el debat de l’informe sobre el risc de fracàs escolar a 
Catalunya. 

14/12 
Extraordinària 

S’aprova per consens l’informe sobre el risc de fr acàs escolar a 
Catalunya. El senyor Rañé informa que es tà previst organitzar al febrer 
una jornada per presentar públicament aquest informe. Seguidament, es 
presenta el projecte d’estudi sobre la pobresa i el mercat de treball. El 
senyor De Paz indica que farà arribar les seves esmenes al projecte 
d’informe per poder definir un nou consens en el grup de treball. El senyor 
Rañé informa que s’hauran de nomenar nous ponents per a aquest estudi 
i per al de condicions de tr eball de l a població jove, ateses les 
incompatibilitats entre el nou càrrec de les senyores Munté i Granados 
com a diputades del Parlament de Catalunya i el de membres del Consell. 
El senyor Fandiño proposa que les persones que substitueixin a la 
senyora Munté i a la senyora Granados assumeixin les ponències dels 
estudis respectius. 
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La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials 
Durant aquest any, la Comissió de P olítiques Sectorials s’ha reunit en s is ocasions, totes 
amb caràcter extraordinari. 

04/03 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la proposta de di ctamen sobre el Projecte de 
decret de regulació de la Xarxa de serveis d’informació, difusió i atenció 
turística de Catalunya. D’altra banda, el  senyor Santana informa els 
presents sobre l’estat de situació de l’informe “La indústria a Catalunya: 
situació, reptes i possibilitats”. 

22/07 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la proposta de di ctamen sobre el Projecte de 
decret d’establiments d’allotjament turístic. 

25/02 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la proposta de di ctamen sobre el Projecte de 
decret de titulacions de patró/ona d’embarcacions en aigües continentals i 
fluvials i habilitació per al govern d’embarcacions d’esbarjo de l loguer en 
aquestes aigües. El senyor Riudor presenta el contingut de l’apartat 
quatre del Capítol II de la Memòria socioeconòmica i laboral 2009, 
anomenat “Les tecnologies de l a informació i la comunicació”. Aquest 
apartat s’aprova per unanimitat amb la incorporació d’algunes 
consideracions proposades pels assistents a la reunió. 

18/03 
Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la proposta de di ctamen sobre el Projecte de 
decret sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines. 
D’altra banda, el senyor Rañé posa de manifest que, atesa la petició del 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de realització d’una anàlisi 
sobre les necessitats formatives que requereixen les empreses del sector 
turístic, cal designar els membres del grup de treball, així com el/la ponent 
de l’estudi. S’acorda proposar a l a senyora Donate la ponència de 
l’esmentat estudi. 

25/05 
Extraordinària 

Els membres de l a Comissió aproven per unanimitat la proposta de 
dictamen sobre el Projecte de decret de regulació dels habitatges d’ús 
turístic. El senyor Riudor presenta el Capítol II de la Memòria 
socioeconòmica i laboral, anomenat “Societat del coneixement”, i aquest 
és aprovat per unanimitat. 

31/11 
Extraordinària 

Es debat i s’analitza l’índex del Capítol II de la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya 2010, ano menat “Societat del coneixement”. El 
senyor Climent, ponent d’aquest capítol, informa els presents que a 
l’índex s’ha inclòs un nou punt referent al finançament en R+D+I de l’Estat 
a Catalunya i que s’intentarà conèixer l’impacte sobre el PIB dels 
projectes europeus. 

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 
set ocasions, quatre de les quals de manera extraordinària.  

14/01 
Extraordinària 

S’aproven les propostes de di ctamen sobre els projectes de de cret 
següents: Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 
Residus Industrials de Catalunya i es modifica el Decret 93/1999, d e 6 
d’abril, sobre procediments de ge stió de r esidus; Projecte de dec ret pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de 
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Catalunya i es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; 
Projecte de dec ret pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya i es regula la recaptació de cànons sobre la 
disposició de rebuig dels residus municipals i Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de 
Residus Municipals.  

En aquesta reunió també es debat sobre la proposta presentada pel 
conseller senyor Víctor Climent en referència al Dictamen 7/2008 del 
CTESC sobre el sobre el Pla director de m obilitat de l a Regió 
Metropolitana de Barcelona. 

16/03 
Ordinària 

S’aprova per consens la proposta de document titulada “Consideracions i 
propostes del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya sobre 
l’actual sistema tarifari integrat: el títol T-12 i els títols multipersonals” que 
deriva del Dictamen 7/2008. 

15/04 
Extraordinària 

S’aprova la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Pla cartogràfic de Catalunya i l’apartat corresponent al recull 
normatiu del Capítol VI de l a Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2009. 

11/05 
Ordinària 

S’aprova la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret legislatiu pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i la proposta de dictamen 
sobre el Projecte de dec ret sobre beneficis per a les famílies 
monoparentals i les famílies nombroses en el preu del transport públic per 
carretera i ferrocarril. 

D’altra banda, en aques ta reunió també s’analitzen els apartats 1, 
"Context”, i 4, "Desenvolupament sostenible i empreses", del Capítol VI de 
la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. 

03/06 
Extraordinària 

S’aprova la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per 
cable. 

En aquesta reunió també s’analitzen els apartats 2, "Estat del medi 
ambient", i 3, “Recursos energètics” del Capítol VI de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. 

08/10 
Extraordinària 

S’aprova la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es 
desenvolupa la Llei 20/2009, de 4  de des embre, de pr evenció i control 
ambiental de l es activitats, pel que fa a l ’autorització substantiva amb 
avaluació d’impacte ambiental i es regulen les Entitats Col·laboradores de 
l’Administració ambiental i la proposta de d ictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa a l es llicències i 
comunicacions. 

23/11 
Ordinària 

S’analitza la proposta d’índex del Capítol VI “Sostenibilitat ambiental” de 
la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. 
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5. Dictàmens emesos 

Aquest any el CTESC ha emès cinquanta dictàmens. 

Dictamen 1/2010 sobre l’Avantprojecte de llei del cinema 
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 4 de gener. 

El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.  

En el Dictamen es posa de manifest que és precís equilibrar els principis constitucionals de 
defensa de la diversitat cultural i lingüística i el de llibertat d’empresa, coordinant un i l’altre 
amb objectivitat i seny.  

També es creu indispensable que en el marc de la coordinació de polítiques públiques i la 
cooperació amb el sector privat, al qual fa referència l’Avantprojecte de llei, l’Administració i 
la indústria cinematogràfica han de propiciar el consens necessari per a una aplicació de la 
Llei acurada i responsable.  
D’altra banda, es  considera que s ’hauria de preveure un mecanisme d’ajut per a l es 
empreses distribuïdores i exhibidores per tal de contribuir a fer  front a l es despeses 
incrementals, si n’hi haguessin, derivades de les obligacions establertes en l ’Avantprojecte 
de llei objecte de dictamen.  

Dictamen 2/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial 
d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per al període 2010-
2014 
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 4 de gener. 

El Dictamen conté sis observacions generals i sis observacions a l’articulat.  

En el Dictamen es posa de manifest que el Pla territorial hauria de recollir tot el conjunt de la 
xarxa d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles i no només circumscriure’s a les de nova 
creació.  
També es considera que per tal de garantir la qualitat del servei d’inspecció tècnica caldria la 
implicació del personal inspector de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial en el control 
dels serveis que ofer eixen les empreses titulars de l es estacions d’inspecció tècnica de 
vehicles.  

En el Dictamen s’assenyala que caldria desenvolupar el procediment de concurrència 
pública i adjudicació per concurs entre els sol·licitants de les noves instal·lacions, tal i com 
s’estableix en l a Llei 12/2008 de seguretat industrial, on s’especifiqui, entre altres, de 
manera transparent per a cada una de les zones com s’efectuarà l’adjudicació de les noves 
estacions, el nombre de lots, la composició dels lots i qui hi té accés.  
D’altra banda es valora positivament l’establiment de noves estacions i línies de servei en 
les comarques de la Zona I, ja que són territoris en els quals no hi ha servei actualment i 
s’ha de procurar que totes les persones tinguin el mateix dret d’accés a aquest servei.  

Dictamen 3/2010 sobre el Projecte de decret de la Comissió Rectora del Pla 
d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 11 de gener. 
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El Dictamen conté dues observacions generals i sis observacions a l’articulat.  

En el Dictamen es posa de manifest que el CTESC considera que s’haurien d’incloure com a 
membres de la Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la Inclusió i Cohesió Social a 
Catalunya a les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya. 

En les observacions a l ’articulat es recomana que s ’aclareixi el qualificatiu de “més 
representatives” aplicat a l es organitzacions socials en el camp de l a inclusió social a 
Catalunya i també es considera que s’haurien de desenvolupar els criteris de 
representativitat, territorialitat i prestigi reconegut que determinen la presència d’aquestes 
organitzacions a la Comissió Rectora.  

Dictamen 4/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de 
Gestió de Residus Industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 
93/1999, de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener. 

El Dictamen conté catorze observacions generals. 

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme 
en l’elaboració d’aquest Pla però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació 
ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.  

El CTESC considera que s’ha de posar a disposició dels ciutadans informació clara, 
concreta i precisa sobre la generació de residus així com dels riscos que entranya, les seves 
formes de magatzematge i el seu destí final. També considera que s’haurien de dimensionar 
suficientment els cossos d’inspecció i control per garantir l’exercici eficaç de l es seves 
funcions. 
En el Dictamen es valora que es potenciï la proximitat i suficiència territorial, tenint present el 
principi d’eficiència ambiental i econòmica en la planificació i gestió dels residus industrials, 
que es fomenti la creació de plantes de tractament de residus que minimitzin les necessitats 
de transport, creïn llocs de treball i abarateixin els costos de gestió per als productors de 
residus.  
També es posa de manifest la necessitat d’apostar amb més fermesa per la Recerca, 
Desenvolupament i Innovació en matèria de minimització de residus industrials, ja que es 
considera que, en molts casos, els límits per millorar la minimització de residus i la 
recuperació de materials són tecnològics.  

Per tal d’assolir l’objectiu de m inimització l’any 2012, el  CTESC considera adient que es  
realitzi assessorament i difusió a les empreses i que s’estableixin incentius econòmics. 
També considera que s’haurien de reforçar els recursos necessaris per a la utilització 
generalitzada de la simplificació administrativa i valora de forma positiva la simplificació de la 
declaració de residus que han de fer els gestors de residus.  

Es valora molt positivament les referències a la participació dels agents socials en l a 
implicació en la millora ambiental de l es empreses i considera que s’ha d’insistir en 
l’exigència de la transparència informativa pel que fa al  funcionament de l es plantes de 
tractament.  

Pel que fa als sòls contaminats, el CTESC considera que s’hauria d’estudiar la possibilitat 
que el PROGRIC incorporés procediments diferenciats per remeiar de manera voluntària els 
sòls contaminats a instancies del propi operador privat.  

Dictamen 5/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de 
Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC) i es regula la 
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producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener. 

El Dictamen conté sis observacions generals.  

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme 
en l’elaboració d’aquest Pla però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació 
ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.  

També es valoren positivament els objectius definits, especialment pel que fa a l a total 
recollida i gestió, però es considera que caldria revisar el nivell a assolir per a l’any 2012. 

D’altra banda, es troben a faltar referències a la participació dels agents socials en el 
seguiment de la gestió de residus generats per les empreses de la construcció i la demolició 
de Catalunya i es considera que s’hauria de dotar de suficients mitjans materials i humans 
els cossos d’inspecció i control, per garantir l’exercici eficaç de les seves funcions. 

Dictamen 6/2010 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el 
Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es 
regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus municipals 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener. 

El Dictamen conté tretze observacions generals i una a l’articulat. 

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme 
en l’elaboració d’aquest Pla però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació 
ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.  

El CTESC valora positivament els objectius definits al PROGREMIC per a l ’any 2012, així 
com les actuacions especifiques de prevenció. Considera que l ’objectiu de r educció per 
càpita d’un 10% de la generació de residus és raonable i necessari, però d’altres mesures 
estan formulades en un sentit massa ampli i no estan suficientment valorades des de la 
perspectiva econòmica i ambiental.  

El CTESC considera que el subministrament d’informació a la ciutadania i a les 
organitzacions sobre la gestió de residus municipals queda insuficientment recollit i 
considera que s’haurien d’assegurar els recursos necessaris per donar la informació precisa 
i adequada a tots  els ciutadans. També es considera que s ’hauria de dotar de s uficients 
mitjans materials i humans els cossos d’inspecció i control, per garantir l’exercici eficaç de 
les seves funcions. 
Sobre qüestions més concretes, el CTESC considera que s ’haurien de c ontemplar 
actuacions per a la tria selectiva dels materials recollits en les papereres de vies i espais de 
servei públic, que s’hauria de facilitar un servei de gestió adequat als derivats de l ’amiant i 
que abans de c rear noves figures impositives, com en el  cas del paper no envàs, caldria 
estudiar acuradament les alternatives. 

Dictamen 7/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener. 
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El Dictamen conté cinc observacions generals.  

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme 
en l’elaboració d’aquest Pla però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació 
ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2005.  

El CTESC considera que s’ha de garantir que totes les instal·lacions es facin amb les 
màximes garanties ambientals i de seguretat, tant en la seva construcció com en el seu 
manteniment, i que es realitzin els controls periòdics pertinents. 

També considera important que es garanteixi informació clara, transparent i suficient a tots 
els ciutadans, especialment als habitants dels municipis propers a les instal·lacions de gestió 
de residus municipals, per tal de gener ar un clima de c onfiança, necessari entre la 
ciutadania. 

Dictamen 8/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener. 

El Dictamen conté set observacions generals i vint-i-tres a l’articulat.  

El CTESC planteja en diferents observacions que l ’aplicació de l a norma no haur ia de 
generar duplicitats amb altres normatives ja existents, així, considera que l’existència de 
diferents normatives aplicables a les instal·lacions i establiments en matèria d’autoprotecció -
com és la normativa d’accidents greus- no hauria de generar duplicitats en els procediments 
administratius, també posa de manifest que els simulacres s’haurien d’unificar amb els que 
es fan per aplicació de la legislació d’accidents greus i que els plans d’autoprotecció de les 
empreses afectades per la normativa d’accidents greus haurien de ser facilitats pel registre 
competent a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per evitar tràmits redundants. 

El CTESC creu que seria convenient distingir si els requeriments adreçats a empreses i 
instal·lacions tenen caràcter obligatori o voluntari en func ió de l es seves característiques i 
potencial perillositat. 

Es posa de manifest que podria ser d’interès la constitució d’un grup tècnic de treball format 
per representants del departament competent en m atèria de pr otecció civil i dels sectors 
afectats, per analitzar l’aplicació d’aquest Projecte de decret. 
En les observacions a l’articulat es recomana que es revisin algunes definicions que poden 
generar confusió en la seva aplicació i que s’unifiqui la terminologia emprada.  

També es considera convenient que es concreti quina és l’experiència mínima requerida pel 
personal tècnic acreditat que no són personal tècnic de protecció civil i es posa de manifest 
que l’acreditació de c ompetència professional del personal tècnic competent per a 
l’elaboració de pl ans d’autoprotecció hauria de r ealitzar-se tenint en c ompte les 
competències de l’Institut Català de Qualificacions Professionals. 

El CTESC considera que el temps, no s uperior a 5 m inuts, de r esposta que es fixa pels 
serveis de bombers mancomunats pot ser de difícil compliment en determinats àmbits, per la 
qual cosa es recomana la seva revisió.  

La norma estableix que el personal tècnic competent en l’elaboració del Pla ha de realitzar la 
formació dels Equips de P rimera Intervenció. El CTESC considera que aquesta funció 
només s’ha de referir a la definició dels continguts de la formació i no a l a seva impartició, 
que hauria de poder ser realitzada per la mateixa empresa o bé c ontinguda en plans 
formatius. 
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Dictamen 9/2010 sobre l’Avantprojecte de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat 
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 25 de gener. 

El Dictamen conté sis observacions generals i vint-i-una observacions a l’articulat.  

El CTESC posa de manifest que aquest Avantprojecte de llei que, entre d’altres qüestions, té 
per objecte regular el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, 
encara està pendent de negoc iació, com és preceptiu, en la Mesa Sectorial. Considera que 
l’Avantprojecte de l lei recull de manera insuficient aspectes fonamentals de l ’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, entre d’altres, la carrera professional o l a promoció horitzontal. Així 
mateix, considera que manca un desenvolupament específic de prevenció de riscos laborals 
en intervencions i assistències urgents.  

El CTESC recomana que es  determini l’adaptació dels plans d’autoprotecció de l es 
empreses a les disposicions de l ’Avantprojecte de l lei i considera que l’aplicació d’aquesta 
norma no hauria de produir un minoració en els recursos humans destinats a situacions 
d’emergència ja existents en l’àmbit de l’empresa. D’altra banda considera que s’haurien de 
fixar les garanties pel que fa al manteniment de l’entrenament i ensinistrament del personal 
dels equips d’intervenció, així com garantir la seva formació adequada. 

Es fan diverses consideracions especifiques en temes de personal com ara aclarir el sistema 
d’accés a una determinada escala, acotar les funcions de determinat personal, la necessitat 
de regular l’assoliment d’un nivell òptim de c oneixements i experiència per accedir a 
determinades categories.  

Es recomana que el principi d’obediència deguda es pugui modular en cas que es produeixi 
una situació excepcional que comporti un greu risc. També es recomana que es desenvolupi 
per reglament el que s’ha d’entendre per situacions de risc o em ergència, l’exigència de 
mobilitzar el personal i el fet d’ estar localitzable i disponible. Finalment, es recomana 
l’aclariment d’algunes qüestions del règim disciplinari. 

Dictamen 10/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de polítiques de joventut 
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 25 de gener. 

El Dictamen conté quatre observacions generals i onze observacions a l’articulat.  

El CTESC considera que seria adient aprofitar aquesta normativa per establir la regulació 
que l’administració local ha de realitzar en matèria de joventut. També es creu convenient 
que la norma reculli la necessària interlocució de l’Administració amb les entitats juvenils i 
altres organitzacions que realitzen polítiques de joventut. 
El CTESC considera que les subvencions establertes en l’Avantprojecte de llei per finançar 
el Projecte Jove s’haurien de desenvolupar reglamentari. 

El CTESC remarca que el  treball és un àmbit important en la vida de les persones joves i, 
per tant, recomana incloure com a membres del Consell Rector a les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de Catalunya. 

Dictamen 11/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla 
d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-un vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 22 de febrer. 
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El Dictamen conté quatre observacions generals i dues observacions a l’articulat.  

El CTESC recomana que es tinguin en compte les singularitats culturals d’alguns municipis, 
fruit de tr adicions i expressions històriques locals, per la qual cosa considera que l a 
concreció i les limitacions per trams de pobl ació dels tipus d’equipaments hauria de s er 
només una orientació general.  
També es recomana que l ’establiment d’acords de c ol·laboració entre l’Administració i el 
sector privat sense afany de lucre es faci amb criteris de flexibilitat, tant a l’hora de decidir la 
programació cultural, com pel que fa a les fórmules per combinar el finançament públic amb 
el manteniment de la titularitat o propietat privada de l’equipament. 

Dictamen 12/2010 sobre el Projecte de decret sobre tramitació i aprovació dels 
documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació i creació de la Comissió 
sobre l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació a Catalunya i del Registre 
general del Codi tècnic de l’edificació 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-un vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 22 de febrer. 

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

Les observacions que realitza el CTESC en aques t Dictamen són merament formals, com 
per exemple que un apartat d’un article es desglossi en dos perquè quedi més clar les 
diferents fases del procediment, o que es  desplegui el significat d’una sigla per fer el text 
més comprensible al lector.  

Dictamen 13/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment 
d’integració en la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut 
del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris 
penitenciaris i de justícia juvenil 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-un vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 22 de febrer 

El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.  

En el Dictamen es valora la importància d’aquesta norma perquè dóna s olucions als 
problemes que presenta actualment la sanitat penitenciària i de justícia juvenil, com és la 
seva dependència d’un departament de la Generalitat aliè al món sanitari o la dificultat per la 
coordinació assistencial del pacient en el seu trànsit del medi penitenciari al de la població 
general. També es considera molt positiu que la norma faciliti la renovació, la formació i la 
normalització professional dels treballadors sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil i que 
se’ls inclogui en el medi que els és propi.  
El CTESC proposa que es limiti la temporalitat de l a mobilitat voluntària a dos anys 
(actualitzada als anys 2010 i  2011), tal i com s’estableix en di ferents Acords de l a Mesa 
Sectorial de negociació de sanitat. 

També es recomana que es tingui en compte la particularitat de les persones que estaven 
incloses en l ’annex 2 del Decret 399/2006, i  que ac tualment es troben en excedència per 
incompatibilitat, a l’efecte de la seva possible integració en l’Institut Català de la Salut en el 
cas que sol·licitin la seva reincorporació. 
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Dictamen 14/2010 sobre el Projecte de decret de titulacions de patró/ona 
d’embarcacions en aigües continentals i fluvials i habilitació per al govern 
d’embarcacions d’esbarjo de lloguer en aquestes aigües 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-un vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 1 de març. 

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

Les dues observacions realitzades són de ti pus formal, en una d’ elles es considera 
convenient fer esment en el  preàmbul que s’ha complert amb el tràmit preceptiu del 
dictamen del CTESC i en l’altra es proposa que el segon apartat de l’article 2 que regula el 
certificat mèdic sigui un article independent atès que el títol de l’article 2 es referix només a 
les definicions de diferents conceptes que apareixen al Decret. 

Dictamen 15/2010 sobre l’Avantprojecte de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 8 de març. 

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

L’observació general és de ti pus formal i recomana unificar la terminologia emprada en la 
norma per referir-se al Protectorat. 

En les observacions a l’articulat, el CTESC recomana incorporar que el Protectorat només 
pugui denegar la inscripció mitjançant resolució motivada i taxada en els supòsits establerts 
en el Codi civil de Catalunya. També proposa que s’adeqüi la redacció de la funció del 
registre “d’analitzar la viabilitat econòmica de les fundacions, l’adequació de la dotació inicial 
i la seva idoneïtat pel compliment de les finalitats fundacionals” al contingut de l’article 331.5 
del Codi civil de Catalunya, que fixa el capital mínim per a la dotació inicial i la seva 
adequació per iniciar o dur a terme les activitats fundacionals.  

El CTESC considera excessiva la previsió que el personal inspector pugui accedir als 
domicilis i locals de l es fundacions i recomana que s ’expliciti que per  accedir-hi sigui 
necessària una resolució judicial. També es recomana que es precisi que el reconeixement 
de la condició d’autoritat al personal funcionari del Protectorat es faci quan actuï en l’exercici 
de les seves funcions.  

El CTESC valora positivament l’impuls de l’administració electrònica, però considera 
desproporcionada la fixació com a i nfracció lleu el fet de pr esentar els comptes per mitjà 
diferent del telemàtic llevat dels supòsits en què el Protectorat hagi habilitat un mecanisme 
alternatiu per a l ’entitat, per la qual cosa recomana que es  delimiti aquesta obligació 
mitjançant criteris objectius.  

El CTESC considera que la publicació de la informació al web del Departament hauria de 
constar com a no  definitiva fins que la sanció sigui ferma en via judicial en e l cas que es 
recorri i seria convenient fixar un ter mini durant el qual la informació referent a l ’entitat 
sancionada romangui publicada al web.  

Dictamen 16/2010 sobre el Projecte de decret de regulació de la Xarxa de 
serveis d’informació, difusió i atenció turística de Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 8 de març. 

El Dictamen conté una observació general i onze observacions a l’articulat.  
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En l’observació general s’indica que es considera convenient fer esment en el preàmbul que 
s’ha complert amb el tràmit preceptiu del dictamen del CTESC. 

Pel que fa a les observacions a l’articulat moltes d’elles són de tipus formal, per exemple es 
recomana suprimir del títol de dos  articles l’expressió “naturalesa jurídica” atès que en el  
contingut no se’n fa esment. També es demana que es clarifiquin dos articles per fer-los més 
entenedors. 

El CTESC considera que s’hauria d’explicitar que els serveis d’informació, difusió i atenció 
turística haurien de fa cilitar informació sobre els serveis de r estauració i allotjament de 
l’entorn i sobre seguretat ciutadana. 

També considera que el silenci administratiu que es regula en el  cas que l es Oficines de 
Turisme sol·licitin poder comercialitzar productes i serveis “CAT” en els seus establiments, 
sigui un silenci positiu. 

Dictamen 17/2010 sobre el Projecte de decret sobre el pesatge, classificació i 
marcatge de les canals porcines 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen, per set vots a 
favor, cap en contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 22 de març. 

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

El CTESC considera que s’hauria de donar  la màxima prioritat a la tramitació d’aquest 
Projecte de dec ret, per tal que entr i en v igor al més aviat possible, i se superin els 
entrebancs que ha trobat la normativa anterior.  
El CTESC proposa que s’introdueixi expressament a la norma els punts més rellevants fixats 
per la normativa europea en el  Reglament CE 1249/2008 de l a Comissió del 10 de  
desembre de 2008, c om per exemple, que les inspeccions a realitzar sobre el terreny dels 
escorxadors afectats es facin de m anera imprevista, que s ’estableixi el número mínim de 
controls a realitzar, que es determini l’àmbit dels controls sobre la base de l’anàlisi de riscos, 
que si els organismes encarregats dels controls no són de caire públic, els controls es facin 
sota la supervisió física d’un organisme públic en les mateixes condicions.  

El CTESC considera que no ha de ser potestatiu, sinó obligatori que el  departament 
competent en matèria de ramaderia estableixi un model homologat d’acta per introduir les 
dades referents a la identificació, pes i classificació de les canals.  

El CTESC recomana que s ’estableixi la periodicitat amb què una enti tat de c ertificació 
acreditada hagi de calibrar els equips de classificació. També considera que hauria de 
constar a la norma que l’administració ha de controlar no només la correspondència entre el 
valor de la pesada de la canal porcina i el valor registrat sinó també la correspondència amb 
el valor comunicat al proveïdor dels animals. Aquest mateix control també hauria de constar 
respecte a la classificació. 

El CTESC considera que el correcte funcionament dels sistemes de classificació manuals o 
semiautomàtics depèn en gran mesura de l’operador, de manera que cal que aquest estigui 
correctament format. Per aquest motiu es proposa que s’inclogui en la norma que el s 
escorxadors han de gar antir i acreditar una for mació mínima necessària per a aques t 
personal. 

Dictamen 18/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi 
d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 6 d’abril. 

El Dictamen conté dues observacions generals.  
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El CTESC valora que, a peti ció de la delegació a C atalunya del col·legi estatal, es 
constitueixi el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, ja que considera que 
permetrà una major autonomia en la gestió econòmica i de la professió al nostre país.  

En el Dictamen també s’indica que es tingui en compte que la constitució del nou Col·legi no 
ha d’anar en detriment dels treballadors i treballadores que actualment presten els seus 
serveis a la Delegació de Catalunya del Col·legi ni de les seves condicions laborals. 

Dictamen 19/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-un vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 6 d’abril. 

El Dictamen conté dues observacions generals.  

El CTESC valora que, a peti ció de la delegació a C atalunya del col·legi estatal, es 
constitueixi el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya, ja que 
considera que permetrà una m ajor autonomia en l a gestió econòmica i de l a professió al 
nostre país.  

En el Dictamen també s’indica que es tingui en compte que la constitució del nou Col·legi no 
ha d’anar en detriment dels treballadors i treballadores que actualment presten els seus 
serveis a la Delegació de Catalunya del Col·legi ni de les seves condicions laborals. 

Dictamen 20/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla 
Cartogràfic de Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-cinc vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 6 d’abril. 

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

En les observacions generals es proposa que en el  preàmbul de la norma es faci esment 
dels dictàmens preceptius tant de la Comissió Jurídica Assessora com del CTESC.  

La norma estipula la creació de tres nivells d’autorització d’accés a la informació geogràfica: 
la informació pública, la informació parcialment pública i la informació no pública. El CTESC 
considera que determinada informació cartogràfica, com per exemple la referent al medi 
natural, és d’interès públic, per la qual cosa es demana que s’aclareixi quina part d’aquesta 
informació geogràfica no és d’accés obert, i que es defineixin els motius pels quals aquesta 
informació no pot ser accedida en la seva totalitat pel públic en general.  

Dictamen 21/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-set vots a favor, un en contra i set 
abstencions, en la sessió ordinària del dia 19 d’abril. 

El Dictamen consta de tres observacions generals i trenta a l’articulat.  

A les observacions generals es posa de manifest i es lamenta que l’Avantprojecte de la Llei 
11/2009, que el Projecte de dec ret objecte del present dictamen desenvolupa, no va ser 
objecte de dictamen del CTESC.  

Així mateix, en relació amb el règim de l licència municipal, es recomana que es  tingui en 
compte la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de transposició de la Directiva de Serveis, que 
té caràcter de llei bàsica.  
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Entre les observacions a l’articulat destaquen les que proposen concretar un termini perquè 
els establiments oberts al públic ja autoritzats a l’entrada en vigor de la norma objecte de 
dictamen puguin seguir en funcionament fins i tot si compleixen amb alguna de les 
determinacions d’aquesta i les que, en referència al sistema automàtic de control 
d’aforament, proposen augmentar el termini per la seva instal·lació i posada en 
funcionament i es recomana que s’aclareixi que aque st sistema exclou la possibilitat 
d’identificar les persones.  

D’altra banda,es recomana establir en 750 per sones d’aforament el límit a par tir del qual 
s’ha de comptar amb un vigilant de seguretat i que les limitacions d’accés dels menors 
d’edat a un bar musical s’estableixin en funció de l’horari i que la prohibició de consum 
d’alcohol sigui d’aplicació a totes les persones, majors o menors d’edat.  

Així mateix, el CTESC considera que, en el  procediment de tr amitació de l es llicències 
municipals, la manca de resolució dins de termini ha de tenir efectes positius.  

Altres observacions, amb la finalitat de r acionalitzar o s implificar l’activitat administrativa, 
recomanen revisar determinats terminis o tràmits.  

Altres observacions fan notar  la manca de deter minació de di versos articles que faculten 
l’Administració per adoptar mesures provisionals prèvies i mesures provisionals immediates 
així com per la tipificació com a falta greu.  

Finalment, es recomana aclarir la redacció de diversos articles.  

Dictamen 22/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de protecció civil de Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió ordinària del dia 26 d’abril. 

El Dictamen conté sis observacions generals i trenta-una observacions a l’articulat.  

En el Dictamen es constata que, pel que fa al gravamen de protecció civil, l’increment de 
tipus impositius va més enllà del que s’estableix a la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives. El CTESC considera que s’ha de revisar la xifra 
relativa a la divisió que s’ha de realitzar per obtenir el tipus aplicable del gravamen tenint en 
compte les successives modificacions que han r ealitzat les lleis de mesures fiscals i les de 
pressupostos i en el  supòsit que s’hagi complert o no am b l’establert a l a disposició 
addicional cinquena de la Llei 4/1997 de P rotecció civil. També considera que hauria de 
constar expressament en la norma que ha de ser en la Llei de Pressupostos on s’actualitzi el 
gravamen de protecció civil.  

El CTESC entén que algunes de les competències establertes en la norma poden produir 
solapaments de competències respecte al que ja està regulat sectorialment, per la qual cosa 
considera imprescindible que hi hagi la màxima coordinació i col·laboració entre els diferents 
òrgans competents en aquestes matèries i evitar duplicar les exigències als administrats. El 
CTESC també considera que l’Avantprojecte de llei hauria de ser més curós en el respecte 
de les competències territorials que la legislació vigent atribueix a d’altres Administracions.  
El CTESC entén que la utilització de conceptes subjectivables o amb una càrrega important 
d’ambigüitat, per exemple, “desenvolupament normal” o “riscos significatius” genera 
inseguretat jurídica. Considera que tots els conceptes que comportin un grau d’incertesa 
haurien de ser degudament definits. 

També es posa de manifest que s’hauria de tenir en compte que les definicions, la fixació de 
les metodologies i les eines de c àlcul que s ’hagin d’utilitzar no fos sin contradictòries amb 
aquelles que ja s’utilitzen en aplicació de reglamentacions sectorials i/o derivades de 
normativa europea i gaudeixen d’un extens reconeixement.  

El CTESC considera que cal evitar duplicitats en els plans d’autoprotecció, i si les activitats, 
establiments, instal·lacions i centres ja en di sposen d’un en v irtut de l a reglamentació 
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sectorial, només caldria complementar-ho en la dimensió estrictament necessària derivada 
de l’Avantprojecte de llei de protecció civil. També es proposa que per les activitats 
sotmeses a l egislació sectorial el termini de r evisió mínim dels plans d’autoprotecció es 
mantingui tal i com està regulat en la normativa sectorial.  

El CTESC considera que no haur ia d’existir discrecionalitat en l a determinació de qui  pot 
realitzar les funcions de control i considera que la inspecció, en tots els casos, ha de ser 
realitzada per funcionaris públics.  

El CTESC entén que l’eventual cessament de l’activitat o clausura, per no tenir plans 
d’autoprotecció o com a mesura no sancionadora, hauria de ser una decisió reservada al 
Consell Executiu. 

Dictamen 23/2010 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text 
articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-un vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 17 de maig. 

El Dictamen conté tres observacions generals i deu a l’articulat.  

En el Dictamen es posa de manifest que s ’hauria de teni r en compte la fixació de taxes i 
tarifes per tal d’afavorir la competitivitat dels ports de C atalunya. També s’assenyala que 
l’establiment de taxes i tarifes dels ports ha de garantir la suficiència financera d’aquestes 
instal·lacions i ha d’assegurar els mitjans necessaris per dur a ter me les millores i la 
conservació dels espais dels ports.  

El CTESC considera necessari que es creï un mecanisme per fer el seguiment i les 
propostes de correcció en l ’aplicació de l es taxes, en el  que hi  participin els agents 
econòmics i socials més representatius. 

En el Dictamen també s’assenyala que l ’índex d’actualització dels valors de mercat del bé 
hauria de ser l’IPC interanual espanyol, tant per raons de lluita contra la inflació a Catalunya 
com per ser l’element que s erveix per definir els increments salarials de l es persones 
treballadores al servei de les Administracions Publiques a Catalunya.  

El CTESC considera que l’actualització de les quanties fixes dels tributs s’ha de dur a terme 
de la mateixa manera en que es fa per totes les taxes, mitjançant la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya, per aquest motiu, es proposa l’eliminació de l’actualització 
automàtica i la seva remissió a la Llei de pressupostos. 

En les observacions a l’articulat es fan diferents observacions sobre qüestions formals de la 
norma com ara, propostes per adaptar títols a continguts de l’article, propostes per unificar 
redaccions o propostes per concretar o determinar conceptes. 

Dictamen 24/2010 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-un vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció,en la sessió extraordinària del dia 17 de maig. 

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

En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el 
Text refós de l a Llei d’urbanisme dóna c ompliment a l a disposició final segona de la Llei 
26/2009, de 23 de des embre, on s ’autoritza al Govern perquè, en el  termini de vuit mesos 
des de la seva entrada en vigor, refongui el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, les modificacions introduïdes per la Llei 2/2007, de 5 
de juny, del Diari Oficial de l a Generalitat de Catalunya, pel Decret llei 1/2007, de 16 
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d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i l’esmentada Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

El CTESC considera que la refosa s’ha fet de forma adequada seguint els criteris necessaris 
per la regularització, l’aclariment i l’harmonització de l es disposicions esmentades, sense 
variar els preceptes normatius.  
No obstant aquesta constatació, el CTESC ha considerat oportú recomanar que, per evitar 
confusions, la remissió a la normativa que regula l’avaluació ambiental dels plans s’incorpori 
directament als articles 83 i 85 de la norma per evitar remissions reiterades i recíproques a 
la disposició addicional setena.  

El CTESC també recomana que, en r elació amb l’incís “com també en aquel ls altres 
supòsits que preveu aquesta legislació” de la disposició addicional 14ª.3, s’aclareixi en quins 
supòsits serà d’aplicació la legislació sobre contractes del sector públic.  

Dictamen 25/2010 sobre el Projecte de decret sobre beneficis per a les famílies 
monoparentals i les famílies nombroses en el preu del transport públic de 
viatgers per carretera i ferrocarril 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per trenta-un vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 17 de maig. 

El Dictamen conté quatre observacions generals i tres a l’articulat.  

En el Dictamen es posa de m anifest que és  necessari impulsar polítiques socials de 
transport públic, basades en una tar ificació equitativa per a cada col·lectiu, que aportin una 
major cohesió social i una potenciació d’un transport públic de qualitat que respongui a les 
necessitats de m obilitat de l a població. S’assenyala que l’existència dels abonaments 
“socials” pot ajudar a reduir l’ampli ventall de títols de transport existents en l ’actualitat, i a 
incrementar la quota modal del transport públic.  
En el Dictamen s’assenyala que els beneficis fiscals que es preveuen per a les famílies 
monoparentals i nombroses en el preu del transport públic de viatgers per carretera i 
ferrocarril s’haurien d’estendre també a l es famílies amb persones en situació de 
dependència, atès el que s’estableix en l a Llei 18/2003, de 4 de j uliol, de s uport a l es 
famílies. 

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria de preveure un nou títol  de transport 
integrat de durada anual. 

En el Dictamen també es posa de manifest que, tenint en compte les recomanacions fetes 
en l’informe “Consideracions i propostes sobre l’actual sistema tarifari integrat: el títol T-12 i 
els títols multipersonals”, aprovat pel Ple del Consell el dia 6 d’abril de 2010, el nou títol T- 
Familiar 70/90 s’hauria de fer extensiu a tota la població.  

Dictamen 26/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010-2011 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 31 de maig. 

El Dictamen conté deu observacions generals i vuit a l’articulat.  

El CTESC considera que el desplegament normatiu de la Llei de Serveis socials no ha donat 
resposta, amb l’eficiència i la suficiència necessàries, a les premisses de les quals partia la 
Llei, i que s ’ha actuat amb retard i no s’han mobilitzat els recursos imprescindibles per fer 
viable un model d’Estat del Benestar universal i equitatiu. 
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També es posa de manifest que la Cartera de Serveis Socials reflecteix una multiplicitat de 
prestacions, la majoria de les quals no són suficients per pal·liar l’estat de precarietat en què 
es troben moltes persones. Es considera que la fragmentació i atomització del sistema de 
prestacions dificulta l’accés real dels ciutadans a l es prestacions i el ple coneixement per 
part dels professionals de les possibles respostes a donar  a c ertes situacions. També es 
posa de manifest que s’haurien d’ampliar les ràtios de professionals per poder atendre 
adequadament les persones que ho necessiten i poder reduir les llistes d’espera actuals.  
El CTESC posa de m anifest que la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 s’ha elaborat 
sense tenir enllestits dos plans previs, el Pla Estratègic i el Pla de Qualitat dels Serveis 
Socials de Catalunya, la qual cosa pot fer  que algunes de les prestacions recollides a l a 
Cartera no guardin la coherència imprescindible amb les mesures, els recursos i les accions 
proposades per aquests plans. També es considera que el  Decret d’acreditació d’entitats 
s’hauria d’haver aprovat de forma simultània a l’entrada en vigor de la Llei 12/2007 per, entre 
d’altres qüestions, garantir l’homogeneïtat de l a qualitat del servei de totes les entitats 
prestadores de serveis de la Xarxa Pública de Serveis Socials de Catalunya. 

El CTESC considera que l’estructura dels continguts de la Cartera és insuficient per a 
esdevenir realment una Cartera útil i considera que s’hauria d’incloure més continguts.  

També es proposa que caldria promoure el concepte de “finestra única” als serveis socials 
per facilitar als ciutadans les gestions i els tràmits necessaris des d’un sol canal, al marge de 
quina sigui l’administració competent i del tipus de servei o prestació social demandat.  
El CTESC considera que la disposició transitòria que pr eveu l’acreditació provisional dels 
establiments que poden for mar part de la xarxa pública genera inseguretat jurídica i podria 
no garantir l’acreditació d’alguns establiments que es tiguin operant a l’entrada en vigor 
d’aquest Projecte de decret. 

El CTESC considera que el fet que en al guns serveis de competència municipal, els ens 
locals puguin fixar o n o la participació econòmica de l es persones usuàries en el cost 
d’aquestes prestacions, pot vulnerar el principi d’equitat territorial.  

També es posa de m anifest que l a disposició addicional primera dóna excessiva 
discrecionalitat al Departament competent en matèria de serveis socials per modificar el 
copagament dels serveis previstos a la Cartera de Serveis. El CTESC proposa que aquesta 
modificació no es faci per una norma de rang inferior a Decret. 

Dictamen 27/2010 sobre el Projecte de decret de regulació dels habitatges d’ús 
turístic 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 31 de maig. 

El Dictamen conté sis observacions generals i onze a l’articulat.  

El CTESC considera convenient regular els habitatges d’ús turístic a través d’una norma 
específica i considera que el Projecte de de cret pot fom entar la transparència del sector, 
clarificar l’activitat dels intermediaris dels habitatges d’ús turístic i donar garanties als veïns i 
pot ser útil per ordenar els usos dels habitatges turístics i evitar-ne una explotació il·legal.  
En el dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret hauria de desenvolupar amb 
més detall les exigències tècniques i formals mínimes dels habitatges que es destinen a ús 
turístic, així com les exigències del servei que pr esten els operadors, de m anera que 
aquestes siguin homogènies a tot el territori català.  

El CTESC recomana al Govern la inclusió en el Projecte de decret d’un o varis articles que 
defineixin el model contractual pels habitatges d’us turístic, així com la normativa que el 
regula, i els drets i deures de propietaris i usuaris. 
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Dictamen 28/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 7 de juny. 

El Dictamen conté quatre observacions generals i sis a l’articulat.  

En primer lloc, el CTESC lamenta que el  Govern s’hagi excedit, en set anys, en el termini 
que la Llei 12/2002, de 14 d e juny, del transport per cable, establia per fer el 
desenvolupament reglamentari. Tot i  així, es valora l’ordenació que es fa en aques t Decret 
de la normativa aplicable en les fases de construcció i en la fase d’explotació de les 
instal·lacions.  

En el Dictamen es posa de m anifest que s ’hauria de pr eveure la integració tarifària del 
transport per cable de les instal·lacions de servei públic.  

El CTESC considera que s’hauria d’establir el silenci positiu en el cas d’aprovació del 
projecte de les instal·lacions de transport públic per cable no considerades de servei públic. 

En CTESC entén que en l a composició de la Comissió Consultiva del Transport per Cable 
hauria de constar que les associacions empresarials representades seran les associacions 
empresarials més representatives. 

El CTESC considera que l’establiment dels coneixements mínims necessaris del personal de 
les instal·lacions i la forma d’acreditació d’aquesta competència professional haurien de 
realitzar-se tenint en compte les competències de l’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals. 

Dictamen 29/2010 sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis tècnics 
de punt de trobada 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 21 de juny. 

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

El CTESC valora la regulació dels Serveis tècnics de pun t de tr obada per tal de garantir 
unes condicions estàndards en el s serveis prestats arreu del territori. Tot i que c onsidera 
que les disparitats detectades en el cost dels diferents serveis poden afectar la qualitat del 
servei i les condicions laborals dels professionals implicats. 

En el Dictamen es valora l’exclusió del voluntariat d’aquests serveis, atesa l’especialitat de la 
tasca que s’hi efectua, i es considera que la prestació dels serveis tècnics l’ha de realitzar de 
forma directa l’Administració, ja que és  la millor manera de gar antir unes condicions 
homogènies en els diferents punts de trobada. També, per garantir aquesta homogeneïtat i 
equitat, es considera que l es normes de func ionament, les característiques de l es 
instal·lacions, les condicions laborals dels professionals i els requisits de seguretat i 
protecció cal definir-les més, ja sigui en aquesta norma o en una Ordre posterior.  
Respecte de l ’equip de professionals, el CTESC considera que s ’ha de teni r en c ompte i 
establir els mateixos perfils i nombre de professionals que contempla la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 per aquest servei. 

El CTESC entén que els Serveis tècnics de punt de trobada han de preservar la protecció de 
les i dels menors, però també la de les persones membres de la família. Per això considera 
que s’hauria de poder oferir un espai per tal que els progenitors pugui donar compliment als 
acords de visites del seu fill o filla sense que senti la por a l'amenaça o al maltractament físic 
o emocional. També considera que per  garantir la seguretat dels punts de trobada caldria 
establir un protocol de c oordinació entre la Policia de l a Generalitat, el Departament 
competent en matèria de família i infància i els Serveis tècnics de punt de trobada.  
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El CTESC considera que s’han de tenir en compte, com a principis d’actuació dels Serveis 
tècnics de punt de trobada, la primacia de la protecció de les dones en situació de violència 
masclista i la garantia de s eguretat de totes  les persones implicades en el procés 
d’interacció del punt de trobada, tant usuàries com professionals tècnics del servei. 

En el Dictamen es posa de manifest que la resolució de queixes i reclamacions, no hauria de 
quedar reduïda al nivell de la coordinació del servei tècnic de punt de trobada i si la persona 
usuària no es tà conforme amb la resolució donada per la coordinació, ha de teni r dret a 
reclamar a un nivell superior. 

Dictamen 30/2010 sobre l’Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per 
a la igualtat efectiva de dones i homes 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per disset vots a favor, set en contra i una 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 21 de juny. 

El Dictamen conté tres observacions generals i vint-i-vuit a l’articulat.  

El CTESC valora positivament aquesta iniciativa legislativa per una nova ciutadania i per a la 
igualtat de dones i homes de la qual fa anys que es reivindica la necessitat per a avançar en 
matèria d’igualtat d’oportunitats. També es valora positivament que s’afronti de manera 
transversal mesures en diferents àrees de l a vida política i social i que s’introdueixin les 
accions positives, la qual cosa suposa un avenç important en polítiques de dones. 

El CTESC considera que, per assolir l’objectiu d’afavorir la igualtat efectiva de dones  i 
homes, la norma hauria de potenciar l’objectivitat en els sistemes d’accés als llocs de treball, 
als òrgans de representació, a les estructures directives, etc i fomentar uns horaris laborals 
que igualin la disponibilitat dels homes i les dones davant de les responsabilitats exigides a 
la feina. 

En el Dictamen es posa de manifest que s’hauria d’establir de forma clara l’obligació dels 
poders públics catalans de fer unes polítiques públiques per garantir la igualtat efectiva de 
dones i homes, concretant terminis i compromisos. 

En el Dictamen es fan pr opostes a di ferents àmbits - l’educatiu, el dels mitjans de 
comunicació, el de l’esport, el de la inspecció de treball, el de seguretat i salut, el de sanitat- 
per fomentar les relacions igualitàries entre dones i homes i evitar tot tipus de discriminació. 

El CTESC considera que els Plans d’igualtat s’han de planificar, elaborar, aprovar i executar 
en negociació amb les i els representants de treballadors i treballadores. També considera 
que el concepte “condicions laborals” aplicat als àmbits d’actuació del Pla és molt ampli i que 
s’hauria de concretar, tenint en compte conceptes com retribució, classificació professional, 
tipus de contracte, mobilitat i accés a la formació.  

El CTESC considera que en l ’àmbit de tr eball i relacions laborals, tenint present que l a 
Generalitat només té competències executives, caldria establir instruments i mecanismes 
d’actuació, de vigilància i control de l’autoritat laboral. També s’haurien d’establir plans 
estratègics amb compromisos de seguiment i avaluació. D’altra banda, es posa de manifest 
que s’haurien d’establir mecanismes perquè les empreses vetllin per evitar l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe en les condicions i l’organització del treball i per 
articular procediments específics per a la seva prevenció. 

Dictamen 31/2010 sobre el Projecte de decret del Registre de Fitxers 
Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 21 de juny. 

El Dictamen conté dues observacions generals.  
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En el Dictamen es valora que el Govern reguli el Registre de Fitxers Estadístics tot establint, 
entre d’altres qüestions, el procediment d’inscripció dels fitxers i la informació que s ’hi ha 
d’incorporar. També es valora que en aquesta mateixa norma es reguli l’accés i la cessió de 
dades sotmeses a secret estadístic. 

Es considera que la norma és curosa amb la protecció del secret estadístic i possibilita la 
utilització d’aquests fitxers per part d’altres operadors estadístics, investigadors o instituts 
d’investigació, als efectes d’ampliar, aprofundir o analitzar els resultats estadístics.  

Dictamen 32/2010 sobre el Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels 
edificis d’habitatges, el certificat d’aptitud i el programa d’inspeccions 
tècniques obligatòries de la Generalitat 
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 19 de juliol. 

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

El Decret objecte de dictamen, donant compliment a la Llei 18/2007 del  dret a l ’habitatge, 
regula la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges i aprova el programa d’inspeccions 
tècniques obligatòries de la Generalitat. El CTESC considera convenient que s’hagi establert 
un sistema periòdic d’inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, perquè contribuirà a 
millorar les condicions del parc d’habitatges, que és un dels reptes principals del Pacte 
Nacional de l’Habitatge.  

El CTESC considera que no es justifica ni en la norma ni en la memòria econòmica el fet 
que la inspecció tècnica s’estableixi únicament pels edificis d’habitatges plurifamiliars i no 
pels unifamiliars, tot i que es deixa la potestat als ajuntaments d’ampliar els requeriments 
establerts en la norma.  

El Projecte de decret regula que els Plans d’Habitatge han d’establir un sistema d’ajuts per 
l’elaboració dels informes tècnics obligatoris. El CTESC considera que aqu est sistema 
d’ajuts econòmics s’ha d’articular en paral·lel a la tramitació d’aquest Projecte de dec ret i 
hauria d’entrar en vigor en la mateixa data que el Projecte de decret. 

Dictamen 33/2010 sobre el Projecte de decret legislatiu per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, 
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 
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 19 de juliol. 

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

El CTESC valora positivament l’esforç i el treball previ que ha comportat la transposició de la 
Directiva de serveis de mercat interior i considera que s’hauria de donar la màxima prioritat a 
la tramitació d’aquest Projecte de decret legislatiu atès que el termini de transposició de la 
Directiva finalitzava el 28 de desembre de 2009.  

El CTESC considera que l’establiment d’un període d’antelació per presentar la comunicació 
prèvia que es conté als articles 6 i 20 del Projecte de decret legislatiu podria ser contradictori 
amb l’article 71 bis.3 de la Llei 30/1992 modificada per Llei 25/2009.  

El CTESC considera que la durada de l’autorització per la venda ambulant, que el Projecte 
de decret legislatiu amplia a 4 anys, continua essent insuficient, raó per la qual proposa que 
s’ampliï.  

Finalment, atesos la Directiva de s erveis, la mesura 53 de l ’Acord estratègic per la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-
2011 i el Decret 106/2008 de m esures per a l’eliminació de tr àmits i la simplificació de 
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procediments per facilitar l’activitat econòmica, el CTESC considera que a la disposició 
addicional segona del Projecte de decret legislatiu objecte de dictamen caldria fer constar de 
manera més explícita el paper de l’Oficina de Gestió Empresarial com a finestreta única a la 
qual es pot accedir per via presencial, telefònica, electrònica o per qualsevol altre mitjà que 
permetin les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

Dictamen 34/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’Oficina del 
Contribuent 
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 19 de juliol. 

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

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’establir clarament que els recursos, 
reclamacions o denúnc ies no són objecte de l’activitat de l ’Oficina del Contribuent. També 
considera que s’haurien de definir més clarament els drets dels contribuents en les seves 
relacions amb l’Oficina del contribuent.  

El CTESC proposa que el formulari normalitzat per presentar queixes o suggeriments, a més 
d’estar disponible en el web del Departament competent en m atèria de tributs, estigui a 
l’abast de la ciutadania tant en l ’Oficina del Contribuent com en l es dependències de 
l’Agència Tributària de C atalunya, de la Direcció General de Tr ibuts i dels seus serveis 
territorials, de la Junta de Finances i de les Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari. 

El CTESC considera que s’hauria de fer constar en la norma que el personal de l’Oficina 
hauria de ser personal funcionari. 

Dictamen 35/2010 sobre el Projecte de decret d’establiments d’allotjament 
turístic 
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 26 de juliol. 

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

El CTESC considera que quan es regula el dret d’accés i permanència als establiments s’ha 
d’explicitar la possibilitat de la intervenció dels agents de l’autoritat quan s’ha d’expulsar 
persones que incompleixin les normes de convivència, ja que si els interessats es neguen a 
ser expulsats pot ocasionar greus conseqüències i l’aparició de possible violència. 

El CTESC proposa que s’afegeixi a la norma que les penalitzacions a la cancel·lació no 
seran d’aplicació quan la cancel·lació es produeixi per causa de força major, degudament 
acreditada. També es proposa afegir que quan l es cancel·lacions no doni n lloc a 
penalitzacions, però comportin una des pesa per a l ’establiment com són les despeses 
financeres de retorn de paga i senyal, aquestes siguin a càrrec de la persona usuària. 

Pel fa al requisit exigit per a totes les categories d’hotel i d’hotel-apartament de que hi hagi 
climatització a l es zones comunes, el CTESC considera que s ’ha de c ondicionar a l es 
necessitats reals de climatització de cada territori, atenent a l’estacionalitat del servei i a la 
climatologia local i que el concepte de climatització s’entengui en sentit ampli (climatització 
natural o artificial), d’acord amb el principi d’eficiència energètica i sostenibilitat del medi 
ambient, que hauria de promoure més inversió en aïllaments o altres sistemes naturals, que 
no pas en aparells artificials que consumeixen energia.  
El CTESC considera que els establiments autoritzats en el moment de la publicació del 
Decret no s ’haurien de veure obligats a d’adaptar-se a les noves mides i requisits tècnics 
previstos a la norma en els casos de canvi de capacitat a la baixa. 
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Dictamen 36/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de Jocs i Apostes 
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 26 de juliol. 

El Dictamen conté vuit observacions a l’articulat.  

En el Dictamen es posen de manifest qüestions de procediment administratiu, com ara, que 
el CTESC considera que la norma ha de defi nir clarament en qui nes modalitats de jocs i 
apostes cal utilitzar el règim de la comunicació prèvia, que es considera necessari que es 
tipifiquin expressament les infraccions lleus, que el règim general del silenci administratiu 
hauria de ser positiu i en tot cas, s’haurien de fixar les excepcions a aquest règim general 
que estiguin justificades per raons d’interès públic.  

El CTESC no està d’acord amb que la norma estableixi que la quantia de les multes pugui 
anar més enllà del límit màxim previst pel tipus d’infracció de què es tracti, considera que el 
límit màxim ha de ser el de la sanció prevista per a la infracció de què es tracti.  

El CTESC considera que s’hauria de concretar, especificant si es considera com a l ímit 
l’import mensual o diari del salari mínim interprofessional, la quantia de les transferències 
econòmiques d’escassa importància dels jocs i apostes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la 
norma, tant respecte a la suma total en cada jugada com al total de les apostes admeses a 
una persona jugadora en 24 hores. 

Dictamen 37/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació de 
la formació professional per a l’ocupació a Catalunya 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen, per sis vots a 
favor, cap en contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 29 de juliol. 

El Dictamen conté deu observacions generals, trenta a l’articulat, i dos vots particulars.  

El CTESC considera que es tracta d’un Projecte de decret bàsicament descriptiu del que ja 
succeeix en l’àmbit de la formació professional per a l ’ocupació. Tot i que v ol deixar 
constància que calia un Decret per poder desenvolupar alguns dels elements del model de 
formació per a l ’ocupació de Catalunya, com ara, la creació del registre dels certificats de 
professionalitat i l’establiment de l a possibilitat de r ealitzar contractació administrativa en 
certes accions, entre d’altres qüestions. D’altra banda considera que al Projecte de decret li 
manca concreció i està massa subjecte a posteriors regulacions i desenvolupaments.  
En el Dictamen s’alerta sobre el possible conflicte de competències que es pot produir tenint 
en compte les competències executives i de gestió de la formació per a l ’ocupació de l a 
Generalitat de Catalunya i algunes de les matèries que modifica aquest Projecte de decret. 

El CTESC considera que, malgrat que el  Projecte de dec ret inclou els diferents òrgans 
competents en l a programació, la gestió i el control de la formació per a l’ocupació, la 
regulació no és prou precisa i es podria haver anat una m ica més enllà de l ’enumeració 
literal i incloure com es relacionen tots aquests òrgans, la qual cosa hagués significat un 
avenç en l a construcció del model de for mació per a l ’ocupació de Catalunya. També 
considera insuficient la definició del paper i de les funcions dels agents socials en el sistema 
de la formació professional per a l’ocupació que regula aquest Projecte de decret.  

En el Dictamen es posa de m anifest que no s ’ha aprofitat l’oportunitat de r egular un del s 
instruments d’integració de la formació, la Xarxa FP.Cat i el seu paper en el  sistema de la 
formació professional per a l’ocupació a Catalunya.  

El CTESC considera que aquesta norma hauria de gar antir el caràcter finalista dels fons 
econòmics que es destinen a l a formació professional per a l ’ocupació a C atalunya i la 
gratuïtat pel destinatari final de les diferents accions formatives. També s’hauria de garantir 
la qualitat de les accions formatives, el reconeixement i certificació i una oferta suficient en el 
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conjunt del territori, que permetés, mitjançant les diferents modalitats, capitalitzar la formació 
i completar itineraris professionalitzadors. 

El CTESC considera que el Projecte de decret no reconeix suficientment la vinculació de la 
formació professional per a l ’ocupació a l a negociació col·lectiva. La r egulació de l es 
comissions paritàries sectorials i les seves funcions en el si del sistema de formació 
professional per a l’ocupació són matèries no reservades exclusivament a regulació estatal, 
per tant, considera necessària la regulació i la incorporació en la norma de les comissions 
paritàries sectorials. 
En qüestions més concretes, el CTESC considera que hi hauria d’haver programes 
específics, d’assessorament a l es empreses, amb particular atenció a les micro, petites i 
mitjanes empreses, per ajudar-les a impulsar la participació dels col·lectius amb necessitats 
específiques en els seus plans de formació, es troba a fa ltar la referència del paper de la 
representació legal de les persones treballadores sobre l’exercici dels drets de participació i 
informació, i, pel que fa a l’informació i a l’orientació professional, s’hauria de fer referència a 
les entitats representatives de l’economia social. 

Un dels vots particulars ha estat presentat per Pimec, per posar de manifest que considera 
que el Projecte de decret hauria de definir les Comissions Paritàries Sectorials, establir la 
seva composició i concretar les seves funcions respecte del conjunt de la Formació per a 
l’Ocupació i també s’hauria de concretar, si fos el cas, com les Comissions Paritàries 
Sectorials es relacionen amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i amb el 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

L’altre vot particular ha estat presentat per Unió de Pagesos, al qual s’ha adherit la 
Federació Nacional Catalana de Confradies de Pescadors. Es presenta el vot particular per 
posar de manifest que la pagesia s’hauria d’incorporar com un dels col·lectius prioritaris per 
a participar en les diferents iniciatives de formació i que el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
el Consorci de For mació Continua de C atalunya haurien de gar antir que el s plans de 
formació que es desenvolupin respectin com a criteris i prioritats generals els establerts 
respecte als col·lectius prioritaris. 

Dictamen 38/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els 
requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels 
establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i 
tres abstencions, en la sessió extraordinària del dia 13 de setembre. 

El Dictamen conté dues observacions a l’articulat.  

En la primera observació el CTESC posa de manifest que s’haurien de c oncretar els 
requisits formatius i les tasques associades als diferents nivells formatius del personal de les 
ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis. 

En el Projecte de decret s’estableix que poden exercir com a directors o directores tècniques 
en una ortopèdia, encara que no s iguin tècnics o tècniques ortopedistes, les persones que 
puguin acreditar que a 14 de maig de 1999 disposaven d’una experiència laboral mínima de 
tres anys en aquesta activitat. El CTESC considera que s’hauria d’aclarir si l’activitat 
professional ha de teni r continuïtat després del 14 de m aig de 1999 o bé s i és suficient 
acreditar que en aquella data es disposava de l’experiència laboral exigida, encara que des 
d’aquell moment no s’hagi tornat a exercir. 
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Dictamen 39/2010 sobre el Projecte de decret del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen, per unanimitat, 
en la reunió extraordinària del dia 8 d’octubre de 2010. 

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

En el Dictamen es posa de manifest que la norma realitza una adequació de l’antiga Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública i l’anterior SISCAT a la situació actual de la xarxa d’entitats 
prestadores de serveis sanitaris per compte del Servei Català de la Salut. S’assenyala que 
amb aquesta adequació es realitza un canvi de concepció de les xarxes que passen de ser 
ordenades pel tipus de servei que presten i no pel seu caràcter monogràfic, com ha es tat 
fins ara.  

El CTESC considera que a més d’aquest canvi de m odel organitzatiu s’hagués hagut 
d’aprofundir en aspectes que haurien de millorar algunes de les qualitats del sistema públic 
de serveis sanitaris, com ara, la participació ciutadana, l’estabilitat de les entitats integrades, 
l’estabilitat dels equips professionals i la transparència en l a informació pública, 
especialment en els nivells més propers a la ciutadania. 
A la norma s’afegeix un annex  amb la relació de c entres de l a xarxa d’internament 
d’utilització pública de Catalunya, el CTESC considera que s’haurien d’afegir dos annexos 
més, un amb la relació d’entitats integrades al SISCAT que pertanyen a la xarxa de centres i 
serveis sanitaris d’àmbit comunitari d’utilització pública, i un altre amb la relació de l es 
entitats proveïdores de la xarxa de serveis de transport sanitari d’utilització pública.  

Dictamen 40/2010 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 14 d’octubre. 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de 
creació del Col·legi de Ter apeutes Ocupacionals de C atalunya i no ha r ealitzat cap 
observació sobre el seu contingut. 

CCOO ha p resentat un v ot particular en què posa de m anifest que de fensa i respecta la 
llibertat individual i col·lectiva d’associació, però no c omparteix, i considera obsoleta, la 
col·legiació obligatòria per a l ’exercici de professions amb titulació universitària, que hagin 
constituït un col·legi. Tampoc comparteix que és discrimini entre els professionals que poden 
exercir sense el requisit d’estar col·legiats (treballadors/res de l’Administració pública) i els 
que treballen per a al tres centres i serveis (encara que siguin finançats amb recursos 
públics). 

Dictamen 41/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial 
sectorial d’habitatge i es crea el Fons de solidaritat urbana 
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 14 d’octubre. 

El Dictamen conté quatre observacions generals i una observació a l’articulat.  

El CTESC valora positivament el Projecte de decret que aprova el Pla territorial sectorial 
d’habitatge, ja que el Pla és l’instrument bàsic de planificació i programació de l’habitatge a 
Catalunya i constitueix el marc orientador per a l’aplicació de les polítiques que estableix la 
Llei del dret a l ’habitatge. Tot i  així, es lamenta el retard en que s ’ha presentat el Pla en 
relació a la previsió de la Llei del dret a l’habitatge. 
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El CTESC considera que per les adjudicacions d’habitatges de protecció oficial, el Projecte 
de decret hauria d’establir una fórmula per concretar la reserva màxima que tots  els 
municipis han de respectar en el contingent general, pel que fa a persones empadronades 
en el municipi. 
En el Dictamen es recomana avançar la materialització del Fons de solidaritat urbana, abans 
del 2013, per tal d’incentivar els ajuntaments a complir amb l’objectiu de la solidaritat urbana. 

Dictamen 42/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
pel que fa a l’autorització ambiental i a l’autorització substantiva amb avaluació 
d’impacte ambiental i es regulen les Entitats Col·laboradores de 
l’Administració ambiental 
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 14 d’octubre. 

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

El CTESC valora que el  Projecte de decret reafirmi la voluntat de s implificar i racionalitzar 
els tràmits i els terminis referents a la prevenció i control ambiental de les activitats que 
emana de la Llei 20/2009 i espera que augmenti l’eficiència i agilitzi i simplifiqui els tràmits 
de les actuacions de les administracions en aquesta matèria. Amb tot, el CTESC considera 
que el Projecte de decret podria no esgotar les possibilitats de simplificació administrativa i 
sol·licita mecanismes addicionals que al leugereixin la càrrega burocràtica de l es 
instal·lacions existents. 

D’altra banda, el CTESC considera positiva la incorporació a l’annex II del s criteris de 
qualificació de les modificacions com a substancials, tot i que alerta sobre el risc de sotmetre 
a sol·licitud continuada de canvi substancial a nombroses empreses de gran mida a causa 
de la fixació de llindars en valor absolut que aquest tipus d’instal·lació superaria diàriament 
per raó de la seva producció ordinària. En aquesta línia, es proposen canvis en els llindars 
establerts pel Projecte de decret. 

D’altra banda, el  CTESC valora positivament l’abast dels tràmits d’informació i participació 
pública, ja que es desenvolupa plenament la Llei 27/2006, per la que es regulen els drets 
d’accés a l a informació, de par ticipació pública i d’accés a la justícia en m atèria de m edi 
ambient. 

Així mateix, el CTESC mostra la seva inquietud respecte a l a capacitat tècnica de 
l’administració local a l’hora de subministrar informació a la base de dades ambientals de 
fonts d’emissions contaminants ja que l’esforç que hauran de realitzar en aquest sentit serà 
considerable. 

Finalment, el CTESC fa un conjunt d’observacions a l ’articulat la majoria de les quals són 
fonamentalment de caràcter tècnic o bé pr opostes concretes per avançar en l a línia de la 
simplificació de procediments.  

Dictamen 43/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
pel que fa a les llicències i comunicacions 
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 14 d’octubre. 

El Dictamen conté tretze observacions generals i trenta-sis a l’articulat. 

El CTESC valora que el  Projecte de decret reafirmi la voluntat de s implificar i racionalitzar 
els tràmits i els terminis referents a la prevenció i control ambiental de les activitats que 
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emana de la Llei 20/2009 i espera que augmenti l’eficiència i agilitzi i simplifiqui els tràmits 
de les actuacions de les administracions en aquesta matèria. Amb tot, el CTESC considera 
que el Projecte de decret podria no esgotar les possibilitats de simplificació administrativa i 
sol·licita mecanismes addicionals que alleugereixin la càrrega burocràtica de les empreses 
petites i mitjanes. 

D’altra banda, el CTESC considera positiva la incorporació a l’annex II dels criteris de 
qualificació de les modificacions com a substancials, tot i que alerta sobre el risc de sotmetre 
a sol·licitud continuada de canvi substancial amb baixos impactes ambientals a causa de la 
fixació de llindars exclusivament en valors absoluts i es sol·licita que s’incorporin criteris 
alternatius en termes relatius. 

El CTESC considera positiu que l’empresa pugui proposar un sistema i procediment per a la 
verificació del funcionament dels autocontrols. 

Atès que s’atorga una major potestat als ajuntaments per tramitar i gestionar les llicències i 
comunicacions ambientals, el CTESC mostra la seva inquietud respecte als recursos 
disponibles i la capacitat tècnica de l’administració local per adaptar les seves ordenances a 
la nova normativa i desenvolupar la seva aplicació concreta. 

El CTESC considera que tot i les competències municipals per decidir si l’activitat pot 
instal·lar-se o no al seu municipi, i tenint present els potencials estalvis econòmics públics 
que s’obtindrien, s’haurien d’esgotar les possibilitats d’uniformitat de criteris tècnics arreu del 
territori de Catalunya, establint marcs reglamentaris comuns. 
Finalment, el CTESC fa un conjunt d’observacions a l ’articulat de caràcter fonamentalment 
tècnic.  

Dictamen 44/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament 
de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
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 14 d’octubre. 

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

Les dues observacions a l ’articulat són de caire tècnic, en una d’elles es recomana que es 
reguli que la retribució de les persones operadores comercials és tracta d’una comissió, en 
l’altra observació es constata que no es preveuen els efectes de la finalització de la vigència 
i de l a declaració d’ineficàcia de l’autorització en el  cas d’autoritzacions a persones 
operadores comercials. 

Dictamen 45/2010 sobre el Projecte de decret d’ordenació general de la 
formació professional inicial 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest Dictamen, 
en la sessió extraordinària del dia 19 d’octubre. 

El Dictamen conté dotze observacions generals i vint-i-sis observacions a l’articulat. 

El CTESC recorda que està en tràmit el Projecte de llei d’Economia sostenible que recull 
aspectes sobre la formació professional i considera que s ’hauria d’aturar la tramitació del 
Projecte de decret per veure l’encaix entre les dues normes.  
El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’especificar els tipus de centres que 
han d’impartir ensenyaments de for mació professional i els requisits exigits per dur-los a 
terme. També considera que s’hauria de planificar i programar l’oferta dels ensenyaments de 
formació professional, d’acord amb les necessitats de qualificació sectorials i territorials, així 
com garantir que s’estableixi una oferta suficient de cicles formatius. D’altra banda es troba a 
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faltar una referència a la Xarxa FP.cat, al Programa experimental Qualifica’t, i més concreció 
sobre la formació en alternança. 

El CTESC considera que aquest Projecte de decret no és l’instrument adequat per regular el 
reconeixement acadèmic dels aprenentatges i que l a seva regulació resulta prematura i 
inoportuna donat que s ’està tramitant la normativa sobre acreditació de les competències 
professionals.  
El CTESC considera que algunes de les pràctiques que es recullen en la norma no han estat 
objecte d’un procés d’avaluació suficient que permeti generalitzar, encara, la seva aplicació. 

En relació als títols propis, el CTESC considera que el  Govern hauria d’impulsar la seva 
validesa i reconeixement a nivell estatal i europeu. 
La majoria de l es observacions realitzades a l’articulat són fonamentalment de c aràcter 
tècnic i concrecions en l’articulat de les observacions generals. 

La UGT de Catalunya ha presentat un vot particular en el què exposa que s’haurien d’haver 
concretat els elements per facilitar l’aplicació del Projecte de decret en els centres educatius 
autoritzats per impartir aquests ensenyaments i que s’hauria d’haver avançat més en relació 
amb els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o una 
certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l’Estat. 

La UGT considera que falta major concreció sobre les “altres actuacions”, que, 
complementant el conjunt d’accions formatives de la formació professional inicial han de 
facilitar a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris 
formatius professionalitzadors.  

També considera que els requisits generals d’accés que s’han d’acomplir en algunes de les 
mesures flexibilitzadores esdevenen a la pràctica una l imitació real a les seves necessitats 
de formació i qualificació professional. 

Dictamen 46/2010 sobre el Projecte de decret del registre de delegats i 
delegades de prevenció 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat, 
en la sessió extraordinària del dia 2 de novembre. 

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

El CTESC valora positivament la voluntat del Departament de Treball de reformar el 
procediment de registre del delegats i delegades de prevenció i coincideix en la necessitat 
d’aquesta reforma. 

Durant els sis anys en què s’ha utilitzat el registre, tant l’administració com els agents socials 
han detectat aspectes millorables en el sistema de comunicació d’elecció dels delegats/ades 
de prevenció. Atès que la detecció d’aspectes millorables ha generat diverses actuacions i 
mesures, algunes de forma tàcita i unes altres mitjançant instruccions concretes, el CTESC 
considera que seria bo que s ’incorporessin al nou Decret aquestes mesures que ja s’estan 
aplicant. 
El CTESC valora positivament l’impuls que el Projecte de decret dóna a la tramitació 
electrònica i recomana que s’aposti decididament per la utilització de mitjans electrònics, i en 
aquest sentit, que s’estableixin les necessitats a cobrir i els terminis d’implementació.  

El CTESC també considera que l ’organització interna del registre no ha d’impossibilitar el 
dret que tenen el s ciutadans a uti litzar un registre territorial que no s igui el propi del centre 
de treball. 
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Dictamen 47/2010 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de 
reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més 
persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al 
seu compliment 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest dictamen, en 
la sessió extraordinària del dia 12 de novembre. 

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

El CTESC considera que s’haurien d’articular els mecanismes necessaris per retornar a 
l’objectiu inicial i prioritari que va recollir la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels 
disminuïts, que és el compliment de l a reserva del 2% a fav or de les persones amb 
discapacitat en em preses de 50 o m és persones treballadores, i que l es mesures 
alternatives proposades per la norma haurien de ser realment l’excepció.  
El CTESC constata que es fixa com objecte del Projecte de dec ret l’establiment dels 
mecanismes d’intermediació laboral respecte a l es persones amb discapacitat, però no 
incideix suficientment en un dels principals problemes que tenen aquestes persones a l’hora 
d’accedir a un lloc de treball, el fet que deter minades ofertes d’ocupació no s’ajusten a les 
característiques reals del lloc de treball. També considera que s’hagués hagut de concretar 
més en la gestió dels processos d’intermediació laboral, en els procediments de declaració 
d’excepcionalitat i en el seguiment i el control de les mesures alternatives autoritzades. Per 
concretar aquests aspectes, el CTESC considera que el  Projecte de dec ret hauria de s er 
complementat amb una ordre.  

El CTESC considera que les cooperatives que c ompleixen les condicions establertes a l a 
Llei de cooperatives de C atalunya, per ser cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de 
lucre, són equiparables a qual sevol tipus d’entitats sense ànim de l ucre, associacions i 
fundacions i haurien de ser incloses com a entitats beneficiaries de les mesures alternatives 
establertes al Projecte de decret. 
El CTESC valora positivament la concreció de l ’arrodoniment que es fa en el còmput de la 
quota de reserva del 2% ja que així s’eviten interpretacions més restrictives. 

Dictamen 48/2010 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la sessió extraordinària del 
dia 20 de desembre. 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de 
creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i no ha realitzat cap observació 
sobre el seu contingut. 

Dictamen 49/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament 
de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb fins publicitaris o 
promocionals 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre. 

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

El CTESC posa de m anifest que la norma ha r ealitzat la transposició de l a Directiva 
comunitària en què es demanava la substitució de l’autorització prèvia per la comunicació en 
els casos de la realització d’una combinació aleatòria amb fins publicitaris o promocionals. 
També constata que s’ha actualitzat i simplificat el contingut i l’estructura del Decret. 
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Dictamen 50/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Consell 
Assessor de l’Agència Tributaria de Catalunya 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i 
dues abstencions, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre. 

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

El CTESC considera que el Decret objecte de di ctamen hauria de c oncretar la distribució 
dels vocals, siguin titulars o suplents, del Consell Assessor entre els col·legis professionals, 
les institucions acadèmiques i les organitzacions econòmiques i socials. En les observacions 
a l’articulat se’n fa una pr oposta concreta: un representant dels col·legis professionals, un 
representant de l es institucions acadèmiques, dos representants de les organitzacions 
sindicals més representatives de Catalunya i dos representants de les organitzacions 
empresarials més representatives de Catalunya. 

Pel que fa a l es funcions, el CTESC considera que el s membres del Consell haurien de 
poder suggerir fórmules d’actuació relacionades amb els objectius estratègics i operatius de 
l’Agència Tributaria i també poder sol·licitar la realització d’informes i estudis. D’altra banda, 
també es considera que una de les funcions del Consell hauria de ser el proposar 
actuacions de millora en la lluita contra les diferents formes de frau fiscal. 
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6. Estudis i informes fets 

Informe sobre el Disseny metodològic per a l'anàlisi de l’impacte de la 
formació professional contínua i la formació professional ocupacional a 
Catalunya 

Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
La finalitat d’aquest informe és exposar un disseny de treball de camp orientat a la 
realització d’una avaluació de l’impacte de la Formació Professional Contínua (FPC) i de la 
Formació Professional Ocupacional (FPO). 

Una de les principals aportacions de l’informe és la proposta d’un disseny de metodologia 
avaluativa en termes causals. Per tant, en el moment que s’apliqués la metodologia 
proposada, la recollida de la informació hauria de tenir en compte dos col·lectius, el col·lectiu 
que ha r ebut la formació i, d’altra banda, un gr up de c ontrol, format per individus el més 
similars possibles als descrits en el primer col·lectiu però que únicament es diferencien d’ells 
en que no haurien rebut la formació. 

El document s’estructura de l a següent manera. Un primer apartat on s ’exposa una 
descripció dels subsistemes de FPC i FPO a Catalunya, descripció que serveix per a situar 
l’objecte de l’avaluació i proporcionar un context als instruments proposats. Un segon apartat 
on es desenvolupa el marc conceptual per a la confecció dels instruments amb el que es  
recollirà la informació i també, els propis instruments. I per última, un apartat centrat en el 
disseny i concreció de les mostres que s’haurien d’utilitzar en el moment que es posés en 
marxa el treball de camp. 

Informe sobre les empreses d'inserció a Catalunya 

Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
A petició del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el CTESC ha elaborat, 
l’informe “Les empreses d’inserció a Catalunya”. El sector estava format per 47 empreses el 
mes de maig de 2009, però l’informe s’ha basat en les 29 empreses que havien presentat el 
seu balanç d’activitat l’any 2007 i les 28 que l’havien presentat l’any 2006, segons consta en 
el Balanç Social de les empreses d’inserció dels anys 2006 i 2007, que va facilitar la Direcció 
General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball. 

L’informe, aprovat pel Ple del CTESC el 25 de gener de 2010 està format per nou apartats 
que aborden diferents aspectes de context social i normatiu i de contingut econòmic del 
sector. Després d’una breu introducció, en el segon epígraf s’exposa quina és la situació de 
les empreses d’inserció en l’àmbit de la UE. L’apartat tercer conté una anàlisi del marc 
jurídic de les empreses d’inserció en els àmbits europeu, estatal i català. A continuació, 
l’estudi aborda la qüestió de l a dimensió necessària del sector. Al cinquè apartat es 
caracteritzen les persones perceptores de l a Renda Mínima d’Inserció i es comparen 
aquestes característiques amb les de l es persones treballadores en procés d’inserció. 
L’apartat sisè de l’informe determina la distribució per grans sectors productius i en el territori 
del valor afegit i del nombre de persones treballadores de les empreses d’inserció en 
comparació amb l’empresa ordinària. També s’estudia la relació entre la productivitat i els 
costos salarials nominals per grans sectors de les empreses d’inserció respecte de 
l’empresa ordinària així com de l ’empresa representativa (aquella que realitza les mateixes 
activitats que les empreses d’inserció). S’analitza el balanç econòmic de l es empreses 
d’inserció i es compara amb el de l ’empresa ordinària. Finalment, es fa una es timació dels 
costos diferencials de les empreses d’inserció derivats del procés d’inserció identificant dos 
components principals com són el cost del personal d’acompanyament i el cost de la 
formació de les persones treballadores en procés d’informació. En el setè apartat s’estudia 
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el finançament públic de les empreses d’inserció des de di verses perspectives. Els dos 
darrers epígrafs de l’informe recullen les conclusions i les consideracions i propostes 
d’actuació, respectivament. 

Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya 

Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
Els darrers anys, les institucions internacionals i de la Unió Europea han centrat el seu 
interès en l a millora de l a formació de l a població, tant des del punt de v ista qualitatiu 
(increment del nombre de pe rsones amb educació reglada o ac reditada) com qualitatiu 
(increment del nivell formatiu). A banda de la innegable contribució de l’educació a la igualtat 
d’oportunitats i al desenvolupament social i democràtic, ressalta també el seu paper 
essencial per garantir la competitivitat present i futura del país. Per aconseguir aquesta 
millora de l a formació, un del s principals objectius que ten en les polítiques educatives és 
lluitar contra el fracàs escolar.  

El CTESC, durant la seva trajectòria, ha mostrat una especial preocupació per la formació 
com a element clau per al futur del país. Aquest interès ha tingut com a resultats diversos 
informes i jornades. Precisament, transcorreguts 4 anys després de la jornada que va 
organitzar el Consell sobre “èxit educatiu i cohesió social” (2006), el CTESC ha elaborat un 
informe sobre “risc de fr acàs escolar a C atalunya”. Aquest informe té, c om a objectius 
generals, d’una banda, caracteritzar el col·lectiu d’alumnes en s ituació de r isc de fracàs 
escolar i de l’altra, identificar i prioritzar els factors que l ’expliquen, amb la finalitat de fer  
aportacions que puguin tenir-se presents a l’hora de fer desenvolupar una política educativa 
destinada a reduir la seva incidència. 

Entre els objectius específics de l’estudi destaquen els següents:  

a) Fer una aproximació al concepte de “fracàs escolar”  
b) Analitzar les característiques principals del col·lectiu en risc  
c) Analitzar i prioritzar els factors explicatius del risc de fracàs escolar a l’ESO  
d) Descriure les conseqüències individuals i socials del fracàs escolar  
e) Analitzar les principals tendències de les polítiques públiques en aquest àmbit, i fer 

una selecció de bones pràctiques  

L’informe incorpora el posicionament del CTESC mitjançant un capítol de consideracions i 
recomanacions. 
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7. Estudis i informes en preparació 

Gabinet Tècnic 
• Pobresa i mercat de treball 
• Necessitats de formació que requereixen les empreses del sector turístic 

Gabinet Econòmic 
• La indústria a Catalunya  
• Anàlisi de les condicions laborals de la joventut a Catalunya  
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8. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009  

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 2009 ha estat realitzada per els 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 29 juny de 2010.  

La Memòria constitueix un es forç d’aproximació a l a 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, una previsió d’evolució de futur i les novetats normatives que s’han 
desplegat durant l’any en cadascun dels àmbits analitzats. 

Capítol I. L’economia a Catalunya 
En el capítol primer s’analitza l’evolució econòmica a Catalunya durant l’any 2009. Aquest 
ha estat un període d’una extrema duresa des del punt vista econòmic i social. El PIB català 
s’ha reduït l’any 2009 el 4% i l’ocupació el 8,9%, que ha situat la taxa d’atur en el 16’4%. 
Aquest descens, el més intens dels darrers trenta anys, s’ha produït en un context de manca 
de crèdit que ha dificultat la recuperació. 

No obstant això, la caiguda del PIB hauria estat més intensa si no fos per l’aportació positiva 
derivada del comportament de la demanda del sector exterior i del sector públic, aquest últim 
fruit de l’acció combinada del funcionament dels estabilitzadors automàtics i de les mesures 
d’impuls de l ’activitat econòmica i l’ocupació i el reforçament de la cobertura social, encara 
que a costa d’incrementar l’endeutament fins arribar al 15’8% del PIB català.  

El sector industrial i el sector de la construcció han estat els que més han disminuït el PIB 
(amb caigudes del 12,7% i del 6,6% interanual respectivament). A més, en totes les 
activitats, la repercussió de la crisi en termes de pèrdua d’ocupació ha estat més intensa que 
en termes de PIB, degut al fort pes que tenien en el seu si les activitats de poc valor afegit i 
alta intensitat del treball manual.  

Aquest ajust, tot i  que indesitjat i indesitjable, ha comportat la millora de l a productivitat 
aparent del factor treball en un 3% , la reducció dels costos laborals unitaris en l ’1%, 
compatible amb el increment dels salaris nominals de les persones que h an mantingut 
l’ocupació. Aquesta millora s’ha reproduït en t ots els sectors i hauria de ser el punt de 
partida d’una recuperació més estable i duradora, així com el bon funcionament del sector 
exterior. 

Capítol II. Societat del coneixement 
El capítol segon analitza la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través de 2 
grans apartats, l’estat de l’R+D+I i l’evolució de l es tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC). Pel que fa a la recerca i la innovació, segons les últimes dades 
disponibles (2008), les despeses internes i el personal ocupat en Recerca i 
Desenvolupament van créixer per sobre del PIB i de l ’ocupació. Si es pogués mantenir 
aquest ritme de creixement, es podrien assolir els objectius previstos, en aquest àmbit, pel 
Pacte Nacional per a la Recerca. Tot i això, en un context de crisi econòmica, aquest repte 
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sembla prou complicat d’assolir. D’altra banda, no ha estat un bon any per a la Innovació a 
Catalunya, amb un decrement de les despeses de la innovació, especialment acusat entre 
les grans empreses. 

Continua la tendència positiva pel que fa a  la consolidació de les Tecnologies de l a 
Informació i la Comunicació (TIC) a Catalunya. Es pot afirmar que les llars catalanes tenen 
un bon equipament TIC en comparació amb Europa, a excepció de l’accés a Internet, encara 
una mica per sota. Quant a l es empreses, el seu equipament supera el de l es empreses 
europees en l’ús de l’ordinador i l’accés a Internet. Tot i això, el comerç electrònic continua 
sent la principal assignatura pendent en l’àmbit de les TIC. 

Capítol III. Mercat de treball 
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. L’afectació de la crisi sobre el mercat de treball no ha estat homogènia: ha afectat 
més els homes que les dones; les persones amb contractes temporals que al s fixos; les 
persones amb menys formació que les formades; les persones joves que les més grans; les 
persones estrangeres que les autòctones i unes branques de la producció més que a altres. 
El descens de l’ocupació ha es tat més intens en la indústria i la construcció. Aquests fets 
han implicat que les ocupacions que han resistit siguin les de major qualitat i estabilitat i, en 
conseqüència, seria positiu que el necessari procés de recuperació econòmica i laboral no 
tornés a reproduir els defectes i febleses que ens ha dut fins a aquesta crisi.  

Capítol IV. Situació del treball autònom a Catalunya 
El capítol quart analitza la situació del treball autònom a Catalunya. Entre el conjunt de 
mesures aprovades enguany per fer front als efectes de la crisi econòmica, n’hi ha que s’han 
adreçat específicament a les persones treballadores autònomes. Entre aquestes mesures, 
destaquen l’augment, fins al 80%, del límit de pagament únic de la prestació d’atur destinada 
a inversió per a les persones joves fins a 30 anys i les dones fins a 35 anys que iniciïn una 
activitat com a persones treballadores autònomes; l’establiment d’una bonificació de l es 
quotes de la Seguretat Social per afavorir que el s treballadors autònoms contractin 
indefinidament el seu primer treballador o treballadora, i l’eliminació del límit d’edat per a la 
contractació, per part de les persones treballadores autònomes, dels fills o filles que tinguin 
dificultats especials d’inserció laboral. Destaquen també les mesures per pal·liar les 
dificultats de liquiditat de les persones treballadores autònomes i les petites i mitjanes 
empreses; l’elevació del límit exempt de l ’obligació d’aportar garantia a l es sol·licituds 
d’ajornament o fraccionament d’impostos, i la facilitació del rescat dels plans de pensions. 
D’altra banda, en des plegament de l a Llei de l ’Estatut del treball autònom (LETA), s’ha 
aprovat la normativa que regula el contracte de les persones treballadores autònomes 
dependents i que crea el Registre estatal d’associacions professionals de treballadors 
autònoms i regula el procediment per a l a inscripció de l es associacions professionals de 
treballadors autònoms en l’àmbit estatal. En l’àmbit estatal ha continuat la tramitació de la 
regulació de la prestació per cessament involuntari de l’activitat dels treballadors autònoms. 
En aquesta línia, un dels 30 c ompromisos per a l ’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social de C atalunya acordats entre el Govern de la Generalitat de 
Catalunya i els agents socials és l’establiment d’un ajut temporal per a tr eballadors 
autònoms.  

Pel que fa a l’evolució del treball autònom, segons l’Enquesta de població activa (EPA), el 
nombre de persones que treballaven per compte propi a Catalunya en 523.948, el 10,1% 
menys que un any  abans. Aquesta davallada s’ha produït sobretot pel descens del nombre 
d’autònoms que treballen als sectors de la construcció i la indústria. El nombre d’autònoms 
que treballen al sector serveis no ha minvat tant. Aquesta distribució de l es pèrdues 
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sectorials del treball autònom pot explicar també el fet que hagin estat molts més els homes 
que les dones els qui han abandonat l’activitat. 

Capítol V. Condicions de vida 
En el capítol cinquè s’analitzen les condicions de vida a Catalunya i les polítiques públiques 
vinculades a les mateixes, fent es pecial referència a l a salut, l’educació, la situació de 
l’habitatge i la protecció social i els serveis socials i la demografia.  

En l’actual context de c risi econòmica, l’Estat del Benestar té un pa per vertebrador de l a 
cohesió social fonamental. El manteniment del mateix travessa per un període de contenció 
de la despesa, una certa estabilització quantitativa de la població i un previsible creixement 
de la demanda de serveis per fer front a un increment de situacions de vulnerabilitat social. 

En primer lloc, és remarcable, pel que fa a context demogràfic, el fet que al 2009 la població 
catalana ja no creix com en el s darrers anys. Aquesta dada queda clarament confirmada 
amb l’avenç de dades del padró a gener de 2010, am b un creixement de 29.461 persones 
entre el 2010 i el 2009. Aquesta xifra tan reduïda es deu fonamentalment a un saldo 
migratori positiu però molt més petit, atès que la població estrangera resident a Catalunya 
només s’ha incrementat en 4.000 per sones. És una s ituació nova a Catalunya en aquesta 
última dècada, i si s’acaba consolidant, caldrà fer-ne un seguiment per avaluar el seu 
impacte en les polítiques socials que es vulguin dur a terme. 

Invertir en educació, més que mai, es converteix en una línia d’acció imprescindible per 
poder superar amb les millors garanties la situació actual de crisi econòmica. A Catalunya, el 
2009 ha es tat marcat per l’aprovació de l a primera Llei d’educació catalana. Caldrà estar 
atents al seu desplegament. Un altre aspecte rellevant, en l ’actual context econòmic, és el 
major interès que es  constata per part de la ciutadania vers l’educació i la formació 
professionals. En aquest sentit, destaca el creixement de l ’alumnat en l a formació 
professional inicial i en els Programes de qualificació professional inicial. També és detecta 
una certa millora del rendiment del sistema educatiu si ens atenem a les taxes de graduació, 
les quals han millorat entre l’alumnat d’educació secundària obligatòria. Per últim, s’ha volgut 
destacar la remarcable aportació de la despesa privada en educ ació, especialment si es 
compara amb l’Estat Espanyol. 

Un altre pilar fonamental de l’Estat del Benestar és la sanitat. Cal dir que el punt de par tida 
del sistema sanitari català és força positiu, s’observa, en general un bon estat general de 
salut de la població a Catalunya, i el sistema sanitari sembla haver millorat la seva eficiència, 
atesos els nivells de s atisfacció de les persones usuàries i la contenció del creixement 
pressupostari. En aquest context econòmic, com en altres àmbits de l a despesa pública, 
s’obrirà el debat de cóm satisfer el finançament sostenible que caldrà avaluar acuradament 
si no es vol posar en perill la qualitat i l’equitat dels serveis mèdics que rep la població. 

Quant a la protecció social, l’any s’ha caracteritzat per un creixement de les situacions de 
vulnerabilitat social i de les situacions de pobr esa i exclusió social, només cal veure el 
creixement molt elevat de les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. Tot i 
aquest context advers, ha continuat el desplegament de la Llei de Serveis Socials i del 
Sistema Català d’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD). Si bé el 2009 ha permès 
fer front a l’increment de demanda, aquesta tendència de creixement no es preveu que 
canviï a curt termini. No hi ha dubte que si es confirmés aquest pronòstic, podria comportar 
un ingent repte del sistema de protecció social, davant de l es previsibles restriccions 
pressupostàries. No es pot deixar de r ecordar que el  desplegament de l es polítiques de 
protecció social en l’àmbit estatal encara tenen molt camí per recórrer, si es fa la comparació 
amb la Unió Europea. 

Aquest capítol també recull les principals tendències pel que fa a l ’habitatge. El 2009 ha  
continuat la forta contracció del mercat de l’habitatge, que s’acumula a la de l’any precedent. 
Tot plegat, ha comportat una caiguda de preus en el mercat de l’habitatge. La dificultat per 
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accedir a l’habitatge nou ha facilitat el trasllat de la demanda cap a l’habitatge de lloguer i de 
segona mà. Si bé, l es polítiques d’habitatge han mantingut els beneficis fiscals i han 
increment les subvencions directes per a oferents i demandants de habitatge protegit, no ha 
estat suficient per evitar que el nombre d’habitatges nous de protecció oficial hagi descendit. 
Les previsions indiquen que, malgrat la millora d’alguns indicadors d’accessibilitat, comprar 
un habitatge continuarà sent inabastable per a una gran part de la ciutadania. 

Capítol VI. Sostenibilitat ambiental 
El capítol sisè analitza l’evolució dels principals paràmetres de sostenibilitat ambiental a 
Catalunya, a par tir de l ’anàlisi de t res grans blocs: l’estat del medi ambient, els recursos 
energètics i l’actuació de les empreses respecte als indicadors de sostenibilitat ambiental.  

El model energètic i de sostenibilitat és un factor clau i estratègic. Hi ha hagut una millora pel 
que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle que ha per mès assolir l’objectiu del 
govern de l’Estat previst per al 2012. De tota manera, paradoxalment, aquests bons resultats 
es deuen, en part, a la davallada de l’activitat econòmica, la qual cosa fa preveure la 
possibilitat d’un cert empitjorament en el moment que la nostra economia torni al camí del 
creixement. En general, tot i  que amb alguna ombra, l’estat del medi ambient ha m illorat, 
segons indiquen els principals indicadors analitzats. 

Pel que fa al s recursos energètics, no hi  ha diferències significatives respecte a l ’any 
anterior. Es continua amb una forta dependència energètica i un consum d’electricitat elevat. 
Davant d’aquesta realitat, és important seguir recordant que l ’escassetat de matèries 
primeres i recursos energètics pot tenir importants conseqüències pel que fa a la sortida de 
la crisi econòmica. És el moment per centrar la inversió en estalvi i eficiència energètica, 
encara amb molt de m arge per recórrer, i en energies renovables. I no es  pot d eixar de 
banda la previsible revifalla del debat sobre l’energia nuclear. És, per tant, un àmbit que per 
la seva importància estratègica, caldrà fer-ne un seguiment molt acurat. 
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9. Activitat institucional i comunicació 

El president del CTESC va intervenir com a representant de la institució a la commemoració 
del 30 A niversari de l a constitució del Parlament. També a l a commemoració del 70 
Aniversari de la mort de Lluis Companys, a més dels actes institucionals anuals de la diada 
de Sant Jordi i de l’11 de s etembre. Així mateix assistí al lliurament de l es Medalles i 
Plaques President Macià i la concessió de la Medalla d’or de la Generalitat, a títol pòstum, al 
Sr. Jordi Solé i Tura. A finals d’any va representar la institució a l’acte de presa de possessió 
del president de la Generalitat MH senyor Artur Mas i Gavarró.  

Tots els Consells econòmics i socials de les comunitats autònomes i el CES de l’Estat van 
mantenir una Tr obada anual organitzada, el 2010, per torn, pel CES de les Illes Balears. 
Sostenibilitat i bones pràctiques mediambientals i turisme social van ser temes centrals en 
aquesta reunió on els participants exposen, a més, les seves experiències en una ac tivitat 
de benchmarking.  

El CTESC participa en la Xarxa de CES de la Euroregió Pirineus-Mediterrània, la qual l’any 
2010 va incorporar a l a reunió de t reball de Montpellier aportacions sobre turisme social i 
turisme cultural, suport al projecte de l’Euroregió Campus euroregional Pirineus-Mediterrània 
i infraestructures que es deriven de la proposta de potenciar l’arc mediterrani aprovada a la 
Declaració conjunta de l’ anterior reunió l’any 2009. A més de les relacions institucionals, el 
president del CTESC va orientar les seves activitats el 2010 en les tres línies de treball de 
l’entitat. 

En l’àmbit laboral va intervenir en diversos fòrums per tractar el temes més rellevants de 
l’any, entre els quals van destacar la reforma del RDL 10/2010 i els debats sobre el futur de 
la Seguretat social. També va participar en jornades relatives a l es accions de l es 
administracions publiques per recolzar el món del treball. Entre d’altres, el president del 
CTESC va pronunciar conferències i va exposar diverses ponències sobre la inserció de 
joves i les iniciatives locals per facilitar la transició escola-treball en el món local i a través de 
les diputacions; així com sobre sectors emergents i formació professional a la Regió 
metropolitana de Barcelona. Va participar al Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, a 
les sessions de la Fundación Ortega y Gasset i al Seminario Ortega y Gasset de Empleo i 
també al Seminari iberoamericà Modernizar el derecho del trabajo y la Seguridad social que 
va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

A l’abril va representar la institució a la celebració de la Conferència a Barcelona organitzada 
per la presidència espanyola de la Unió europea sota el lema Noves capacitats i noves 
ocupacions per a una Europa més competitiva. 

 
. 
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Al mes de maig, assistí a la sessió de debat  i votació al Parlament de la Llei de l’Agència 
catalana d’inspecció de treball que prèviament va ser dictaminada pel CTESC. 

En l’àmbit econòmic,el Consell va participar al Projecte de la OCDE Medición del progreso 
de las sociedades i a la configuració de la Mesa nacional per a E spanya. Per als seus 
membres, el CTESC va organitzar al febrer la Conferència “La nova indústria exportadora, 
factor fonamental per sortir de la crisi” a càrrec de l’economista Joan Trullén, que va posar 
de manifest la necessitat de comptar amb l’exportació de productes industrial d’alt valor 
afegit tant per  sortir de l a crisi com per construir l’escenari desitjable un c op superada 
aquesta. La presentació s’emmarcà dins el recull d’informacions, anàlisi i opinions per a 
l’elaboració de l’estudi sobre “La indústria a Catalunya” que prepara el Consell. 

Al juliol, a l ’acte de presentació de la Memòria laboral i socioeconòmica de Catalunya que 
elabora el CTESC, el president de l’entitat va exposar la situació a Catalunya en aquests 
camps, amb relació a la resta d’Espanya i la Unió europea. Els aspectes socials derivats de 
la crisi econòmica i l’augment de l ’atur, així com la situació de la R+D+i van ser aspectes 
destacats a la seva intervenció. La ponència “L’estratègia Europa 2020. La perspectiva de 
l’ocupació”, al mateix acte, a càrrec del Sr. Xavier Prats i Monné, director d’Ocupació, 
Estratègia de Lisboa i Assumptes Internacionals a la Direcció general d’Ocupació, 
Assumptes socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió europea va dissenyar l’estratègia 
de futur a seguir segons les pautes de la convergència europea en ocupació.  

El president del CTESC també va seguir, al llarg de l’any, les sessions de competitivitat de 
l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, el full de r uta consensuat entre els agents socials i l’Administració 
pública. Així mateix va assistir a l a presentació del Pla de recerca i innovació 2010-2013, 
dissenyat per dotar d’alt valor afegit els bens, productes i serveis de Catalunya.  

Al mes de maig, el CTESC va fer una visita institucional a l’empresa Agbar per tractar sobre 
l’estat i previsions de les infraestructures hidràuliques a C atalunya i la planta 
dessalinitzadora del Prat.  

Al juny va visitar el Consell el Comité  de Diàleg social Hongria-Metal.lúrgia. 

A l’octubre l’Agència romanesa de des envolupament regional del Sudoest-Oltènia, va 
mantenir una reunió amb representants del CTESC per tal de conèixer la gestació i 
funcionament del Consell i la seva activitat en l ’àmbit de l ’educació i formació professional. 
La delegació romanesa que v a visitar el CTESC estava composada per representants de 
l’economia social, dels treballadors i d’organitzacions empresarials així com de l’agència 
regional.  

 

 
Visita de l’Agència romanesa 
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En l’àmbit social, el president del Consell va assistir a l a presentació del V Informe sobre 
cohesió econòmica, social i territorial a l a Unió europea, al qual es tracta també sobre el 
futur de la política regional comunitària. En el terreny de la formació, va intervenir en el 
Postgrau de formació integral dels agents socials i a l’acte de c loenda del Postgrau de 
periodisme sociolaboral, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i al lliurament dels premis 
Educaweb, a la seva tercera edició.  

També, a l’acte de lliurament del Premis Factor humà Mercè Sala en el camp dels recursos 
humans i dels premis Catalunya de la publicació Ejecutivos.  

Altres actes institucionals van ser la participació a l ’acte d’inauguració del nou Hospital de 
Sant Joan Despí i a la celebració del 10è Aniversari del districte 22@ de Barcelona. 

En representació de l’entitat, la vicepresidenta senyora Aurora Huerga participà a la jornada 
sobre La Barcelona del segle XXI: nous marcs territorials i econòmics, una reflexió sobre els 
canvis des del Pla Cerdà per a la ciutat i les previsions per al futur.  

A més de la participació a diversos actes dels membres del Consell, el president assistí a 
l’acte de cloenda del Congrés de la USOC i la presentació de la Xarxa d’economia 
cooperativa per a entitats membres d’Inicia.  

Com a titular per a les relacions amb el govern, el president del CTESC va mantenir 
reunions habituals amb els seus membres i també amb representants al Parlament.  
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10. Conferències i premis 

La nova indústria exportadora: factor fonamental per sortir de la crisi 
En aquest seminari, fet el 22 de març a la Sala de Plens del Consell, l’expert convidat és 
Joan Trullén, doctor en C iències Econòmiques i ex secretari general d’Indústria. Els 
seminaris del CTESC són de participació restringida als consellers i als tècnics interessats 
dels agents socials i econòmics representats al Consell. 

Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral 2009 del CTESC 
En aquest acte, fet el dia 6 de juliol a la Sala de Plens del Consell, es presenta la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya, que recull les consideracions del Consell respecte a 
la situació catalana en els àmbits de referència i una reflexió sobre els factors més destacats 
de l’any i la seva possible evolució. A continuació, Xavier Prats i Monné, director d'Ocupació, 
Estratègia de Lisboa i Assumptes Internacionals de la Direcció General d'Ocupació, 
Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea, presenta la ponència 
”L’estratègia: Europa 2020. La per spectiva de l ’ocupació”. La consellera de Tr eball, Mar 
Serna, fa la cloenda de l’acte.  

Premi Mercè Sala per a tesis doctorals del CTESC per a 2010 
L’any 2010 s’ha convocat la vuitena edició del Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals del 
CTESC, amb la finalitat de fomentar les iniciatives relacionades amb l’estudi, la difusió i el 
debat de l es matèries corresponents al seu àmbit competencial, especialment en el  
relacionat amb el món laboral, la seguretat, la salut, l’economia i les polítiques socials.  

El dia 23 de desembre de 2010 es va reunir el jurat per atorgar el premi anual corresponent 
a aquesta convocatòria, i va decidir declarar el premi desert. 
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11. L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses 

El portal web de l ’Observatori de l a Responsabilitat Social de 
les Empreses (ORSE), l’any 2010, s’ha consolidat com a 
referent, pel que fa a continguts, en l’àmbit de l’RSE a 
Catalunya. 

Al llarg del 2010, l ’ORSE ha r ebut un total de 18.630 visites, 
amb una mitjana mensual de 1.552,5 visites, dada que 
representa un increment del 52,6% respecte de l’any anterior. 
El butlletí mensual de l’observatori es manté com el segon 
butlletí generalista del CTESC amb més subscriptors, amb un 
total de 611 destinataris. 

Fruit d’aquesta consolidació enguany s’ha encetat un procés de 
col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació per a 
l’intercanvi d’experiències i informació (cursos, jornades, etc.) 
vinculades a l ’RSE. Altres dades d’interès que c omprèn 
l’Observatori són les següents: L’ORSE té ac tualment en l ínia 
una mostra de 81 e xperiències ordenades segons tipus 
d’organització, dimensió i sector així com tipus d’experiència, la 
gran majoria d’elles avaluades per organismes externs o 
pertanyents a iniciatives endegades per la Generalitat de 
Catalunya com les recollides en el programa RS.PIME. Pel que 
fa al recull bibliogràfic, l’observatori actualment disposa de més 
de 234 llibres i documents, la major part en for mat digital i 
consultables per Internet. També es disposa de 5 ei nes de 
gestió i verificació de l’RSE i de 111 i niciatives i entitats 
relacionades amb el desenvolupament de l’RSE. 

Enguany ja es troben operatius els apartats relacionats amb la 
formació, que comprèn l'oferta formativa vinculada a la 
responsabilitat social de les empreses i que per a l’any 2010 ha 
recollit un total d’11 cursos, i el de grups de recerca vinculats a 
l’RSE, principalment de l’àmbit universitari, i que compta amb 
un breu resum de l ’activitat duta a  terme pel grup, així com 
diversos enllaços i documentació relacionada.  

Per últim, al llarg de l’any 2010 l ’ORSE s’ha fet ressò de 104 
jornades, fetes tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. 

 

 

 

http://www.observatori-ctesc.cat�


 

Informe de gestió | 2010 | Pàg. 66 

12. La Revista en línia 

La Revista del CTESC té format on-line i tracta periòdicament 
temes propis de l’activitat del Consell des de diferents 
perspectives. Està oberta a l a participació dels sindicats, 
patronals, economia social i altres membres del Consell i també 
compta amb els anàlisis i opinions externes per tal d’aplegar 
punts de vista diversos sobre temes monogràfics. 

El 2010 va abordar temes relatius a la Presidència espanyola 
de la Unió europea, en un context de crisi mundial, i sobre la 
implantació del Procés de B olonya a l es universitats 
espanyoles, en tant que factor que ha d’afavorir la competitivitat 
del nostre capital humà. 

La Revista inclou també un apartat sobre Lectures d’interès on 
es recullen textos, informes, estudis i documents externs 
relatius als àmbits econòmics, fiscals, laborals i socials. Les 
fonts són variades: mitjans de comunicació nacionals i forans ; 
institucions com el Banc Econòmic Mundial, el Fons Monetari 
Internacional, l’OCDE, World Econòmic Fòrum, Eurostat, Banc 
d’Espanya, ICEX, etc.; serveis d’estudis internacionals i escoles 
de negocis i, en def initiva, tota aqu ella documentació que es 
considera rellevant tant per  a l es tasques del Consell com 
d’altres interessats en aquestes matèries. Periòdicament s’hi 
publiquen entrevistes. 

El 2010 v an col·laborar a La Revista: Daniel Albalate, Ricard 
Bellera ,Joan-Ramon Borrell, Manel Camós, Col·lectiu Avalot, 
Albert Corominas, Joan B. Culla, Isabel Gallego, José García 
Montalvo, Francesc Granell, Salvador Guillermo, Juan C. 
Hernandez-Clemente, Francesc Morata, Andrea Noferini, Mirna 
Nouvilas, Rosa Nonell, Jordi Rosell, Vera Sacristan, Maria Jose 
Saura, Eduard Soler, Jordi Suriñach , A gustí Ulied, Francesc 
Valverde, Lourdes Viladomiu, i José M. Vilalta, 
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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 C atalunya. La pr imera pàgina consta de dues  seccions 
permanents que són els indicadors de conjuntura econòmica i els indicadors de mercat de 
treball. La t ercera 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. Les empreses d’inserció a Catalunya. 
En aquesta publicació s’informa de les principals conclusions i de les principals 
consideracions i propostes d’actuació que sorgeixen de l ’Informe sobre les empreses 
d’inserció a Catalunya que ha elaborat el CTESC a petició del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 

Febrer. Metodologia d’avaluació de l’impacte de la formació professional 
contínua i de la formació ocupacional a Catalunya. 
El monogràfic presenta el marc conceptual, els instruments de r ecollida d’informació i les 
característiques de les mostres de la metodologia que ha dissenyat el CTESC per avaluar 
l’impacte, en termes causals, de la formació professional contínua i ocupacional realitzada a 
Catalunya l’any 2006. 

Març. Equipament TIC a les llars i a les empreses. Catalunya, Espanya i UE-27, 
2007-2009 
En aquest número s’informa que l’equipament TIC de l es llars i de les empreses de 
Catalunya és superior al d’Espanya mentre que en relació amb la UE-27, pel que fa a les 
llars, hi ha posició de desavantatge en l ’accés a Internet, i en el  cas de les empreses, en 
l’accés a intranet i la disponibilitat de pàgina web. 

Abril. La nova indústria exportadora: factor fonamental per sortir de la crisi 
En aquesta publicació es presenten les principals conclusions del seminari que va organitzar 
el CTESC sobre la nova indústria exportadora, que va anar a càrrec del Dr. Joan Trullén i 
Thomas, Secretari general d’Indústria entre els anys 2004 i 2008. 

Maig. Reaccions davant la crisi econòmica a la zona euro 
Es realitza una anàlisi de l’evolució 2008-2009 de l ’economia catalana i d’altres economies 
de la zona euro a partir de les variables d’ocupació, costos laborals unitaris nominals, cost 
laboral per hora efectiva, productivitat per hora treballada i variació del PIB en termes reals. 

Juny. Despesa interna en R+D per origen dels fons i sectors, 2002-2007 
L’anàlisi mostra que l’esforç que hauria de fer Catalunya en matèria de recerca i 
desenvolupament en els pròxims 10 anys és elevat perquè els objectius de finançament 
establerts gairebé dupliquen els resultats actuals. També s’analitza la situació de Catalunya 
en relació amb Espanya, la zona euro i la UE-27. 
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Juliol i agost. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009  
Es recullen les principals conclusions de la presentació de la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya corresponent a l’any 2009 a càrrec del president del CTESC, el senyor 
Josep Maria Rañé. 

Setembre. L’Estratègia Europa 2020. La perspectiva de l’ocupació. 
S’exposa un breu resum de l a intervenció del Sr. Xavier Prats i Monné sobre l’Estratègia 
Europa 2020, realitzada en l’acte de presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2009 del CTESC. El Sr. Xavier Prats i Monné és Director d’Ocupació, Estratègia 
de Lisboa i Assumptes Internacionals de la Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials 
i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea. 

Octubre. El mercat de treball a Catalunya 
En aquest número s’analitza el creixement interanual de la població en edat de tr eballar, la 
població activa i ocupada de C atalunya des del primer trimestre de 2008 fins el segon 
trimestre de 2010. Tam bé s’analitza el creixement interanual de la població assalariada per 
tipus de contracte. 

Novembre. La política d’habitatge en els pressupostos de l’Estat i de la 
Generalitat 
Es realitza una anàlisi de la despesa i dels beneficis fiscals pressupostats en les polítiques 
d’habitatge sobre el PIB de Catalunya i Espanya des del 2007 fins el 2011. També 
s’estudien les actuacions aprovades en política d’habitatge de la Generalitat en el marc del 
Pla pel dret a l’habitatge. 

Desembre. L’Educació secundària postobligatòria a Catalunya i Espanya. 
En aquesta publicació s’analitzen les dades referents a l ’alumnat d’educació secundària 
postobligatòria de règim general a Catalunya i Espanya des dels curs 2000-2001 fins al curs 
2009-2010. També s’estudia l’alumnat dels ensenyaments de règim especial de Catalunya. 
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14. Difusió d’informació, documentació i publicacions 

Publicacions 
Actualment la nova Base de dades de destinataris consta de 2210 destinataris, pertanyents 
a 39 gr ups temàtics que cobreixen molts àmbits de l’Administració pública i del sector 
socioeconòmic. S’hi han fet les tasques següents:  

• 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.  

Aquesta base de dades  és la principal eina de què di sposem per fer segmentacions de 
destinataris i dissenyar estratègies que ens permetin donar a conèixer la producció editorial 
del Consell. També s’han establert contactes institucionals amb biblioteques seleccionades 
de l’àmbit socioeconòmic per tal que acullin i difonguin les obres editades pel CTESC. 

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

• Dictàmens elaborats l’any 2009. 
• Dictàmens aprovats el primer semestre de 2010. 
• Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. 
• Resum executiu i evolució de futur 2009. 
• Informe sobre el disseny metodològic per a l'anàlisi de l'impacte de la formació 

professional contínua i la formació professional ocupacional a Catalunya. 
• Informe sobre les empreses d’inserció a Catalunya. 
• Tesi doctoral: Determinants de l a competitivitat de l es petites empreses i les 

microempreses en un entorn d’innovació. 

L’any 2010 s ’han publicat al web del Consell i al web de La R evista tres entrevistes: amb 
Eva Granados en r elació amb l’Informe sobre el disseny metodològic de l’impacte de la 
formació professional continua i l’FP ocupacional; amb Jaume Sellés, amb relació a l’Informe 
sobre les empreses d’inserció a Catalunya i amb Mireia Fernàndez, autora de la tesi abans 
esmentada Determinants de la competitivitat de les petites empreses i les microempreses en 
un entorn d’innovació. 

Es mantenen contactes sovintejats amb els responsables de l’Entitat Autònoma del DOGC i 
de Publicacions. Com a resultat s’han incorporat ressenyes de les publicacions pròpies en 
l’Informatiu de publicacions de l ’EADOP, el catàleg trimestral de nov etats editorials de l a 
Generalitat. 

S’ha incorporat al web la compra en línia de totes les publicacions del Consell; per fer això, 
s’han enllaçat cadascuna de les publicacions que consten al Catàleg del web amb la fitxa 
corresponent de la Llibreria virtual de la Generalitat. 
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 PUBLICACIONS EDITADES EN PAPER PEL CTESC L’ANY 2010 
Títol publicació Quantitat 
Memòries  
Resum executiu i evolució de futur. Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2009 550 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009 450 
Estudis i informes del CTESC  
Informe sobre el Disseny metodològic per a l'anàlisi de l 'impacte de l a formació 
professional contínua i la formació professional ocupacional a Catalunya. Núm. 24 500  
Informe sobre les empreses d'inserció a Catalunya. Núm. 25 552 
Tesis Doctorals  
Determinants de la competitivitat de les petites empreses i les microempreses en 
un entorn d'innovació. Núm. 13 550 

 

 PUBLICACIONS DIGITALS DEL CTESC DE L’ANY 2010 
Dictàmens 
Dictamen 1/2010 sobre l’Avantprojecte de llei del cinema 
Dictamen 2/2010 sobre el Pla territorial d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles de 
Catalunya per al període 2010-2014 
Dictamen 3/2010 sobre el Projecte de decret de la Comissió Rectora del Pla d’Acció per a la 
Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 
Dictamen 4/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 
Residus Industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’ abril 
sobre procediments de gestió de residus 
Dictamen 5/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 
Residus de l a Construcció de C atalunya (PROGROC) i es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció 
Dictamen 6/2010 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals 
Dictamen 7/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals 
Dictamen 8/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 
Dictamen 9/2010 sobre l’Avantprojecte de llei dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments de la Generalitat 
Dictamen 10/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de polítiques de joventut 
Dictamen 11/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’equipaments culturals 
de Catalunya 2010-2020 
Dictamen 12/2010 sobre el Projecte de dec ret sobre tramitació i aprovació dels documents 
reconeguts del Codi tècnic de l’edificació i creació de la Comissió sobre l’aplicació del Codi 
tècnic de l’edificació a Catalunya i del Registre general del Codi tècnic de l’edificació 
Dictamen 13/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’integració en 
la condició de personal estatutari de l’Institut Català de l a Salut del personal sanitari del 
Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil 
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Dictamen 14/2010 sobre el Projecte de decret de titulacions de patró/ona d’embarcacions en 
aigües continentals i fluvials i habilitació per al govern d’embarcacions d’esbarjo de lloguer en 
aquestes aigües 
Dictamen 15/2010 sobre l’Avantprojecte de llei del protectorat respecte de les fundacions i les 
associacions d’utilitat pública 
Dictamen 16/2010 sobre el Projecte de decret de regulació de la Xarxa de serveis d’informació, 
difusió i atenció turística de Catalunya 
Dictamen 17/2010 sobre el Projecte de decret sobre el pesatge, classificació i marcatge de les 
canals porcines 
Dictamen 18/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi d’Enginyers de 
Telecomunicació de Catalunya 
Dictamen 19/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics i Perits de Telecomunicacions de Catalunya 
Dictamen 20/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Cartogràfic de 
Catalunya 
Dictamen 21/2010 sobre el Projecte de dec ret pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives 
Dictamen 22/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de protecció civil a Catalunya 
Dictamen 23/2010 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text articulat de les 
taxes aplicables per Ports de la Generalitat 
Dictamen 24/2010 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme  
Dictamen 25/2010 sobre el Projecte de decret sobre beneficis per a les famílies monoparentals 
i les famílies nombroses en el preu del transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril 
Dictamen 26/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011 
Dictamen 27/2010 sobre el Projecte de decret de regulació dels habitatges d’ús turístic 
Dictamen 28/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
12/2002, de 14 de juny, del transport per cable 
Dictamen 29/2010 s obre el Projecte de dec ret de r egulació dels Serveis tècnics de punt d e 
trobada 
Dictamen 30/2010 sobre l’Avantprojecte de l lei per a una nova ciutadania i per a l a igualtat 
efectiva de dones i homes 
Dictamen 31/2010 s obre el Projecte de de cret de R egistre de Fi txers Estadístics i de l es 
cessions de dades sotmeses a secret estadístic  
Dictamen 32/2010 sobre el Projecte de dec ret sobre la inspecció tècnica dels edificis 
d’habitatges, el certificat d’aptitud i el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de l a 
Generalitat 
Dictamen 33/2010 sobre el Projecte de decret legislatiu per a l’adequació de normes amb rang 
de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de des embre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior 
Dictamen 34/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’Oficina del Contribuent 
Dictamen 35/2010 sobre el Projecte de decret d’establiments d’allotjament turístic 
Dictamen 36/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de Jocs i Apostes 
Dictamen 37/2010 s obre el Projecte de dec ret pel qual es regula l’ordenació de l a formació 
professional per a l’ocupació a Catalunya 
Dictamen 38/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits 
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tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments 
d’autopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització 
Dictamen 39/2010 sobre el Projecte de decret del Sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT) 
Dictamen 40/2010 sobre el Projecte de decret de c reació del Col·legi de Ter apeutes 
Ocupacionals de Catalunya 
Dictamen 41/2010 s obre el Projecte de dec ret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 
d’habitatge i es crea el Fons de solidaritat urbana 
Dictamen 42/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de pr evenció i control ambiental de l es activitats, pel que fa a l ’autorització 
ambiental i a l ’autorització substantiva amb avaluació d’impacte ambiental i es regulen les 
Entitats Col·laboradores de l’Administració ambiental 
Dictamen 43/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de pr evenció i control ambiental de l es activitats, pel que fa a l es llicències i 
comunicacions 
Dictamen 44/2010 sobre el Projecte de dec ret pel qual s’aprova el Reglament de 
comercialització dels jocs de loteria organitzats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat 
Dictamen 45/2010 sobre el Projecte de decret d’ordenació general de la formació professional 
inicial 
Dictamen 46/2010 sobre el Projecte de decret del registre de delegats i delegades de 
prevenció 
Dictamen 47/2010 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a 
favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les 
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment 
Dictamen 48/2010 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya 
Dictamen 49/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de r ifes, 
tómboles i combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals 
Dictamen 50/2010 s obre el Projecte de dec ret pel qual es regula el Consell Assessor de 
l’Agència Tributària de Catalunya 
Indicadors socioeconòmics i laborals 
Gener 2010 – Les empreses d’inserció a Catalunya 
Febrer 2010 – Metodologia d’avaluació de l’impacte de l’FPC i l’FPO a Catalunya 
Març 2010 – Equipament TIC a les llars i a les empreses. Catalunya, Espanya i UE-27, 2007-
2009 
Abril 2010 – La nova indústria exportadora: factor fonamental per sortir de la crisi 
Maig 2010 – Reaccions davant la crisi econòmica a la zona euro 
Juny 2010 – Despesa interna en RD per origen dels fons i sectors, 2002-2007 
Juliol - Agost 2010 – Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2009  
Setembre 2010 – L’estratègia Europa 2020. La perspectiva de l’ocupació 
Octubre 2010 – El mercat de treball a Catalunya 
Novembre 2010 – La política d’habitatge en els pressupostos de l’Estat i de la Generalitat 
Desembre 2010 – L’educació secundària postobligatòria a Catalunya i Espanya 
Memòries 
Informe de gestió 2009 
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Entorns web 
L’any 2010 s’ha prosseguit la revisió formal i de continguts del web del Consell, que es va 
iniciar l’any anterior i està estructurada en di ferents fases. S’ha creat una nov a línia de 
disseny, s’han fet canvis en l’estructura dels continguts que repercuteixen en una 
remodelació dels blocs d’informació en la pàgina d’inici i s’ha aplicat un nou grafisme. 

Les millores inclouen:  

• Accés directe a molta més informació: 

o El menú general passa de cinc accessos directes a setze. 
o S’incorpora l’accés per àrees temàtiques com a menú complementari. 
o La identificació i l’accés a l’Espai intern és possible des de qualsevol pàgina. 
o L’entrada i l’aprovació dels dictàmens, una de les principals activitats del Consell, 

passa a tenir un espai propi a la pàgina principal. 

• Ampliació de continguts i revisió i millora formal d’alguns espais: 

o Espai intern: ampliació substancial del contingut de la pàgina, amb la incorporació 
de continguts desenvolupats prèviament a l a intranet com són Projectes en curs, 
Actualitat, Centre de Documentació, Suport lingüístic i Personal del Consell. 

o El Consell: reestructuració global i incorporació de nous  continguts, com són els 
Antecedents històrics i, dins de l’apartat Què fem, objectius anuals, criteris d’actuació 
i acords de col·laboració. A més, l’apartat Conselleres i consellers incorpora el detall 
de la seva participació al Consell.  

o Grau d’acceptació: redefinició de l’espai, en la qual podem destacar la incorporació 
dels resums anuals i gràfiques globals i per dictamen. 

o Premi Mercè Sala de Tesis Doctorals: ampliació de la informació i modificació de la 
presentació.  

o Activitats: distinció de tipologies per colors. 
o Actualitat: fusió del recull global per la xarxa amb el recull de premsa. 
o Publicacions: accés directe de les publicacions comercialitzades a la Compra en 

línia de la Llibreria de la Generalitat i incorporació de l a presentació de nov etats 
editorials a l’accedir al catàleg. 

• Incorporació del Centre de Documentació al web. Aquest espai, desenvolupat 
prèviament a la Intranet, ofereix informació generada i gestionada pel propi Centre, amb 
l’objectiu de per metre la consulta directa del fons bibliogràfic i documental des de la 
pàgina del CTESC: 

o Expositor periòdic de les novetats al Centre, destacant els documents més 
interessants. 

o Prestatgeria digital, amb cerca pròpia, per als documents disponibles en aque st 
format. 

o Vídeos, àudios i imatges d’interès. 
o Informació sobre jornades d’altres organitzacions però de tem àtiques relacionades 

amb el CTESC. 
o En la seva versió de l’Espai intern, a més, disposa d’accés i/o informació sobre les 

bases de dades, anuaris i revistes a les que el Centre està subscrit. 

• Colors i fons més clars, donant prioritat al text sobre la imatge. 

L’any 2010 el  web del Consell ha ti ngut 28.482 v isites; en total  s’han consultat 84.076 
pàgines.  

L’evolució de l’espai intranet s’ha concretat aquest any en: 

• Portal de continguts de programari lliure: aquest nou entorn representa un primer pas 
cap al desenvolupament d’un únic entorn de treball per a consellers i personal del 
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CTESC, tot i que en aquesta primera fase només se’n permet l’accés des de les 
instal·lacions del Consell. Incorpora: 

o Gestor de projectes: amb l’objectiu d’unificar la documentació i els procediments del 
Consell. Permet definir circuïts procedimentals, establir responsables, incorporar 
documents, enviar notificacions i fer un seguiment de l’estat de cada projecte. 
Inicialment, s’hi ha incorporat el circuït de dictàmens. 

o Calendari: s’ha iniciat un procés d’adaptació de l’aplicació existent a la Intranet, amb 
la incorporació de nov es funcions, que permetran la integració amb el Gestor de 
projectes. 

• Ampliació del Directori de destinataris: l’aplicació s’ha adaptat per a l’ús en tots  els 
butlletins del CTESC, de manera que s’optimitza la gestió de les dades de cada 
destinatari i es millora el sistema de tr amesa. A més, s’hi han incorporat noves 
prestacions: 

o Adaptació personalitzada dels llistats (camps, ordre...). 
o Creació d’agrupaments habituals de destinataris, més enllà de temes i grups. 
o Agrupació de les diferents trameses de butlletins. 
o Llistats-resum de trameses per grups. 

• Altres millores: 
o Projectes en curs: s’hi inclou la possibilitat de veure els projectes finalitzats per 

anys. 
o Suport lingüístic: revisió completa, amb l’objectiu d’incrementar la seva utilitat com a 

material de consulta entre el personal del Consell i els consellers, en la seva versió al 
web. 

o Desenvolupament d’un entorn de proves. 
o Sistema de gestió centralitzada de l’accés a les aplicacions en l’entorn 

personalitzat de cada usuari. 

Centre de Documentació 

Línies de treball 
• A. Fer l’inventari dels llibres del Centre de Documentació, donant de baixa els que 

s’han perdut o no s’han retornat des de fa anys. 
Amb l’inventari del fons bibliogràfic s’han corregit teixells i recol·locat llibres per ubicar-los en 
una matèria més adient, s’han eliminat documents impresos que el seu original era un 
document electrònic, s’ha elaborat una llista dels llibres dels quals es desconeix la seva 
ubicació (129) i que estan en préstec (103). Sobre els que estan desapareguts es decidirà si 
es reemplacen o si es donen de baixa definitivament 

• B. Expurgar el fons documental degut a l’augment dels volums físics a les 
prestatgeries. 

L’expurgació del fons documental s’ha fet de m anera paral·lela al seu inventari, i per tant, 
s’han eliminat els documents impresos que el seu original era un document electrònic, s’han 
eliminat les edicions de manuals i anuaris que havien estat actualitzades per edicions 
posteriors i s’han eliminat els registres corresponents en el Catàleg de les Biblioteques 
Especialitzades de la Generalitat de Catalunya: http://beg.gencat.net: (142 registres 
bibliogràfics d’exemplar). 

• C. Ampliar la descripció dels processos descrits en el Manual de processos del 
Centre de Documentació del CTESC elaborat durant el 2009.  

El desenvolupament de la descripció dels processos del Manual es posposa per a l’any 
2011. Cal “pensar-lo com un document descriptiu de funcionament del Centre de 

http://beg.gencat.net/�
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Documentació per a algú que no c onegui la biblioteca”. Ens els processos s’han d’introduir 
els Inputs i els Outputs i les fonts (documents normatius, marc, referents).  

• D. Passar els documents electrònics de la Prestatgeria digital que només són 
accessibles des del Centre de Documentació a l’eina web perquè siguin 
accessibles des de l’extranet. 

S’ha alimentat el repositori de do cuments del Centre de D ocumentació del Gestor de 
pàgines web CMT amb la incorporació de t ots els documents electrònics que tenia 
emmagatzemats fins ara en el  sistema de c arpetes-fitxers del servidor de l a intranet. Per 
això, s’han modificat els registres de la base de dades d’on el web obté l es referències 
bibliogràfiques. S’han modificat incorporant-hi la nova adreça electrònica i s’han comprovat i 
corregit els errors esdevinguts durant el procés. 

• E. Col·laborar en les tasques de traspàs i adequació dels continguts de l’apartat de 
“Centre de Documentació” al nou apartat al web del CTESC. 

Amb la posada en marxa del nou web del CTESC, al maig, i de la creació de l ’apartat del 
Centre de Documentació, aquest s’ha adequat al límit d’informació i serveis que es poden 
prestar a través del web, oferint només informació accessible en l ínia. Per això, ha calgut 
corregir i adequar els registres de l es bases de dades  que el  web consulta per a 
proporcionar la informació. 

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

Tot i que la implementació del nou programari per al catàleg de les BEG estava prevista per 
al setembre de 2010 encara no s’ha portat a terme el procés d’adjudicació, per tant, restem 
a l’espera de seguir treballant en aquest projecte. L’única tasca que s’ha fet ha estat la de 
corregir uns quants registres propis del Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la 
Generalitat de Catalunya. 

• G. Col·laborar en el projecte del Programa de cooperación entre técnicos 
documentalistas de los CCEESS que el 2010 encapçala el CES de les Illes Balears. 

Aquest any ha endegat el seu funcionament el grup de treball de documentalistes dels CES 
d’Espanya nascut arrel de l a trobada de pr esidents del novembre de 2009. E ls 
documentalistes membres són els següents: Andalusia, Catalunya, Galícia, Castella i Lleó, 
Castella-La Manxa i Balears. Durant el 2010 el CES de l es Illes Balears ha estat el 
coordinador i dinamitzador del grup. Després d’actualitzar les dades de contacte de totes les 
unitats d’informació dels CES i de fer una avaluació dels projectes col·lectius que estan en 
marxa (Base de datos común (1999-), Portal web de los CCEESS (2003-) i DIRISEC: 
directorio web de recursos de información sobre economía, empleo y sociedad (2003), en la 
reunió celebrada a l’abril a Palma de Mallorca, el grup ha elaborat un document que recull 
les bases de la seva creació, el funcionament i el pla de treball a desenvolupar. Així doncs, 
la primera tasca del Centre de Documentació del CTESC ha estat l’anàlisi i l’elaboració de 
propostes de millora de la Base de datos común d’informes i dictàmens. 

Activitats 
• Comparativa de serveis d’estadístiques per al web 
Per al procés de canvi de servei d’anàlisi d’estadístiques per al web finalitzat el mes d’agost, 
s’han comparat el servei de Google Analytics i l’Statcounter (servei utilitzat fins ara). S’ha 
substituït el servei de pagament d’Statcounter pel gratuït de Google Analytics, que ofereix 
moltes més dades. 

• Recerca d’espais i mitjans de comunicació especialitzats 
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Al juny s’ha fet una r ecerca d’espais i programes televisius i radiofònics especialitzats en 
l’àmbit de Catalunya i en el  món de l ’economia, que poguessin tenir relació amb les àrees 
d’activitat del CTESC. 

• Informe sobre l’activitat del Centre de Documentació, 1r semestre 
Al juliol s’ha elaborat l’informe sobre l’activitat del Centre de D ocumentació del primer 
semestre de 2010, el qual s’ha presentat a la Secretaria Executiva del CTESC. 

• Canvi del servei de sindicació de continguts 
Amb la finalització del funcionament de Bloglines, i després d’avaluar altres serveis similars, 
s’han traspassat tots els fils de sindicació (RSS) a l’eina de Google Reader. 

• Col·laboració en la recerca de contactes per a la base de dades del mailing 
Durant l’any s’ha col·laborat en el manteniment i correcció dels registres de la base de dades 
de destinataris de les publicacions i butlletins informatius del CTESC i se n’han buscat de 
nous, entre ells, els serveis de bi blioteques i biblioteques centrals comarcals i centrals 
urbanes del sistema bibliotecari català. 

Fons bibliogràfic 
• Monografies i anuaris 
El fons bibliogràfic del Centre de Documentació ha augmentat en 711 documents fins a final 
de l’any 2010. De les monografies i anuaris un 38,68% (275 documents) estan en format 
paper i un 61,32% (436 documents) estan en format electrònic. En el gràfic següent es 
mostra l’evolució del fons durant l’any. 

 
• Publicacions periòdiques 
El fons bibliogràfic consta d’un total de 266 publicacions periòdiques, de l es quals 136 
són revistes i 130 són anuaris. De totes elles el 57,89% estan únicament en format 
electrònic i el 42,11% es reben en format paper (normalment tenen versió electrònica). 

Títols Format electrònic Format paper Total 

Revistes 71 65 136 

Anuaris 83 47 130 
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• Bases de dades 
En el recull de bas es de dades del Centre de D ocumentació s’hi inclouen 28 bases de 
dades. D’aquestes, 5 són de pagament i 23 són gratuïtes.  

• Préstecs 
El nombre total de préstecs de documents en format paper fets durant el 2010 és de 78. A 
les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya s’han fet 5  préstecs a 4 
unitats d’informació diferents en qualitat de préstec interbibliotecari. La gràfica de l ’evolució 
dels préstecs al llarg dels anys demostra que es manté la tendència descendent, el motiu 
principal de la qual pot ser l’augment de la consulta de material en format electrònic: 

 
D’altra banda, 3 bi blioteques d’altres departaments de l a Generalitat ens han deixat, en 
qualitat de préstec interbibliotecari, 7 llibres. 

Informació 
Els usuaris del Centre de Documentació han fet les següents peticions d’informació: 

Peticions Tipus d’informació 

1 Subscripció de revista 

2 Textos normatius 

22 Monografies/digitals 

15 Articles de revista 

7 Cerques d’informació 

1 Anuari/digital 

4 Butlletins 

Adquisicions 
En total, s’han adquirit mitjançant pagament 36 documents a 5 l libreries i entitats diferents. 
Gràcies a l a informació proporcionada per 16 entitats diferents s’han obtingut de for ma 
gratuïta 40 documents, entre llibres, articles de revista i documents electrònics. 
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15. La gestió administrativa i financera 

 

CO S   , CO Ò C  SOC   C U

PRESSUPOST 2010 Execució a 31 de desembre Crèdit inicial

a s e è c a 
Crèdits 
1/2010 Crèdit final EXECUTAT 

     % 
execució

CAPÍTOL I.  REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.840.217,96 0,00 1.840.217,96 1.602.939,46 87,11%
100.0001 Retribucions bàsiques 87.366,24 87.366,24 80.737,16 92,41%
100.0002 Retribucions complementàries 136.242,83 136.242,83 125.913,18 92,42%
130.0001 Retribucions bàsiques 630.693,91 630.693,91 518.414,58 82,20%
130.0002 Retribucions complementàries 607.225,37 607.225,37 547.699,44 90,20%
130.0003 Gratificacions serveis extraordinaris 21.012,00 21.012,00 1.397,49 6,65%
150.0001 Productivitat 23.107,14 23.107,14 15.315,76 66,28%
160.0001 Seguretat Social 334.570,47 334.570,47 313.461,85 93,69%

CAPÍTOL II.  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.214.750,83 0,00 1.214.750,83 1.011.063,36 83,23%
200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, etc. 442.212,58 442.212,58 435.271,54 98,43%
201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 11.068,00 11.068,00 8.194,44 74,04%
202.0001 Lloguers equips per a procés de dades 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%
202.0002 Lloguer fotocopiadores 9.000,00 9.000,00 6.268,98 69,66%
202.0003 Lloguer programari 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%
203.0001 Lloguer i cànons d'altre immobilitzat material 10.548,76 10.548,76 7.006,22 66,42%
210.0001 Conserv. rep. mant. terrenys, béns naturals, edificis i alt  95.516,88 95.516,88 88.910,77 93,08%
212.0001 Cons. rep. i manteniment d'equips de procés de dades 2.000,00 2.000,00 1.662,62 83,13%
212.0002 Conservació, reparació i manteniment fotocopiadores 7.000,00 7.000,00 4.219,90 60,28%
212.0003 Cons. reparació i manteniment aplicacions informàtique 26.156,84 26.156,84 17.734,45 67,80%
213.0001 Conserv. rep. i manteniment d'altre immobilitzat materia 3.000,00 3.000,00 1.341,98 44,73%
220.0001 Material ordinarino no inventariable 12.669,34 12.669,34 3.830,44 30,23%
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 22.578,90 22.578,90 20.149,35 89,24%
221.0001 Aigua i energia 23.339,80 23.339,80 22.128,88 94,81%
221.0002 Combustible per a mitjans de transport 2.121,80 2.121,80 611,45 28,82%
221.0003 Vestuari 1.591,35 1.591,35 1.119,55 70,35%
221.0089 Altres subministraments 8.487,20 8.487,20 3.384,94 39,88%
222.0001 Comunicacions postals,  missatgeria 24.314,20 24.314,20 4.681,43 19,25%
222.0002 Comunicacions veu i dades Generalitat 25.314,20 25.314,20 15.300,97 60,44%
222.0003 Comunicacions veu i dades altres empreses 2.000,00 2.000,00 842,28 42,11%
223.0001 Transports 6,00 6,00 0,00 0,00%
224.0001 Despeses d'assegurances 13.000,00 13.000,00 10.855,10 83,50%
225.0001 Tributs 6,00 6,00 0,00 0,00%
226.0002 Atencions protocol.laries i representatives 12.096,20 12.096,20 8.600,25 71,10%
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 87,20 87,20 0,00 0,00%
226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00 6,00 0,00 0,00%
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 38.536,49 38.536,49 12.315,49 31,96%
226.0006 Oposicions i proves selectives 6,00 6,00 0,00 0,00%
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.030,00 1.030,00 140,82 13,67%
226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·legiats 134.800,00 20.000,00 154.800,00 153.655,80 113,99%
226.0010 Premis 6,00 6,00 0,00 0,00%
226.0011 Formació del personal propi 6.695,00 6.695,00 3.964,57 59,22%
226.0089 Altres despeses diverses 50.686,34 50.686,34 30.075,84 59,34%
227.0001 Neteja i sanejament 25.500,00 25.500,00 22.551,70 88,44%
227.0002 Seguretat 6,00 6,00 0,00 0,00%
227.0005 Estudis i treballs tècnics 32.045,00 -20.000,00 12.045,00 0,00 0,00%
227.0008 Intèrprets i traductors 11.870,25 11.870,25 10.180,29 85,76%
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 6.206,00 6.206,00 6.025,98 97,10%
228.0001 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalit 5.150,00 5.150,00 3.580,00 69,51%
228.0004 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 56.382,20 56.382,20 52.572,66 93,24%
230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 6.139,45 6.139,45 4.009,76 65,31%
231.0001 Altres indemnitzacions 6,00 6,00 0,00 0,00%
232.0001 Ajut menjar 13.791,70 13.791,70 9.414,42 68,26%
233.0001 Fons d'acció social 7.426,30 7.426,30 6.844,55 92,17%
240.0001 Despeses de publicacions 61.346,85 61.346,85 33.615,94 54,80%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 210.400,00 0,00 202.400,00 96,20%
482.0001 A altres institucions sense fi de lucre. 202.400,00 202.400,00 202.400,00 100,00%
483.0001 Premis CTESC 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00%

CAPÍTOL VI.  INVERSIONS REALS 39.045,00 0,00 39.045,00 29.092,37 74,51%
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions 3.609,00 3.609,00 3.202,47 88,74%
620.0001 Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge 7.913,50 7.913,50 2.950,39 37,28%
640.0001 Inversions en mobiliari i estris 3.609,00 3.609,00 0,00 0,00%
650.0001 Inversions equips de procés de dades i telecomunicaci 23.913,50 23.913,50 22.939,51 95,93%

TOTAL  PRESSUPOST DESPESES 3.304.413,79 0,00 3.094.013,79 2.845.495,19 86,11%
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L’any 2010 s’ha fet un important esforç d’estalvi en despesa corrent, malgrat el gran nombre 
de reunions que s’han realitzat dels òrgans del Consell a conseqüència dels 50 dictàmens 
sol·licitats pel Govern i que ha obligat a tramitar la transferència de crèdits d’enguany. 

En concret, al capítol I “Remuneracions del personal”, s’ha aplicat el que estableix el Decret 
llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a 
la reducció del dèficit públic. 

De la resta del pressupost podem destacar la revisió a la baixa de l ’import del lloguer del 
local seu del Consell i l’estalvi en conceptes tals com “Comunicacions”, “Organització de 
reunions, conferències i cursos”, “Altres despeses diverses”, “Estudis i treballs tècnics” i 
“Despeses en publicacions”. 
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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 
o Sra. Rosa Bofill Benet 
o Sra. Cristina Faciaben Lacorte 
o Sra. Aurora Huerga Barquin 
o Sr. Alfons Labrador i Tames 
o Sra. Josefina Pujol Pardo 
o Sr. Jaume Sellés Santiveri 

• Unió General dels Treballadors de Catalunya 
o Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
o Sra. Eva Granados Galiano 
o Sra. Neus Munté i Fernández 
o Sra. Paloma Olavide Díaz 
o Sr. Dionís Oña Martín 
o Sr. José Martín Vives Abril 

Grup Segon 

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

• Pimec 
o Sr. Moisès Bonal Ferrer 
o Sr. José Hallado Molina 
o Sra. Jana Callís i Vilagut 

Grup Tercer 

• Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 
o Sra. Núria Ballesteros Díaz 
o Sr. Josep Cabré Clariana 
o Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 
o Sra. Elena Donate Montoya 
o Sra. Mercè Garau Blanes  
o Sr. José García Montalvo 
o Sr. José Luís López Bulla 
o Sr. Pere J. Puig Ysern 
o Sra. Maria Rovira Duran 
o Sra. Esther Sánchez Torres 
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o Sr. Joan Segura i Segura 
o Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 

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

Grup Primer 

• Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
o Sr. Alfons Labrador i Tames 

• Unió General dels Treballadors de Catalunya 
o Sr. José Manuel Fandiño Crespo 

Grup Segon 

• Foment del Treball Nacional 
o Sr. Eduardo de Paz Fuertes 

• Pimec 
o Sr. José Hallado Molina 

Grup Tercer 

• Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 
o Sra. Núria Ballesteros Díaz 
o 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 
o Sr. Alfons Labrador i Tames 
o Sra. Josefina Pujol Pardo 

• Unió General dels Treballadors de Catalunya 
o Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
o Sr. José Martín Vives Abril 

Grup Segon 

• Foment del Treball Nacional 
o Sr. Joan Canals Oliva 
o Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
o Sr. Eduardo de Paz Fuertes 

• Pimec 
o Sr. Moisès Bonal Ferrer 

Grup Tercer 

• Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 
o Sr. Josep Cabré Clariana 
o Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 
o Sr. José García Montalvo 
o Sr. Pere J. Puig Ysern 
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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 
o Sra. Cristina Faciaben Lacorte 
o Sra. Aurora Huerga Barquin 

• Unió General dels Treballadors de Catalunya 
o Sra. Neus Munté i Fernández 
o Sra. Paloma Olavide Díaz 

Grup Segon 

• Foment del Treball Nacional 
o Sra. Mercè Barberà Capdevila 
o Sra. Maria Mora Radó 
o Sr. Eduardo de Paz Fuertes 

• Pimec 
o Sr. José Hallado Molina 

Grup Tercer 

• Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 
o Sra. Núria Ballesteros Díaz 
o Sra. Mercè Garau Blanes  
o Sr. José Luís López Bulla 
o Sra. Esther Sánchez Torres 

COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SECTORIALS 
• President: Sra. Josep Maria Rañé i Blasco 
• Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

• Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
o Sra. Rosa Bofill Benet 
o Sr. Alfons Labrador i Tames 

• Unió General dels Treballadors de Catalunya 
o Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
o Sr. José Martín Vives Abril 

Grup Segon 

• Foment del Treball Nacional 
o Sra. M. Dolors Giner Junquera 
o Sr. Juan José Meca Saavedra 
o Sr. Eduardo de Paz Fuertes 

• Pimec 
o Sra. Jana Callís i Vilagut 

Grup Tercer 

• Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 
o Sr. Josep Cabré Clariana 
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o Sr. Pere J. Puig Ysern 
o Sr. Joan Segura i Segura 
o Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 

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 
o Sra. Aurora Huerga Barquin 
o Sr. Jaume Sellés Santiveri 

• Unió General dels Treballadors de Catalunya 
o Sra. Eva Granados Galiano 
o Sr. Dionís Oña Martín 

Grup Segon 

• Foment del Treball Nacional 
o Sr. Andreu Basseda Tous 
o Sra. Alba Cabañas Varales 
o Sr. Eduardo de Paz Fuertes 

• Pimec 
o Sr. Moisès Bonal Ferrer 

Grup Tercer 

• Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia 
social i experts 
o Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 
o Sra. Elena Donate Montoya 
o Sra. Maria Rovira Duran 
o Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
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