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1  El CTESC 

1.1 Creació 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va ser creat en virtut de 
la Llei 3/1997, i la Llei 7/2005 n’estableix la nova regulació. L’article 3 de la Llei 7/2005, 
de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i l’article 4 del 
Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la llei, disposen que el Consell 
és integrat per trenta-set membres. 

1.2 Naturalesa 

L’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que el Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya és l’òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en 
matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. 

 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es configura com un ens de dret 
públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional 
per al compliment de les seves finalitats i és adscrit al departament competent en 
matèria de treball. Els recursos del Consell es consignen en el pressupost de la 
Generalitat. 

1.3 Composició 

L’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya i l’article 4 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la 
Llei, disposen que el Consell és integrat per trenta-set membres, distribuïts de la manera 
següent: 

La persona que ocupa la Presidència. 

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



 

Informe de gestió 2020 
5 

El Grup Segon, format per dotze membres, en representació de les organitzacions 
empresarials més representatives (Foment i Pimec). 

El Grup Tercer, format per dotze membres: sis en representació del sector agrari, el 
sector maritimopesquer i el sector de l’economia social i sis més, que han d’ésser 
persones expertes de prestigi reconegut en les matèries que són competència del 
Consell. 

1.4 Funcions dels òrgans 

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

 El Ple 

 La Comissió Executiva 

 Les comissions de treball  

 La Presidència 

 Les vicepresidències 

 La Secretaria Executiva 

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

Ple 

 Establir les línies generals de l’actuació del Consell. 

 Emetre els dictàmens preceptius i no vinculants, previs a la tramitació corresponent, 
previstos a la Llei 7/2005, de 8 de juny. 

 Emetre els dictàmens previstos a l’article 2.1.b) de la Llei 7/2005, de 8 de juny. 

 Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a sol·licitud 
del Govern o dels consellers o conselleres. 

 Acordar l’elaboració de propostes, d’informes o d’estudis a iniciativa pròpia sobre les 
matèries que són pròpies del Consell, i, si escau, aprovar-los.  

 Aprovar definitivament i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, la 
Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.  

 Aprovar definitivament i trametre al Govern anualment l’informe sobre la situació dels 
treballadors autònoms a Catalunya. 

 Regular el règim d’organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne el 
Reglament intern. 

 Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.  

 Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de president o presidenta del 
Consell. 

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

 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. 
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 Elegir les persones que ocupen les dues vicepresidències a proposta, cadascuna, 
dels grups Primer i Segon, respectivament, i entre llurs membres.  

 Designar els membres de la Comissió Executiva.  

 Crear, si escau, comissions de treball de caràcter temporal per tractar qüestions 
específiques, dins de les matèries de la competència del Consell i determinar-ne la 
composició.  

 Delegar, si escau, en la Comissió Executiva, l’aprovació de dictàmens.  

 Declarar la situació d’incompatibilitat, a proposta de la Comissió Executiva, d’algun 
membre del Consell. 

 Determinar l’existència de violació de la reserva pròpia de les funcions dels membres 
del Consell, a l’efecte del seu cessament.  

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

 Donar el vistiplau en relació amb la plantilla i l’estructura orgànica del Consell. 

1.4.1 Comissió Executiva 

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

 Adoptar les mesures necessàries per aplicar els acords aprovats pel Ple.  

 Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.  

 Fixar les directrius i disposar tot allò necessari per elaborar la proposta anual 
d’informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya, aprovar-lo i 
elevar-lo al Ple. 

 Aprovar el Projecte de reglament intern d’organització i funcionament.  

 Elaborar i aprovar l’Avantproposta de pressupost anual. 

 Elaborar el projecte de memòria anual i aprovar-la i elevar-la al Ple dins del primer 
semestre de l’any.  

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

 Elaborar el Pla de treball anual.  

 Aprovar els dictàmens que es tramitin amb caràcter d’urgència, amb la delegació 
prèvia expressa del Ple quan, per circumstàncies excepcionals degudament 
acreditades, no puguin ser aprovats pel Ple. 

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

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

 Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell. 

 Aprovar la proposta de contractació de consultes o dictàmens externs, a iniciativa 
pròpia o a proposta del president o presidenta o de les comissions de treball.  

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

 Qualsevulla altra funció que el Ple li delegui expressament.  
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1.4.2 Comissions de treball 

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

Es creen quatre comissions de treball de caràcter permanent:  

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

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

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

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

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

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

Són funcions de les comissions de treball permanents: 

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

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

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

1.4.3 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. 

Per a més informació podeu consultar el nostre web. 

  

https://ctesc.gencat.cat/el_consell/composicio/index.html
https://ctesc.gencat.cat/el_consell/composicio/index.html
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1.5 Òrgans 
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A continuació es detalla la composició dels òrgans a 31 de desembre de 2020: 

Ple 

President: Sr. Antonio Mora Núñez 

Vicepresident: Sr. Ricard Bellera Kirchhoff 

Secretària executiva: Sra. Carme García Jarque Primer 

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Joana Agudo Bataller 

Sr. Ricard Bellera Kirchhoff 

Sr. Salvador Clarós Ferret 

Sra. Romina Garcia Inglés 

Sr. José Manuel Jurado Villena 

Unió General de Treballadors de Catalunya 

Sr. José Manuel Fandiño i Crespo 

Sra. Josefa Garcia i Lorenzo  

Sr. José Antonio Pasadas Muñoz 

Sra. Inmaculada Vivar Ruiz 

Sr. José Martín Vives i Abril 

Sra. Sandra Zapatero Zapata 

Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

Sra. Yesika Aguilar Granados 

Sr. Andreu Basseda Tous 

Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 

Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Sr. Juan José Meca Saavedra 

Sr. Salvador Sedó Alabart 

Pimec 

Sr. Moisés Bonal i Ferrer 

Sr. Miquel de Garro Pla 

Sra. Elena de la Campa Alonso 

Sr. Àngel Hermosilla Pérez 

Sra. Sílvia Miró Martín 

Grup Tercer 

Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

Sr. Josep Carles Vicente Perelló 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 

Sra. Gemma Comajuncosa i Sambeat 

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) 

Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni 
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Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

Sra. Eva Ferré Ibarz 

Sr. Xavier Pié i Dols 

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

Sr. Jesús Delgado i Almendros 

Experts 

Sr. Ignacio Beltran de Heredia Ruiz 

Sra. Jana Callís i Vilagut 

Sr. Víctor Climent Sanjuán 

Sr. Modest Guinjoan Ferré 

Sra. Sandra Nieto Viramontes 

Sra. Judit Vall Castelló 
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Comissió Executiva 

President: Sr. Antonio Mora Núñez 
Secretària executiva: Sra. Carme García Jarque 

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sr. Ricard Bellera Kirchhoff 

Unió General de Treballadors de Catalunya 

Sr. José Manuel Fandiño i Crespo 

Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Pimec 

Sr. Moisés Bonal i Ferrer 

Grup Tercer 

Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

Sr. Josep Carles Vicente Perelló 

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) 

Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni 

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

Sr. Xavier Pié i Dols 
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Al llarg de l’any s’han produït els següents cessaments i nomenaments: 

Cessaments 

Ple 

Sr. Lluís Franco i Sala  

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Gina Argemir i Martínez 

Grup Segon 

Pimec 

Sra. Carme García Jarque 

Grup Tercer 

Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

Sra. Maria Rovira Duran 

Secretària executiva 

Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Nomenaments 

Ple 

Sr. Antonio Mora Núñez   

Grup Tercer 

Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

Sr. Josep Carles Vicente Perelló 

Secretària executiva 

Sra. Carme García Jarque 

Podeu veure la composició de les comissions de treball al nostre web.  

  

https://ctesc.gencat.cat/scripts/consellers.asp?pag=3
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Activitat dels òrgans 

Reunions Ordinàries Extraordinàries Total 
2020 

Total 
2019 

Total 
2018 

Ple 1 7 8 7 4 

Executiva 1 7 8 9 11 

Comissió 
d’Economia i 
Fiscalitat i Unió 
Europea 

- 5 5 5 4 

Comissió de 
Mercat de Treball 
i Polítiques 
Socials 

- 3 3 4 4 

Comissió de 
Polítiques 
Sectorials 

- 4 4 5 3 

Comissió de 
Desenvolupament 
Territorial i Medi 
Ambient 

- 2 2 1 3 

TOTAL 2 28 30 31 29 
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Ple 

Enguany el Ple s’ha reunit en vuit ocasions, una amb caràcter ordinari i la resta amb 
caràcter extraordinari. Els punts tractats són els següents: 

Sessió extraordinària del 13.01.2020 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures 

fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020. Ponent: Sr. 

Guinjoan. 

 S’exposen els 3 vots particulars al dictamen, formulats per CCOO i UGT 

(conjuntament), per Foment del Treball i per PIMEC. 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de 

desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema 

d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Ponent: Sra. Miró. 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions 

interprofessionals agroalimentàries. Ponent: Sra. Comajuncosa. 

 S’exposen els 2 vots particulars al dictamen, formulats per Foment del Treball i 

Unió de Pagesos. 

Sessió extraordinària del 17.03.2020 

 S’aprova per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i tres abstencions el 
dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania. Ponent: Sr. Vives. 

 S’aprova per unanimitat la delegació dels membres del Ple en els de la Comissió 
Executiva per aprovar, si escau, la proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el 
Reglament de màquines recreatives i d'atzar. 

Sessió extraordinària del 02.07.2020 

 S’aproven per unanimitat els comptes anuals del CTESC corresponents a l’any 
2019. 

 S’aprova per unanimitat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019. 

Sessió extraordinària del 23.09.2020 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de la ciència de 
Catalunya. Ponent: Sr. Climent. 

 S’exposen els 2 vots particulars al dictamen, formulats per la UGT i per Pimec. 

Sessió ordinària del 02.11.2020 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de 
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desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Ponent: 
Sra. Agudo. 

 S’aprova per unanimitat l’informe sobre el treball autònom a Catalunya 2019. 

 S’aprova per unanimitat l’anàlisi monogràfica sobre l’impacte de la COVID-19 en 
el treball autònom. 

 S’aprova incorporar al Pla de treball del Consell l’elaboració d’un informe sobre 
el sector de la salut. 

 S’aprova la transferència de crèdits 1/2020. 

Sessió extraordinària del 30.11.2020 

 Pressa de possessió dels membres del CTESC. 

Sessió extraordinària del 30.11.2020 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es 
regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la 
comunicació (ACTIC). Ponent: Sr. Clarós 

Sessió extraordiànria del 23.12.2020 

 S’aproven per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cinc abstencions les 
persones proposades pel Govern per ocupar la Presidència i la Secretaria 
Executiva del CTESC. 
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Comissió Executiva 

Enguany la Comissió Executiva s’ha reunit en vuit ocasions, una amb caràcter ordinari i 
set amb caràcter extraordinari. 

Sessió extraordinària del 27.01.2020 

 S’aprova, per delegació dels membres del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de 

decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el 

Reglament de màquines recreatives i d'atzar. 

 S’aprova l’execució del pressupost del CTESC per a l’any 2019. 

 S’acorda que Pimec designi el ponent de l’informe Situació del treball autònom 

a Catalunya i que CCOO designi el de l’informe Seguiment de les condicions 

laborals i detecció del frau laboral al sector del turisme. 

 S’acorda reorientar l’informe sobre les polítiques de reequilibri territorial a 

Catalunya cap a l’anàlisi de les polítiques de cohesió territorial. S’acorda també 

que el ponent el designi el Grup Tercer. 

 S’informa sobre el recull elaborat pels serveis tècnics del CTESC en relació amb 

les actuacions fetes des de Catalunya sobre la contaminació de la Mediterrània. 

 S’informa sobre la sol·licitud de compareixença de Turisme de Barcelona i 
s’acorda convocar la Comissió de Polítiques Sectorials. 

Sessió extraordinària del 21.05.2020 

 S’aproven els comptes anuals corresponents a 2019. 

 S’aprova l’Informe de gestió 2019. 

 S’acorda aprofitar les possibilitats de les instal·lacions del CTESC, que faciliten 

fer compatibles reunions de format mixt que permetin l’assistència tant presencial 

com per via telemàtica, en funció de les preferències dels membres del CTESC. 

 Es repassa l’estat dels diferents projectes i es debat com incorporar la 

perspectiva COVID-19 en la tasca del CTESC. A aquests efectes, s’acorda 

convocar una Comissió Executiva dins el termini de 15 dies i introduir un punt a 

l’ordre del dia de la propera Comissió de Polítiques Sectorials relatiu a l’afectació 

sectorial de la COVID-19. 

 S’acorda contactar amb institucions, organismes i agents a fi de posar el CTESC 

a disposició per col·laborar contra la COVID-19. 

 S’informa que, a requeriment de Patrimoni de la Generalitat, s’està començant 
la tramitació de la convocatòria de concurs públic per a l’arrendament de 
l’immoble seu del CTESC. 
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Sessió extraordinària del 04.06.2020 

 S’acorden els criteris per introduir l’escenari derivat de la COVID-19 a l’activitat 
del CTESC. 

Sessió extraordinària del 15.06.2020 

 S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de les 

àrees de promoció econòmica urbana (APEU). 

 S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Pla director de mobilitat del 

Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025. 

 S’aprova l'apartat Inclusió i Protecció social del Capítol 4. Condicions de vida, de 

la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019. 

Sessió extraordinària del 29.06.2020 

 S’aproven les Consideracions i recomanacions de la Memòria socioeconòmica 

i laboral de Catalunya 2019. 

Sessió extraordinària del 23.07.2020 

 S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret del 

Reglament de la loteria col·lectiva. 

 S’aprova el pla de treball del CTESC 2020. 

 Es ratifica que el vocal representant del CTESC al Consell Rector d’Ivàlua és el 

president del CTESC. 

 S’informa sobre l’estat del concurs públic del lloguer de les dependències del 

CTESC. 

Sessió extraordinària del 19.10.2020 

 S’informa sobre l’execució del pressupost del CTESC a 30 de setembre de 2020. 

 S’aprova la proposta de transferència de crèdits 1/2020. 

 S’informa sobre l’estat de l’activitat del CTESC. 

 S’acorda prioritzar l’informe sobre la inversió pública per tal que es pugui aprovar 

al mes de gener de 2021. 

 S’acorda incloure l’elaboració d’un informe sobre el sector de la salut i que es 

tramiti seguint els criteris ordinaris. 

Sessió extraordinària del 23.11.2020 

 S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte d'ordre per la qual 
es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats 
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procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del Programa d'actuació a 
les zones vulnerables. 

 S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre la Proposta d’acord pel qual 
s’aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. 

 S’aprova la proposta de generació de crèdits 1/2020. 

 S’informa sobre l’estat de l’activitat del CTESC. 

 S’informa que el DOGC del 19.11.2020 publica el nomenament del senyor Josep 
Carles Vicente Perelló i de la senyora Gemma Comajuncosa i Sambeat com a 
membres del Grup Tercer, en representació de la Unió de Pagesos i de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya, respectivament. Produïda la renovació de 
tots els membres del Consell, s’informa que el Ple de presa de possessió dels 
membres serà el 30.11.2020. 

 S’informa sobre la proposta de modificació de l’article 6 dels estatuts d’Ivàlua que 
afecta indirectament el CTESC, ja que es proposa que el nomenament de la 
vocalia corresponent al CTESC al Consell Rector d’Ivàlua sigui competència del 
departament competent en matèria d’ocupació, en lloc del d’empresa i ocupació, 
com es preveu actualment.  

 S’acorda publicar al web del CTESC els dos informes relatius al treball autònom. 
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Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea 

Enguany la Comissió de Treball d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea s’ha reunit en 
cinc ocasions, totes amb caràcter extraordinari. 

Sessió extraordinària del 10.01.2020 

 S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020. 

Sessió extraordinària del 23.01.2020 

 S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de 

modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament 

de màquines recreatives i d'atzar. 

Sessió extraordinària del 08.06.2020 

 S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de les 
àrees de promoció econòmica urbana (APEU). 

 S’analitza i s’aprova el capítol 1. L’economia a Catalunya de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019.  S’analitza i s’aprova, previ al Ple, 
l'informe El treball autònom col·lectiu. 

Sessió extraordinària del 21.07.2020 

 S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del 

Reglament de la loteria col·lectiva. 

Sessió extraordinària del 30.10.2020 

 S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel 

qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 

Enguany, la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials s’ha reunit en tres 
ocasions, totes amb caràcter extraordinari. 

Sessió extraordinària del 09.01.2020 

 S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 
d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, 
d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. 

Sessió extraordinària del 16.01.2020 

 S’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de 
desplegament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania. La senyora Aguilar anuncia la possibilitat de presentar vot particular.   

Sessió extraordinària del 10.06.2020 

S’analitzen i s’aproven per assentiment diversos apartats de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019: Anàlisi del mercat de treball, Polítiques 
d’ocupació, Relacions laborals i Prevenció de riscos i sinistralitat laboral del capítol III 
(Mercat de treball), així com Dinàmica demogràfica, Salut, Educació, formació i 
qualificació professional i també Habitatge, del capítol IV (Condicions de vida). 
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Comissió de Polítiques Sectorials 

Enguany la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en quatre ocasions, totes amb 
caràcter extraordinari. 

Sessió extraordinària del 08.01.2020 

 S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les 

organitzacions interprofessionals agroalimentàries. Unió de Pagesos i Foment 

del Treball anuncien la presentació d’un vot particular. 

Sessió extraordinària del 03.06.2020 

 S’aprova per assentiment el capítol 2, R+D+I i societat digital, de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019, amb la incorporació de les 
consideracions proposades pels assistents. 

 Es debat la incorporació a la Memòria de l’anàlisi de l’afectació sectorial a 
Catalunya per la situació derivada de la COVID-19. 

Sessió extraordinària del 21.09.2020 

 S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 

de la ciència de Catalunya. 

Sessió extraordinària del 26.11.2020 

 S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 

pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació 

i la comunicació (ACTIC). 
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Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient 

Enguany la Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha 
reunit en dues ocasions, totes dues amb caràcter extraordinari 

Sessió extraordinària del 11.06.2020 

 S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Pla director de mobilitat del Sistema 

Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025. 

 S’aprova el Capítol V, Sostenibilitat ambiental, de la Memòria socioeconòmica 

i laboral de Catalunya 2019. 

Sessió extraordinària del 19.11.2020 

 S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte d'Ordre per la qual es revisen 

les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de 

fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones 

vulnerables. 

 S’aprova la Proposta de dictamen sobre la Proposta d’Acord pel qual s’aprova el 

Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. 

 S’informa que el DOGC del dia publica el nomenament dels dos membres del 

CTESC que faltaven del Grup Tercer en representació del sector agrari: el senyor 

Josep Carles Vicente Perelló, a proposta d’Unió de Pagesos, i la senyora 

Gemma Comajuncosa i Sambeat, a proposta de Joves Agricultors i Ramaders 

de Catalunya. 
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2 Assessorament al Govern 

2.1 Dictàmens 

 

Aquest any el CTESC ha emès tretze dictàmens.  

Dictamen 1/2020 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, 
del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial.   

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per trenta-dos vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 13 de gener de 2020.  

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

El CTESC considera que aquesta norma pot suposar una oportunitat per apropar les 
polítiques d’ocupació als territoris i aconseguir uns resultats mes eficients i ajustats a les 
característiques socioeconòmiques de cada territori. Manifesta que la concertació 
territorial suposa posar en valor una manera de treballar consensuada per tal d’afrontar 
els reptes del desenvolupament econòmic i de la millora de l’ocupació.  

El CTESC recomana incloure a la norma alguna referència als consells territorials que 
tenen per objectiu facilitar la participació dels agents en el territori i, si escau, la seva 
interrelació amb els espais de concertació territorial.  

Pel que fa a la regulació de la qualificació professional, el CTESC recomana que el 
desenvolupament de la Llei 13/2015 es faci de manera coordinada i ordenada amb el 
desenvolupament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professional, per tal de 
garantir uns sistemes de major eficiència i qualitat. 

El CTESC considera que la participació en la concertació d’una estratègia territorial per 
part d’agents institucionals i actors rellevants i arrelats en el territori s’hauria de decidir 
unànimement entre els actors que necessàriament hi participen, és a dir, les 
administracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives 
a Catalunya.  

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/67073831.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/67073831.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/67073831.html
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El CTESC considera que l’ordre que ha de regular el procediment de reconeixement de 
les estratègies territorials s’hauria de consensuar amb les organitzacions que formen 
part del Consell de Direcció del SOC.  

El CTESC considera que han de ser les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives de Catalunya, en qualitat de membres del Consell de Direcció del SOC, 
les que designen les persones que participen en les actuacions de seguiment i avaluació 
de les actuacions. 

El CTESC recomana que la durada de les estratègies territorials coincideixi amb la 
durada de l’acord marc.  

El CTESC també ha realitzat observacions més tècniques amb la finalitat de millorar la 
redacció, la interpretació i la concreció de la norma.  

 Observacions a l’articulat de 
la norma proposades pel 

CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

15 7 47% 

 

Comentari: El Govern ha acceptat les observacions que han ajudat a precisar, aclarir o fer més 

entenedora la norma. 

Dictamen 2/2020 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries.  

 El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per trenta-tres vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció en la sessió extraordinària del dia 13 de gener de 2020.  

El Dictamen conté tretze observacions a l’articulat i dos vots particulars, un presentat 
per Foment i l’altre per la Unió de Pagesos. 

El CTESC considera que cal definir millor el barem d’acreditació del grau d’implantació 
del 51% de les activitats econòmiques del producte o sector. Tal com ho estableix la 
norma, les entitats que sol·liciten el reconeixement són les que proposen com s’ha de 
mesurar la representativitat, la qual cosa, a parer del CTESC, crea inseguretat jurídica, 
no dona cap garantia d’uniformitat de criteris en tot el sector agroalimentari i pot provocar 
una disfunció del sistema, ja que les mateixes entitats són art i part. El CTESC considera 
que el grau d’implantació s’ha d’acreditar mitjançant un barem que ha d’establir el 
departament competent en matèria agroalimentària, segons les bases de dades i 
estadístiques de què disposa l’Administració, sens perjudici d’altres bases de dades de 
les quals es tingui constància. 

El CTESC recomana que es defineixi el grau de representativitat de les diferents entitats 
membres de l’organització interprofessional agroalimentària a partir de les estadístiques 
oficials. Tenint en compte que la norma permet comprovar aquest grau basant-se en 
altres sistemes, el CTESC considera que no queda clar el criteri pel qual es pot 
prescindir de les estadístiques oficials per comprovar el grau de representació ni tampoc 
com es farien servir.  

El CTESC considera que cal establir un mecanisme per tal que el departament 
competent en aquesta matèria pugui auditar els percentatges de suport de l’acord 
d’extensió de normes que presenta la interprofessional. 

Foment, en el seu vot particular, manifesta que la creació d’organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries de Catalunya dificulta l’actuació dels operadors 
agraris, atès que provoca duplicitat entre les interprofessionals estatals i autonòmiques. 
A més, habilita que el sector privat agroalimentari català pugui adoptar mesures i acords 

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/15096045.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/15096045.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/15096045.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/15096045.html
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diferents a la resta de l’Estat. Aquesta duplicitat d’acords crea inseguretat jurídica i 
confusió i augmenta la incertesa en els mercats, creant un efecte contrari al pretès, així 
com un doble pagament derivat de l’extensió de normes. 

Consideren que el sistema de fixació del grau de representativitat de les diferents 
entitats membres de l’organització interprofessional agroalimentària s’hauria de basar 
en la proporció d’empreses i treballadors del total a qui representen. 

En el vot particular, la Unió de Pagesos posa de manifest que les observacions del 
Dictamen en relació amb el barem, per una banda, xoquen amb la llibertat d’associació 
de les entitats representatives dels interessos econòmics, al proposar que no es pugui 
portar a terme si no hi ha un barem previ establert pel departament competent en matèria 
agroalimentària, i, per una altra banda, xoquen amb l’establert al Conveni 87 de 
l’Organització Internacional del Treball sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de 
sindicació pel que fa a què les autoritats públiques han d’abstenir-se de tota intervenció 
que tendeixi a limitar el dret o a entorpir el seu exercici legal i que la legislació no ha de 
menyscabar ni ser aplicada de manera que menyscabi les garanties previstes en 
l’esmentat Conveni. 

 Observacions a l’articulat de 
la norma proposades pel 

CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

13 4 31% 

 

Comentari: El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma. 

Dictamen 3/2020 sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2020. 

 El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra 
i una abstenció en la sessió extraordinària del dia 13 de gener de 2020. 

El Dictamen conté disset observacions generals, seixanta-quatre observacions a 
l’articulat i tres vots particulars, un presentat conjuntament per CCOO i UGT, un altre 
presentat per Foment i l’altre per PIMEC. 

El CTESC lamenta que el Govern no hagi pres en consideració les observacions 
realitzades en el Dictamen 1/2019 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per a l’exercici 2019, ja que en aquest 
Dictamen es veu en la necessitat de reiterar-les. 

El CTESC constata que, en alguns casos, la memòria d’avaluació d’impacte no 
proporciona informació suficient per poder avaluar els imports de les taxes i la memòria 
econòmica no justifica suficientment les mesures adoptades.  

El CTESC considera que les modificacions de les diferents lleis s’haurien de fer tramitant 
una llei específica i mitjançant el diàleg amb el sector i no considera adient que es facin 
en la Llei d’acompanyament dels pressupostos. També considera que vulnera el principi 
de reserva de llei l’habilitació al Govern perquè mitjançant un decret pugui transformar, 
suprimir, dissoldre, fusionar o desvincular l’Administració de les entitats afectades pel 
Pla de simplificació i reordenació del sector públic institucional de l’Administració de la 
Generalitat.  

El CTESC recomana tenir en compte la situació de les persones amb discapacitat en 
àrees com l’esport, el suport a les famílies, l’accessibilitat a la informació i les taxes als 
vehicles.  

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/19306585.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/19306585.html
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El CTESC insta el Govern a elaborar un Pla d’actualització, modernització i digitalització 
del Registre de Cooperatives i a adequar el reglament del Registre de Cooperatives a 
l’establert a la Llei de cooperatives. 

El CTESC valora els estímuls per utilitzar la tramitació electrònica a partir de 
bonificacions de les taxes. 

El CTESC recomana reduir els coeficients d’eficiència per als sistemes de gestió 
ambiental EMAS, reduint amb caràcter general el gravamen del cànon de l’aigua, i que 
aquesta reducció sigui major per a les pimes. També proposa mantenir els actuals 
terminis, al mes de març, de presentació de les declaracions del cànon de l’aigua, ja que 
l’escurçament de terminis (presentació al mes de gener) podria comportar dificultats a 
les empreses subministradores. D’altra banda, proposa eliminar la modificació que es fa 
al coeficient per a l’ús ramader de l’aigua i que continuï com fins ara al 0%. Amb 
l’actualització del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, el CTESC 
alerta sobre la possibilitat de generar canvis en els fluxos d’aquests residus cap a 
instal·lacions d’incineració, reduint la capacitat d’incrementar les recollides selectives i 
el seu aprofitament material. 

El CTESC considera que es comença a donar resposta a les necessitats de la societat 
i dels ecosistemes amb la incorporació de nous criteris en la fiscalitat d’activitats amb 
impactes i riscos ambientals. Tot i així, considera que s’hauria de modificar la base 
imposable per les activitats relacionades amb els processos de producció, 
emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica i que les instal·lacions de 
cogeneració d’alta eficiència no haurien d’estar subjectes a l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

En relació amb les taxes en matèria de ramaderia es proposa eliminar la modificació de 
la taxa que regula l’expedició del document d’identificació equina per a èquids de criança 
i renda. Es recomana una bonificació del 100% en el cas que les persones interessades 
presentin la sol·licitud d’extensió de la documentació sanitària de trasllat per mitjans 
telemàtics. També es recomana que les explotacions incloses en un pla gestionat per 
un centre de gestió estiguin exemptes de pagar la taxa per la tramitació dels plans de 
gestió de dejeccions ramaderes de manera individual.  

En matèria de control sanitari, el CTESC recomana reduir les taxes aplicables a les 
autoritzacions, anotacions, registres administratius i controls sanitaris, en el cas dels 
establiments de petita capacitat.  

En matèria d’habitatge, el CTESC valora la bonificació de les escriptures públiques de 
constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les, però considera que la 
bonificació s’hauria de fer extensiva a polígons industrials i logístics en declivi i hauria 
d’anar més enllà del 31 de desembre del 2021. També considera necessari mantenir el 
tràmit de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges com es troba en l’actualitat, ja 
que, encara que es tracti d’un doble tràmit, aporta un plus de garantia al ciutadà. D’altra 
banda, entén que la reducció del termini de revenda per beneficiar-se de la bonificació 
de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, de cinc a tres anys, 
pot ser contraproduent per fomentar la venda d’habitatges de segona mà. El CTESC 
proposa incrementar la bonificació en el cas dels habitatges accessibles que es destinin 
a lloguer assequible. També recomana que s’apliqui una bonificació del 100% en la 
quota tributària de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, en les adquisicions d'habitatges per part de promotors socials sense ànim 
de lucre per destinar-los a habitatge de protecció oficial de lloguer o cessió d'ús. El 
CTESC considera que el producte dels béns immobles que la Generalitat ha adquirit per 
títol de successió intestada hauria de destinar-se al fons de lloguer públic i que s’hauria 
d’eliminar la possibilitat que l’Institut Català del Sòl destini els imports de les fiances a la 
creació de sòl amb destí industrial o comercial o a altres finalitats que li són pròpies, ja 
que fins ara estava limitat a la construcció pública d’habitatge.  
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El CTESC considera que l’habilitació a l’Administració per comprovar d’ofici dades dels 
administrats s’hauria de fer extensiva per comprovar la situació de risc d’exclusió 
residencial. 

En relació amb la modificació de la Llei de funció pública, el CTESC considera que no 
és adequat allargar els terminis en els expedients disciplinaris, considera excessiu que 
es desestimi la sol·licitud d’autorització de compatibilitat de les activitats per silenci 
administratiu i no està d’acord en què s’atorgui la condició d’agent de l’autoritat als 
vigilants municipals.  

El CTESC considera que el Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual 
sequera del districte de conca fluvial de Catalunya hauria d’incloure el dret 
d’indemnització a les empreses subministradores pel compliment de les mesures que 
s’adoptin. També considera que les mesures de compensació del Govern a les entitats 
locals de la part catalana de les conques hidrogràfiques intercomunitàries per l’import 
del cànon del control d’abocaments s’haurien de fer extensives a la resta de subjectes 
passius que assumeixen aquest tribut. D’altra banda, considera que el contingut mínim 
de l’auditoria sobre l’eficàcia hidràulica del servei de subministrament hauria d’incloure 
la causa per la qual existeix aigua no lliurada (errors en la lectura dels comptadors, 
pèrdues comercials, pèrdua d’aigua per avaries a la xarxa fortuïtes o provocades).  

Els vots particulars presentats per CCOO i UGT, per Foment i per PIMEC bàsicament 
s’han formulat basant-se en observacions que han estat presentades per aquestes 
organitzacions i que no han tingut el suport dels membres del CTESC o per manifestar 
el desacord amb algunes observacions recollides en el Dictamen. 

Observacions a 
l’articulat de la norma 

proposades pel 
CTESC 

Observacions 
acceptades pel 

Govern 

Variacions al 
Parlament 

Grau d’acceptació 

57 7 10,5 31% 

 

Comentari: Entre les observacions acceptades pel Govern, tres observacions són de caràcter formal i 

altres tres es refereixen a la necessitat de tenir en compte les persones amb discapacitats. Dues de les 
observacions que havia acceptat el Govern no compten a efectes de valoració ja que s’ha eliminat de la 
norma l’article al qual es feia referència. En el tràmit parlamentari també s’ha eliminat la modificació que 
feia referència a l’ús ramader de l’aigua i s’han acceptat observacions que han ajudat a precisar o aclarir 
el contingut de la norma. 

Dictamen 4/2020 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, 
de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. 

 El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en 
contra i tres abstencions en la sessió extraordinària del dia 17 de gener de 2020.  

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

El CTESC considera que la norma no ha de limitar la concessió de la prestació a les 
unitats familiars i/o de convivència en funció de si comparteixen o no un mateix 
habitatge, ja que la finalitat de la renda garantida de ciutadania és assegurar els mínims 
d’una vida digna a les persones o famílies que es troben en situació de pobresa. 

El CTESC considera que s’haurien de millorar els estímuls al treball per tal de facilitar 
l’activació laboral de totes les persones beneficiàries de la prestació. 

El CTESC recomana que s’especifiqui que les necessitats bàsiques es defineixen com 
les despeses per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que 
integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual es pertany i que aquestes 
despeses també inclouen l’accés a l’educació i la cultura. 

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/11504330.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/11504330.html
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El CTESC recomana incloure en la definició de llar les llars de titularitat d’entitats que 
tenen cedit l’ús a persones beneficiàries de la prestació i que no és necessari que quan 
diverses unitats familiars comparteixin col·lectivament un mateix lloguer apareguin totes 
elles com a coarrendatàries. 

El CTESC recomana incorporar a la norma la compatibilitat de les rendes de treball 
derivades de contractes a temps parcial en els casos de les unitats familiars en les quals 
el membre amb l’alta laboral sigui un/a fill/a menor de 25 anys i de les unitats familiars 
en les quals algun membre acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.  

El CTESC també recomana incorporar a la norma la compatibilitat amb la percepció de 
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, dels ajuts econòmics per al 
desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, 
psíquica o sensorial, els ajuts al lloguer i dels ajuts per a la conservació o manteniment 
de la llar o a la rehabilitació de l’edifici on aquella s’ubica.  

El CTESC proposa incorporar com a supòsit per poder tenir dret a la prestació que es 
tinguin els dos progenitors en presó o que siguin persones víctimes d’explotació sexual 
o tràfic d`éssers humans. 

El CTESC recomana eliminar la previsió que una persona titular de la renda garantida 
de ciutadania perdi aquesta condició per haver estat declarada legalment incapaç, ja 
que és contrari als principis i mandats de la Convenció sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat.  

El CTESC considera que, per acreditar l’absència excepcional, només hauria de ser 
necessari presentar la documentació mèdica o hospitalària que acrediti la malaltia o mort 
del familiar i la documentació que acrediti fefaentment l’absència. 

El CTESC està d’acord en què, en el cas que un destinatari de la renda garantida de 
ciutadania accedeixi a un lloc de treball a jornada completa, continuï percebent la 
prestació complementària d’activació i inserció durant sis mesos. Per la qual cosa 
recomana eliminar la restricció que aquest dret a sis mesos de prestació complementària 
es concedirà una sola vegada per a cada destinatari cada dos anys.  

El CTESC considera que en els casos en què la prestació no s’hagi suspès, malgrat que 
s’hagi obtingut un contracte de treball a jornada completa, el que s’hauria de deduir de 
la prestació a partir del moment en què s’acumulin seixanta dies cotitzats hauria de ser 
l’import que superi el de la renda garantida i no l’import corresponent a la renda 
garantida. 

El CTESC considera que s’ha d’eliminar el precepte que estableix que en els casos en 
què es generin efectes econòmics retroactius es pugui fraccionar l’import de la prestació 
reconeguda. 

El CTESC proposa concretar que les taules de Coordinació Territorial de caràcter 
representatiu s’han de reunir com a mínim trimestralment. D’altra banda, considera que 
s’hauria d’haver desenvolupat amb més detall l’Acord d’inserció laboral i d’inclusió 
social. 

Finalment, en algunes de les observacions es fan precisions per aclarir qüestions que 
es considera que la norma deixa indeterminades. 

Observacions a l’articulat de 
la norma proposades pel 

CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

40 19 48% 
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Comentari: El Govern ha acceptat les observacions formals i aquelles que han ajudat a precisar o fer 

més entenedora la norma. També s’han acceptat algunes observacions relacionades amb l’ampliació de 
conceptes i requisits per poder accedir a la renda garantida de ciutadania. 

Dictamen 5/2020 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 
22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen 
per unanimitat en la sessió extraordinària del dia 27 de gener de 2020.  

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

El CTESC reconeix l’arrelament cultural que té el joc en la societat, així com les 
ocupacions i l’activitat econòmica que genera. Tot i això, manifesta que no es poden 
negar els efectes perjudicials que el seu abús provoca en la vida personal, familiar, 
social i econòmica de moltes persones. Per aquest motiu, el CTESC considera que cal 
trobar un equilibri entre la no prohibició d’una pràctica fortament arrelada a la nostra 
societat i el prendre mesures per evitar el foment del joc, així com la desincentivació de 
la seva pràctica. 

Observacions a l’articulat de 
la norma proposades pel 

CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

2 2 100% 

 
Comentari: El Govern ha acceptat les dues observacions del dictamen. Aquestes observacions fan 

referència a qüestions formals de la norma. 

 

Dictamen 6/2020 sobre l’Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica 
urbana (APEU) 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat 
aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2020.  

El Dictamen conté cinc observacions generals, trenta-sis observacions a l’articulat i tres 
vots particulars.  

El CTESC considera forçat que les APEU es puguin implantar als polígons d’activitat 
econòmica (PAE), ja que estan pensades per a l’entorn d’activitat econòmica urbana. La 
norma gestiona els polígons aprofitant la regulació de la promoció econòmica en les 
àrees urbanes, tot i que són figures diferents tant en la seva estructura com en les seves 
funcions. 

El CTESC considera que la regulació íntegra, específica i singular dels PAE mereixeria 
una llei pròpia tal com ho demana el Pacte nacional per a la indústria, i insta a la seva 
tramitació. 

El CTESC considera que aquesta norma ha de servir per incentivar una gestió més 
competitiva de les àrees comercials en trama urbana de Catalunya basada en el 
consens publicoprivat. També considera que el principi fonamental de les APEU és el 
de dotar, dins l’àrea i envers els seus integrants, de recursos i serveis complementaris 
més enllà dels que són propis als ajuntaments o entitats municipals i que en cap cas 
han de substituir les obligacions pròpies d’aquests ens locals. 

El CTESC considera que en el pla d’actuació s’hauria d’incloure que l’entitat gestora de 
les APEU no podrà exercir amb caràcter general les funcions pròpies de les entitats 

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/30919427.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/30919427.html


 

Informe de gestió 2020 
31 

empresarials, i específicament la negociació col·lectiva i la formació tripartida i que 
determinades funcions de l’entitat gestora de l’APEU han d’estar relacionades amb 
l’estratègia, els objectius i la finalitat de l’APEU. També s’hauria d’establir que el projecte 
de pressupost inclourà les previsions dels costos necessaris per a la dissolució de 
l’APEU. 

El CTESC considera que les entitats gestores de les APEU haurien de definir en els 
seus estatuts que l’objecte de la seva constitució respon a raons d’interès general, i 
especificar explícitament quins són aquests interessos generals que han de satisfer.  

El CTESC considera que l’ajuntament del municipi ha de participar, col·laborar i 
incentivar, però no ha de ser l’entitat que tingui la iniciativa per a la constitució de l’APEU.  

El CTESC no està d’acord amb la mesura de ponderació de superfície i considera que 
la dimensió dels locals hauria de ser la que consti com a superfície construïda en el 
Cadastre, en funció de la qual es determinin els drets de votació i de pagament 
proporcional de la quota.  

El CTESC considera que en la votació del projecte de constitució de les APEU cada 
titular hauria de tenir un vot i que, per tant, no es pot establir el vot en funció del nombre 
de locals que posseeixi el titular. Així mateix també haurien de tenir dret a vot tots els 
residents del municipi o municipis afectats i altres agents socials representatius dels 
interessos de la zona. El projecte hauria de considerar-se aprovat quan participi en la 
votació com a mínim el 50% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos en 
l’àmbit de l’APEU; i d’aquest cens mínim, els resultats de vots afirmatius representin més 
del 50%. El CTESC considera contradictori amb els principis democràtics l’obligació a 
adherir-se a l’entitat gestora de l’APEU, una entitat privada, en cas de vot afirmatiu. 
També considera que el procés de constitució de les APEU s’hauria de regular per 
votació secreta. 

En el vot particular CCOO posa de manifest que creu necessari reforçar el paper de 
l’Administració pública en el lideratge i control de les APEU, per una banda, per tal 
d’evitar possibles disfuncions que s’han vist en les experiències practicades en altres 
països i, per altra banda, perquè considera que des del moment en què existeix una 
obligatorietat de formar part de l’APEU un cop aquesta ha estat aprovada, no es pot 
considerar com una associació privada tradicional. 

També els preocupa que aquest nou instrument de gestió integrada d’espais urbans que 
pretén acostar-se a les necessitat de la ciutadania no prevegi la participació en el procés 
de constitució i de gestió de les APEU de tots el agents socials i població afectats per la 
seva implementació.  

Consideren que l’ús d’una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (que té 
caràcter coercitiu), per tal de finançar l’interès general que han de perseguir les APEU 
s’hauria d’establir a través de la figura dels contractes públics, per tal de reforçar-ne el 
seu control i transparència, i no per conveni, tal com preveu la norma.  

També remarquen que no veuen l’encaix entre les APEU i els PAE i defensen una llei 
específica per abordar la modernització dels PAE.  

En el vot particular Foment del Treball Nacional considera que la iniciativa de la 
constitució de l’APEU l’hauria de tenir qualsevol associació empresarial territorial de la 
zona en què es pretén delimitar l’APEU que acrediti una representativitat del 25% dels 
locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU. També sol·liciten que no es considerin locals els 
solars que actualment tenen un rol de pàrquing gratuït. 

Foment del Treball considera que la superfície per determinar els drets de vot de 
pagament proposats en el dictamen ha de ser la superfície resultant de minorar la 
superfície cadastral del local amb aquelles superfícies no accessibles per al públic (entre 
altres, cuines, obradors, magatzems, oficines privades, etc.), així com aquelles 
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superfícies destinades a aparcament (quan aquest constitueixi un servei complementari 
a l’acte de compra o visita a l’establiment).  

D’altra banda, recomana que formi part del grup de treball per valorar les al·legacions 
de la delimitació de l’APEU una representació equilibrada de tots els sectors econòmics 
i formats comercials inclosos en l’APEU prevista. També considera que la gestió del 
cobrament de les quotes hauria de correspon preferentment a la hisenda municipal.  

En el vot particular UGT posa de manifest que no comparteixen determinades 
observacions del dictamen. No comparteixen les observacions que pretenen eliminar la 
possibilitat i el procediment perquè sigui l’ajuntament qui iniciï la promoció de l’APEU. 
Tampoc comparteixen les observacions que desdibuixen el paper de les entitats 
gestores a l’universalitzar-les i imposar un règim assembleari, en el qual tots són iguals, 
tant els que estan a favor com els que estan en contra com els que s’abstenen. No 
comparteixen que per la delimitació de l’APEU el vot sigui individual sense tenir en 
compte el nombre de locals ni la seva superfície, ni que s’atorgui dret de vot a veïns i 
altres. Tampoc comparteixen que el vot sigui secret.  

D’altra banda consideren que no és acceptable i crea inseguretat jurídica que s’estableixi 
una regulació dels PAE com a APEU, i alhora s’habiliti a la disposició addicional tercera 
una via per a una altra regulació diferent al marge de l’establerta en el present 
Avantprojecte i possiblement amb un rang legal inferior. La UGT considera que si el títol 
II de la norma és el que ha de regular els PAE en els propers anys, s’hauria d’establir 
l’obligatorietat de constituir APEU en els PAE de nova constitució, i els resultants de 
processos de fusió i/o rehabilitació integral en el casos d’aportació de fons públics 
supramunicipals. De tota manera consideren imprescindible una llei específica dels PAE 
que, a més, reguli i ordeni el model de governança des del consens amb els agents 
socials i econòmics. 

Observacions a 
l’articulat de la norma 

proposades pel 
CTESC 

Observacions 
acceptades pel 

Govern 

Variacions al 
Parlament 

Grau d’acceptació 

32 14 7,5 67,2% 

 

Comentari: El Govern ha acceptat observacions formals i aquelles que han contribuït a millorar la 

redacció i la concreció de la norma. També ha acceptat dues observacions per ampliar terminis de 
resposta per part dels ajuntaments i de l’assemblea general de les APEU. El Parlament ha acceptat 
observacions formals. També ha recollit, entre d’altres, l’observació sobre la consideració de superfície 
construïda de la qual depenen els drets de votació i pagament de la quota i l’observació que feia 
referencia a l’augment del percentatge de participació requerida per aprovar el projecte de delimitació de 
les APEU. 

 

Dictamen 7/2020 sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona 2020-2025.  

 La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen 
per unanimitat en la sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2020. 

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

El CTESC comparteix tant els objectius estratègics com els objectius específics que 
pretén assolir la nova proposta de pdM davant els grans reptes socials, ambientals i 
econòmics que s’han d’afrontar a curt termini. També destaca que part de les mesures 
del pdM poden tenir capacitat per reactivar el funcionament normalitzat de la societat i 
de l'activitat productiva durant la sortida de l'episodi de crisi generat per la COVID-19 i 

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/19728037.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/19728037.html
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recomana que es prioritzin les mesures del pdM amb més capacitat per contribuir a la 
superació de l'actual crisi.  

El CTESC valora l'ampliació de l'àmbit territorial del pdM en relació amb la planificació 
anterior i considera que s’hauria de realitzar una avaluació detallada dels resultats del 
pdM 2013-2018 i que aquesta avaluació s’inclogués en la documentació de la proposta 
actual. 

El CTESC proposa revisar els objectius i les mesures per tal d'incrementar la quota 
modal del transport de mercaderies per ferrocarril; també considera que s’haurien de 
potenciar els desplaçaments en bicicleta i considera poc ambiciosos els objectius de 
reducció de gasos amb efecte d'hivernacle. D’altra banda reconeix la necessitat de la 
implantació de la T-Mobilitat, però també proposa definir un nou sistema tarifari a partir 
d'un procés participatiu.  

També considera important que s’aposti per la figura del gestor de mobilitat, però 
considera que caldria una reflexió específica sobre l'àmbit idoni on cal situar-lo (gran 
empresa, polígon d'activitat econòmica, agrupació de polígons o corredor de mobilitat).  

El CTESC proposa la incorporació dels agents socials tant en la governança del pla com 
en l’Observatori de Mobilitat. 

El CTESC recorda la necessitat de garantir un model de mobilitat accessible que 
asseguri els desplaçaments de les persones amb discapacitat en tota la xarxa de 
transports. Considera necessari vetllar per l'accessibilitat universal en la senyalització i 
en la informació, tant en les campanyes d'informació i difusió sobre la xarxa de transport 
com en les pàgines web i aplicacions mòbils. També recomana que per garantir una 
mobilitat inclusiva es tingui en compte la formació del personal de la xarxa de transports 
en les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat, la qual hauria de 
ser dissenyada i implementada en col·laboració amb les entitats representatives del 
sector. 

Observacions a l’articulat de 
la norma proposades pel 

CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

8 5 63% 

 

Comentari: El Govern ha acceptat observacions referides a incloure els agents socials en els processos 

participatius sobre un nou sistema tarifari i a l’Observatori de Mobilitat. 

Dictamen 8/2020 sobre el Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, 
organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat; de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del 
Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva 
planificació; de modificació del Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 108/2012, de 2 
d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 17 de 
maig, 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. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat 
aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 23 de juliol de 2020.  

El Dictamen conté tres observacions generals i un vot particular presentat per CCOO.  

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
https://ctesc.gencat.cat/dictamens/22960820.html
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En el seu Dictamen el CTESC recomana que una part significativa dels fons provinents 
de premis no adjudicats es faci servir per treballar a favor de reduir les addiccions al joc 
en comptes de dedicar-los en la seva totalitat a augmentar premis per incentivar encara 
més l’ús del joc.  

En el vot particular CCOO posa de manifest que caldria trobar un equilibri entre la no 
prohibició del joc, ja que és una pràctica fortament arrelada a la societat, i el prendre 
mesures per tal d’evitar el foment del joc i de desincentivar la seva pràctica. Considera 
que el Govern no ha d’incentivar la pràctica del joc i, per tant, no ha de proposar mesures 
per ampliar dotacions de premis que facin més atractives determinades pràctiques de 
jocs. D’altra banda, es posa de manifest que les persones jurídiques sense ànim de 
lucre no haurien de col·laborar com a distribuïdores de bitllets de loteria ja que es 
considera que amb això es fa una major promoció del joc. 

 Observacions a l’articulat de 
la norma proposades pel 

CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

3 1 33% 

 

Comentari: El Govern ha acceptat una observació referida a qüestions formals de la norma. 

Dictamen 9/2020 sobre l'Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya. 

 El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció en la sessió extraordinària del dia 23 de juliol de 2020.  

El Dictamen conté tres observacions generals, vint-i-dues observacions a l’articulat i dos 
vots particulars, un presentat per PIMEC i l’altre per la UGT.  

El CTESC posa de manifest que caldria considerar la situació del personal investigador 
i de les persones becàries englobades en els diferents agents del sistema que 
conformen el sector d’R+D+I de Catalunya amb l’objectiu de millorar la seva situació i 
de garantir la retenció de talent. El CTESC considera que l’enfortiment i la millora de les 
condicions de treball del personal investigador es pot realitzar fomentant l’obertura 
d’espais de negociació col·lectiva, en especial, els àmbits sectorials per estendre la 
unificació de criteris de contractació, formació i carrera professional.  

El CTESC considera que les spin-off participades accionarialment pels agents del 
sistema i pel seu personal investigador s’haurien d’incloure com a altres agents del 
sistema d’R+D+I de Catalunya. 

El CTESC constata que la norma no estableix cap mínim exigible en inversió total en 
recerca i en quins terminis caldria assolir-lo. Atès que en l’exposició de motius es fa 
referència a l’Horitzó Europa i al Pacte nacional per a la societat del coneixement 
(PN@SC), es considera que l’articulat hauria de fer esment que l’horitzó de despesa 
està vinculat al PN@SC i caldria fixar una despesa total mínima en R+D+I del 2,12% del 
PIB en cinc anys. 

El CTESC recomana que s’afegeixi un criteri de distribució del fons propi de la universitat 
per garantir la centralitat de l’R+D+I.  

El CTESC considera que manca algun compromís adreçat a afavorir l’activitat 
investigadora en salut facilitant als agents de recerca l’agregació de dades de salut, 
degudament anonimitzades i respectant la legalitat com a eix central d’una recerca en 
salut que se sustenta, principalment, en les seves dades. 

El CTESC valora positivament la governança pluridepartamental inclosa en la norma, 
però recomana la creació d’una Comissió de Seguiment en la qual hi siguin 
representades les organitzacions empresarials i sindicals més representatives per tal de 

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/35426458.html
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fer el seguiment dels acords que assoleixin els diferents consells creats per la norma. 
També considera que les organitzacions empresarials i sindicals més representatives 
haurien de ser membres del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya 
(CORICAT). 

En el vot particular PIMEC posa de manifest que comparteix la necessitat d’augmentar 
la inversió total en recerca i desenvolupament, tant pública com privada, però no 
considera adient fixar a l’articulat d’aquesta llei un llistó mínim exigible en inversió total i 
en quins terminis caldria assolir-lo i considera que només seria necessari que es fes 
esment que l’horitzó de despesa està vinculat al PN@SC o en qualsevol pla que 
l’actualitzi. 

PIMEC comparteix que cal enfortir i millorar les condicions de treball del personal 
investigador, però considera que no cal obrir nous espais sectorials de negociació 
col·lectiva atès que ja n’hi ha per fer-ho. Tampoc considera necessari que s’afegeixi un 
criteri de distribució del fons propi de la universitat per garantir la centralitat de l’R+D+I. 

En el vot particular la UGT posa de manifest que en les avaluacions sistèmiques que 
realitzi la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) s’hauria de tenir 
en compte l’opinió dels sindicats més representatius.  

La UGT considera que en els processos de selecció del personal investigador, que 
segons la norma queden en mans dels diferents agents del sistema, s’hauria de fer 
constar un marc comú mínim, ja que només es compta amb els estàndards europeus 
de selecció. A més, considera que els sindicats més representatius haurien de participar 
en la definició dels criteris per a la selecció del personal. D’altra banda, considera que 
la selecció i contractació de recursos humans adoptades per l’òrgan de govern col·legiat 
dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) ha de respectar en tot moment els 
criteris previstos a l’article18 d’aquesta mateixa norma. A més, pensa que s’hauria 
d’instaurar un sistema d’avaluacions i procediments de selecció en què almenys la 
meitat del Comitè Avaluador sigui escollit per tots els treballadors i treballadores del 
centre CERCA. 

La UGT també considera que el personal directiu ha d’estar sotmès a les mateixes 
normes que la resta de personal respecte de la percepció del complement a què fa 
referència l’article 26.2 de la norma. 

Comentari: En data 31 de desembre aquesta norma no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau 

d’acceptació. 

Dictamen 10/2020 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

 El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció en la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2020.  

El dictamen conté quatre observacions generals i quatre observacions a l’articulat. 

El CTESC considera escaient aquest desenvolupament reglamentàriament ja que 
aporta més seguretat jurídica davant la interpretació de la llei i concreta aspectes que 
fins ara generaven criteris d’aplicació dispars. També considera que l’aplicació del 
reglament suposarà una major transparència en l’acció pública i facilitarà l’accés a la 
informació al conjunt de la ciutadania.  

El CTESC valora que en el reglament s’especifiquin en un llistat tancat les obligacions 
de transparència activa que són exigibles a les entitats privades.  

En les observacions a l’articulat, el CTESC proposa que s’allargui de 10 a 20 dies el 
termini del qual disposa la persona física o jurídica per facilitar la informació i també 

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/17222882.html
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proposa una modificació a la norma per tal de remarcar la confidencialitat de les 
persones sol·licitants d’accés a la informació. 

Comentari: En data 31 de desembre aquesta norma no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau 

d’acceptació. 

Dictamen 11/2020 sobre el Projecte d'ordre per la qual es revisen les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts 
agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen 
per unanimitat en la sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2020.  

El dictamen conté cinc observacions generals i quatre observacions a l’articulat.  

El CTESC considera oportú el Projecte d'ordre com a eina per avançar en els objectius 
de la planificació hídrica, tot i que considera preocupant el poc assoliment de resultats 
de les actuacions planificades sobre la protecció de les masses d'aigua en relació amb 
la contaminació per nitrats. També considera preocupant que la situació actual dels 
problemes causats per la contaminació dels nitrats sigui pitjor que la registrada als anys 
90, la qual cosa ens allunya dels objectius de la Directiva Marc de l'Aigua.  

El CTESC considera que s’hauria de revisar la designació de zones vulnerables d’alguns 
municipis. Tenint en compte la memòria presentada, es considera que les dades 
obtingudes no són prou representatives i, per tant, caldria esperar a disposar de noves 
dades i resultats analítics més sòlids. Els municipis són els següents: Artesa de Segre, 
Vilanova de Meià, Baronia de Rialb, Sant Martí Sarroca, Vilafranca del Penedès, Pacs 
del Penedès, Pontils, Blancafort, Montblanc, Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca, 
Alforja, Sant Pere Sallavinera, Roda de Berà, Cabra del Camp, Calonge, Cantallops i 
Sant Jaume de Llierca.  

El CTESC recomana que l’adaptació dels plans de gestió de les dejeccions de les 
explotacions ramaderes que estiguin situades o que apliquin dejeccions ramaderes en 
les noves zones vulnerables només s'exigeixi als plans ja aprovats que, a partir de l'any 
d'entrada en vigor de l'ordre, s'hagin de modificar. D'aquesta manera no es causarien 
perjudicis o canvis de normativa sobrevinguda als plans actuals.  

Comentari: En data 31 de desembre aquesta norma no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau 

d’acceptació. 

Dictamen 12/2020 sobre la Proposta d'acord pel qual s'aprova el Pla de ports de 
Catalunya Horitzó 2030. 

 La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen 
per unanimitat en la sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2020.  

El dictamen conté dues observacions generals, dues observacions a la Proposta d’acord 
i quatre observacions als apartats del pla.  

El CTESC valora que el Pla de ports inclogui un apartat específic sobre sostenibilitat 
ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

El CTESC recomana que s’incorporin a les tendències dels greens ports les pràctiques 
que realitzen diverses confraries de pescadors de retirada de residus de les aigües 
marítimes en col·laboració amb l’Administració pública.  

El CTESC considera que el pla hauria d’incloure mesures concretes per tal d'adequar 
els llocs de treball presents als ports als nous riscos que s'estan generant a partir de la 
nova realitat climàtica i que aquestes mesures s’haurien d’estendre a les persones 
usuàries dels serveis portuaris.  

https://ctesc.gencat.cat/dictamens/40710104.html
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També recomana que s’inclogui la possibilitat de realitzar convenis de col·laboració amb 
l’Administració pública per contribuir a la neteja de les aigües superficials i del fons marí, 
sobretot en els espais protegits pròxims als ports de Catalunya.  

El CTESC considera que l'apartat de sostenibilitat econòmica hauria d'incloure una 
referència al desplegament de polítiques avançades en prevenció de riscos laborals en 
la gestió i el manteniment de les infraestructures portuàries. 

El CTESC considera que el pla conté un excés d'anglicismes, fet que es contradiu amb 
les polítiques de normalització de l'ús de les llengües pròpies del territori. 

Comentari: En data 31 de desembre aquesta norma no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau 

d’acceptació. 

Dictamen 13/2020 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció en la sessió extraordinària del dia 30 de novembre de 2020.  

El dictamen conté cinc observacions generals i vint-i-dos observacions a l’articulat.  

El CTESC considera que s’hauria d’apropar l’estructura de l’ACTIC al marc europeu que 
suposa el DigComp a efectes d’equivalències acreditatives. També considera que la 
norma hauria d’incloure que el reconeixement de títols, diplomes i certificats que poden 
ser considerats equivalents als diversos nivells de l’ACTIC ha de ser transparent, ràpid 
i sense cost per a les persones. D’altra banda, per tal de fomentar l’ús de l’ACTIC així 
com per evitar duplicitats innecessàries, s’estima que l’avaluació de les competències 
digitals ha de tenir efecte en el reconeixement directe sobre el sistema de qualificacions 
professionals. 

El CTESC entén que el Decret hauria d’establir una garantia de cobertura territorial, 
mitjançant els centres col·laboradors, per poder realitzar les proves amb criteris de 
proximitat. També considera que la norma hauria de fer referència al fet que els centres 
col·laboradors poden ser tant públics com privats. 

El CTESC recomana que en les disposicions que desenvolupin la norma es reculli que 
la persona amb discapacitat, un cop s’inscrigui, pugui sol·licitar les adaptacions 
necessàries per fer la prova. També es recomana que es determini com es gestionaran 
les peticions dels usuaris i qui ho gestionarà. 

El CTESC considera que s’haurien de valorar les competències dels futurs professionals 
en l’adaptació a Lectura Fàcil en tot allò relacionat amb la comunicació i informació i 
també en el coneixement de les normes que regulen l’Accessibilitat Cognitiva.  

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar 
la redacció, la interpretació i la concreció de la norma. 

Comentari: En data 31 de desembre aquesta norma no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau 

d’acceptació. 
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2.2 Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019 

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 2019 ha estat realitzada pels serveis 
tècnics del CTESC seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva i ha estat aprovada 
en temps i forma pel Ple en la sessió extraordinària que tingué lloc el 2 de juliol de 2020. 

La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya plasma la realitat socioeconòmica i 
laboral de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les 
macrorelacions que tenen lloc en la nostra economia, centrades principalment en els 
sectors productiu, famílies, públic i exterior. En aquest sentit, permet realitzar un 
seguiment periòdic i acurat de les tendències primàries de la realitat socioeconòmica i 
laboral.  

Les dades analitzades en aquesta Memòria es refereixen principalment a l’any 2019, 
atès l’objectiu i les finalitats del document. Ara bé, són llegides i interpretades durant la 
pandèmia mundial provocada pel virus SARS-CoV-2. En conseqüència, les 
consideracions que se’n derivin queden condicionades per la crisi de salut mundial. 

La Memòria s’estructura en cinc grans capítols i un document que recull les 
consideracions i recomanacions formulades pel CTESC en cadascun dels àmbits 
analitzats. En el capítol primer s’analitza l’evolució de l’economia durant l’any 2019. El 
capítol segon analitza la societat del coneixement, bàsicament a través de 2 grans 
apartats: l’estat de l’R+D+I i la societat digital. 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 prevenció de riscos i sinistralitat laboral. En el capítol quart 
s’analitzen les condicions de vida a Catalunya i les polítiques públiques que s’hi vinculen, 
fent especial referència a la salut, l’educació, la situació de l’habitatge, la inclusió i la 
protecció social i la demografia. El capítol cinquè analitza l’evolució dels principals 
paràmetres de sostenibilitat ambiental a Catalunya, a partir de l’anàlisi de tres grans 
blocs: la preservació del medi ambient; la sostenibilitat del consum i la producció; i el 
canvi climàtic.  

L’any 2019 el creixement del PIB a Catalunya ha estat de l’1,9%, enfront del 2,5% de 
l’any anterior. Aquest registre se situa lleugerament per sota del corresponent al conjunt 
d’Espanya, però és superior al de la mitjana de la zona euro. La pandèmia de la COVID-
19 (derivada del coronavirus SARS-CoV-2) ha incidit greument en el creixement 
econòmic, amb un descens interanual del PIB (corregit d’estacionalitat) del 4,2% en el 
primer trimestre de 2020 a Catalunya. La inflació general de l’any 2019 a Catalunya ha 
estat, segons l’IPC, del 0,9%, enfront de l’1,8% l’any anterior. Amb aquest registre, la 
inflació a Catalunya s’ha situat 0,2 punts percentuals per sobre de la inflació al conjunt 
d’Espanya (0,7%), però 0,3 punts percentuals per sota de la que s’ha donat al conjunt 
de la zona euro, que ha estat de l’1,2%.  

En el mercat de treball, l’any 2019 la població en edat de treballar i la població activa 
han augmentat respecte a l’any 2018. Tot i així, el pes de la població en edat de treballar 
sobre el total de població ha variat poc, mentre que la taxa d’activitat s’ha incrementat 
lleugerament. La població ocupada s’ha incrementat un 2,3% durant l’any 2019, amb 
poc més de 75.000 persones ocupades més que el 2018. Això fa que la població 
ocupada se situï en poc més de 3.404.000 persones el 2019, un nivell més alt que el de 
l’any 2009, però lluny encara de les vora 3.559.000 persones ocupades a Catalunya 
l’any 2008. El creixement de la població ocupada, tot i alentir-se, consolida sis anys de 
creixement consecutius. No obstant, segons l’Enquesta de població activa, l’any 2019 el 
creixement de la població ocupada es produeix exclusivament al sector serveis. En 
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canvi, les dades d’afiliació deixen entreveure un creixement de la població afiliada l’any 
2019 concentrada al sector serveis i la construcció. La població desocupada ha 
retrocedit un 2,6% l’any 2019, fins a situar-se en poc més de 424.000 persones (11.000 
persones menys que l’any 2018). Això ha situat la taxa d’atur en un 11,1%. 

La COVID-19 ha obligat els governs a adoptar mesures de confinament per preservar la 
salut pública. L’aturada de l’activitat que això ha suposat s’ha traduït en descensos mai 
vistos de l’afiliació. Cal tenir present que el mercat de treball, tot i haver recuperat 
ocupació, no havia assolit els nivells anteriors a la crisi del 2008, i que la crisi de la 
COVID-19 posa de nou de manifest la necessitat d’un model d’ocupació de més qualitat 
i la reducció de la temporalitat i la parcialitat involuntària. La situació i l’evolució del 
mercat de treball l’any 2019 han canviat, doncs, dràsticament l’any 2020, amb la irrupció 
de la pandèmia per COVID-19. Si s’analitza l’afiliació de l’últim dia del mes de març de 
2020 a Catalunya i es compara amb la de febrer del mateix any, s’observa la pèrdua de 
més de 130.000 afiliats, quelcom mai vist a les sèries d’afiliació, on el març acostuma a 
ser un mes on l’afiliació creix. La intensitat del descens és tan gran que l’afiliació cau un 
3,1% en termes interanuals, una magnitud pròxima a la del mes de març de 2010 (-
3,2%), però lluny encara de la de 2009 (-6,8%). S’observa, també, un retrocés en la 
contractació (al març de 2020, 23,3% de contractes menys que el febrer i 28,4% menys 
que el març de 2019). Aquest retrocés és més intens entre els contractes temporals (-
24,2% de febrer a març i -29,6% de març a març) que entre els indefinits (-19,0% i -
21,4%, respectivament). Ni les dades d’afiliació ni les d’atur registrat inclouen les 
persones afectades per ERTO, gairebé 550.000 el 31 de març. D’aquestes, la majoria, 
en un ERTO per força major, i molt probablement per força major en el context de la 
COVID-19, per als quals s'ha aprovat una regulació específica. Així mateix, destaca que 
el creixement dels expedients es produeix abans del 28 de març i des de llavors ha estat 
més moderat, fins a assolir els 678.000 afectats a dia 19 d’abril (un 20,5% de la població 
afiliada a 31 de març). 

Amb dades del 2018, les darreres disponibles, l’evolució de les principals variables de 
recerca i desenvolupament ha estat bona, atès que tant la despesa com el personal en 
R+D han experimentat creixements de l’entorn del 7%. Això ha permès augmentar 
lleugerament el pes de la despesa interna en R+D sobre el PIB fins a l’1,54% i el nombre 
de persones dedicades a R+D per 1.000 persones ocupades fins a les 14,65 persones. 
La bona evolució dels resultats globals en recerca i desenvolupament recau en el sector 
privat. El sector privat assoleix una participació en la despesa interna total en R+D del 
61,6%, la més elevada des de l’any 2008, mentre que l’ensenyament superior i 
l’Administració pública redueixen els seus percentatges i se situen en el 20,9% i el 17,6% 
de la despesa total en R+D. 

El 2019 va deixar dues bones notícies des del punt de vista de les iniciatives públiques 
en matèria de recerca, el desenvolupament i la innovació. D’una banda, l’aprovació del 
Reial decret llei 3/2019, de mesures urgents en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la 
innovació i la universitat, entre els objectius del qual figura la contractació àgil i estable 
de personal investigador. De l’altra, l’aprovació del document final del Pacte nacional 
per a la societat del coneixement (aprovat definitivament enguany) en què es basaran 
les futures polítiques públiques en recerca i innovació i en què han participat els 
representants del sistema català d’R+D+I (universitats, centres de recerca, grans 
infraestructures, etc.), el teixit social i empresarial i el Departament d’Empresa i 
Coneixement. No obstant això, el CTESC constata que davant la crisi causada per la 
COVID-19, serà un repte molt complex assolir un dels seus objectius, aconseguir una 
despesa global total en R+D del 2,12% del PIB català el 2024, la qual cosa permetria 
arribar a la mitjana actual de la UE-28. 

Finalment, la pandèmia de la COVID-19 ha comportat un ús extensiu i intensiu de les 
tecnologies vinculades a la societat digital, fet que probablement produirà canvis 
permanents en els hàbits de la ciutadania i les empreses. 
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Enguany, inevitablement, les consideracions en relació amb la sostenibilitat ambientat 
tenen com a centre d’atenció la pandèmia causada per la COVID-19. La ciència fa temps 
que alerta dels riscos emergents a causa dels desequilibris mediambientals que originen 
algunes activitats humanes. N’és exemple la COVID-19, una zoonosi que corrobora que 
la salut humana també depèn del medi ambient. Per tant, la recuperació social i 
econòmica no es pot fer al marge dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
ambiental de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i del Pacte Verd Europeu. A més, amb 
la COVID-19 s’ha vist que allò que passa lluny de Catalunya també l’afecta. La 
desforestació del Sud-est asiàtic, l’Àfrica central, l’Amazònia i l’Amèrica central, les 
zones amb més biodiversitat del planeta, també de virus i reservoris, ha fet que les 
malalties que estaven circumscrites a determinades regions traspassessin fronteres. Per 
evitar riscos a curt i llarg termini, les mesures basades en la natura i els serveis 
ecosistèmics que proveeixen de recursos i regulen la contaminació i el canvi climàtic 
han de ser una prioritat social i política, així com reduir la contaminació de l’aigua, l’aire 
i el sòl i millorar la sostenibilitat del sistema alimentari. 

La pandèmia causada per la COVID-19 ha tingut un profund impacte en les condicions 
de vida de la ciutadania. És per això que, també en aquest àmbit, el CTESC ha focalitzat 
la seva atenció a aportar reflexions i propostes davant el fet disruptiu a gran escala que 
ha comportat l’emergència sanitària en els àmbits de la salut, l’educació, la inclusió 
social i la protecció social.  

En matèria de protecció i inclusió social, segons les darreres dades disponibles de 
l’Enquesta de condicions de vida (ECV) de l’any 2018 (amb ingressos del 2017), els 
indicadors de pobresa i exclusió social a Catalunya mostren signes d’empitjorament per 
segon any consecutiu, tot i que la distribució de la renda i la intensitat del treball a la llar 
milloren. Així, la taxa de risc de pobresa i exclusió social (AROPE) puja per segon any 
consecutiu i se situa en el 24,7% l’any 2018, mentre que l’any anterior havia estat del 
23,8%, la qual cosa suposa un augment de 77,3 milers de persones entre les ECV 2017 
i 2018. Pel que fa a la distribució de la renda, l’indicador S80/S20 disminueix i se situa 
en el 5,2 en l’ECV 2018, és a dir, el 20% de la població de Catalunya amb més renda 
obté 5,2 vegades els ingressos del 20% de la població amb menys renda. 

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 a partir del març del 2020 ha provocat una 
important crisi econòmica i social que pot augmentar la desigualtat i la pobresa i 
arrossegar a l'exclusió social moltes persones i famílies, especialment les ja de per si 
més vulnerables. 

En relació amb la salut, els indicadors disponibles a través de l’ESCA informen que, l’any 
2019, la percepció de l’estat de salut per part de la població catalana continua sent 
globalment positiva. Vuit de cada deu persones manifesten tenir un estat de salut “bo”, 
“molt bo” o “excel·lent” malgrat l’envelliment demogràfic. D’altra banda, però, cal tenir 
present l’existència de tres fenòmens recurrents no tan positius que expressen 
l’existència de marges de millora per part del sistema: es detecten desigualtats de salut 
en funció del gènere, del nivell d’estudis i de la classe social de les persones; l’esperança 
de vida en bona salut (EVBS) experimenta un cert estancament i, fins i tot, un lleu 
empitjorament; i les causes de mortalitat (i morbiditat) susceptibles de ser evitades a 
través de la prevenció i la promoció de la salut estan augmentant. El CTESC insisteix 
en què cal avançar en el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions orientades a 
reduir les desigualtats en salut. Molts dels problemes detectats en aquesta edició de la 
Memòria i en les que la precedeixen, com ara les mancances localitzades en l’àmbit dels 
determinants socials de la salut, de les actuacions en matèria de salut pública i 
comunitària, de la prevenció i la promoció de la salut, de les pressions assistencials a 
l’atenció primària i l’hospitalària, etc. es podrien veure atenuats a través de l’articulació 
d’un model consolidat d’atenció integrada social i sanitària. 
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Aquest apartat de la Memòria conclou amb la presentació d’una sèrie de consideracions 
i recomanacions relacionades amb la reformulació o reorientació del sistema sanitari 
català, entès en el seu sentit més ampli, a partir dels impactes de la pandèmia de la 
COVID-19 i les lliçons apreses a partir de la crisi sanitària, econòmica i social que ha 
generat la seva evolució i gestió. 

Pel que fa a l’educació, formació i qualificació professionals, destaca l’evolució positiva 
dels següents indicadors. Un any més, creix el nombre de persones que es formen en 
el sistema educatiu i universitari català. Aquest increment és especialment intens en les 
modalitats a distància. La taxa de cobertura de les beques, ajuts i dotació a l’educació 
obligatòria i infantil creix. Al mateix temps, milloren els indicadors de rendiment, en 
especial la taxa de repetició, que segueix davallant i, per primer cop, és la mateixa en 
centres públics i privats. El curs 2018-2019 s’incrementa el professorat dels 
ensenyaments de règim general, sobretot en centres públics, alhora que es deroga part 
de la normativa aprovada l’any 2012 que va afectar plenament les plantilles docents. 
Malgrat aquest augment, en l’educació obligatòria no s’ha arribat a recuperar la reducció 
de plantilles que s’ha produït en els darrers anys i encara estem per sota de les ràtios 
d’alumnat per professorat del 2009-2010. Catalunya i Espanya assoleixen amb escreix 
els objectius per a l’any 2020 de l’Estratègia Europa 2020 relatius a l’educació superior 
i a l’educació infantil.  

Ara bé, aquesta realitat conviu amb una altra menys positiva. La despesa pública total 
en educació sobre el PIB (3,67%) és més baixa a Catalunya que a Espanya (4,31%) i a 
la UE-28 (4,70%). Decreix la taxa de cobertura de les beques, ajuts i dotació a l’educació 
secundària postobligatòria i a l’educació universitària. No s’assoleixen els objectius del 
pla per a la reducció del fracàs escolar relatius a l’assoliment de les competències 
bàsiques i als resultats de PISA pel que fa al percentatge d’alumnat en l’educació 
secundària que estan en els nivells baixos i alts de la competència. La millora general 
de la taxa de graduació a l’ESO presenta importants diferències (fins a 35 punts 
percentuals) en funció de la nacionalitat de l’alumnat. Després d’anys davallant, la taxa 
d’abandonament escolar prematur creix a Catalunya, en passar del 17,0% el 2018 al 
19,0% el 2019. A la resta de l’Estat i a la UE la taxa continua decreixent. 
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2.3 Informe sobre el treball autònom a Catalunya 2019 

 

D’acord amb l’article 2.1.e) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, correspon al CTESC elaborar i trametre al Govern un 
informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.  

L’informe s’estructura en nou capítols, inclòs un primer apartat introductori. El segon i 
tercer capítols descriuen l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi 
de l’Enquesta de població activa i de les dades de la Seguretat Social. El capítol quart 
estudia la situació del treball autònom a Catalunya per comparació amb la resta de 
comunitats autònomes. El capítol cinquè analitza les dades relatives a la protecció social 
del treball autònom i el capítol sisè les mesures destinades al seu foment i consolidació. 
El capítol setè descriu les principals novetats normatives en relació amb el treball 
autònom. El darrer apartat recull les consideracions i recomanacions consensuades a 
partir de l’anàlisi i el debat dels apartats precedents.  

L’Enquesta de població activa (EPA) estima per a l’any 2019 un total de 521.503 
persones que treballaven per compte propi a Catalunya, el 0,9% menys que l’any 
anterior. Així, l’any 2019 el pes del treball autònom sobre el total de persones ocupades 
ha tornat a disminuir i se situa en el 15,2%. Tanmateix, dins del col·lectiu, mentre que el 
nombre d’homes ha disminuït, el de dones ha augmentat. La disminució s’ha produït als 
sectors de la construcció, agricultura i hoteleria. Les dones amb estudis superiors són el 
perfil que més ha augmentat en el col·lectiu. El nombre d’estrangers que treballen per 
compte propi ha tornat a augmentar en el col·lectiu, i ja representen el 15,9%. 

Des del punt de vista de la Seguretat Social, l’any 2019, el nombre d’afiliacions per 
compte propi ha tornat a disminuir respecte de l’any anterior, i se situa en les 550.636 
(representant el 16,0% del total d’afiliacions registrades a la Seguretat Social). La 
disminució més accentuada s’ha produït a les comarques d’Osona, la Garrotxa i el 
Gironès. El principal factor que n’explica aquesta caiguda han estat les regularitzacions 
que s’han verificat des de fa un parell d’anys. Aquests processos han afectat sobretot el 
sector industrial, que ha estat el que més ha caigut. El sector agrari també ha 
experimentat un retrocés en nombre d’afiliacions. La disminució de les afiliacions al 



 

Informe de gestió 2020 
43 

sector industrial gironí ha estat enguany especialment intensa, del 31,7%. Tot i això, a 
la província de Barcelona encara ha retrocedit el 9,2%. També ha comportat una 
disminució intensa del nombre de cooperativistes i de cooperatives d’autònoms, que han 
disminuït el 44,2% i el 34,4% respectivament. 

L’anàlisi del treball autònom a Catalunya en relació amb la resta d’Europa mostra 
que el pes del treball autònom ha tornat a disminuir, aproximant d’aquesta manera el 
registre una mica més a la mitjana europea. Tanmateix, el percentatge de treball 
autònom a Catalunya encara se situa per sobre de la mitjana de la zona euro i la UE. A 
Catalunya, el pes relatiu de la indústria és molt elevat entre el treball autònom. També 
destaca per la baixa presència de persones treballadores del sector agrari. En general, 
el col·lectiu català de persones que treballen per compte propi mostra un percentatge 
de gent amb estudis secundaris de segona etapa baix. No passa el mateix amb els 
d’estudis superiors o inferiors. El pes de la dona en el col·lectiu català es troba al voltant 
de la mitjana europea, tot i que ha pujat en termes relatius aquests darrers dos anys. 

En matèria de protecció social del treball autònom, l’any 2019, el nombre de pensions 
contributives del RETA a Catalunya és de 320.989, l’1,1% més que l’any anterior. 
Suposen el 18,4% del total de pensions contributives a Catalunya. El 68,7% d’aquestes 
pensions són de jubilació i el 23,2% de viduïtat. El 53,8% de les persones perceptores 
són dones. El 83,6% de les pensions del RETA percebudes per homes són de jubilació, 
mentre que aquest percentatge és del 56,0% en el cas de les dones. Per contra, només 
el 5,6% dels homes que percep una pensió del RETA cobra una pensió de viduïtat, 
mentre que aquest percentatge arriba al 38,4% en el cas de les dones. La quantia 
mitjana de les pensions contributives del RETA l’any 2019 és de 716,0 euros, el 3,5% 
més que l’any anterior. La pensió mitjana de les dones és de 600,9 euros i la dels homes 
849,7 euros (la diferència més gran s’observa en la pensió mitjana de jubilació: la de les 
dones suposa el 74,5% de la dels homes). Altrament, la quantia mitjana de les pensions 
contributives del RETA és el 37,5% més baixa que la de l’RG (716,0 euros enfront de 
1.146,2 euros). Pel que fa a la prestació per cessament d’activitat, és important posar 
de manifest que a partir de l’1.01.2019 esdevé obligatori cotitzar per aquesta 
contingència. L’any 2019 s’han concedit 167 prestacions per cessament d’activitat, 21 
menys que l’any anterior. Aquesta disminució contrasta amb l’augment del nombre de 
sol·licituds al llarg de l’any 2019 (477 sol·licituds, 110 més que l’any anterior). Aquesta 
situació s'explica pel baix percentatge de prestacions concedides en relació amb les 
sol·licituds presentades, el qual és del 35,0%, un percentatge inferior al dels anys 
anteriors. Quant a les causes de denegació de la prestació, l'any 2019 es detecta un 
canvi important respecte dels anys anteriors: mentre que en el període 2013-2018 la 
gran majoria de les resolucions desfavorables es deuen al fet de no haver acreditat 
correctament el cessament (en percentatges que oscil·len entre el 83,5% i el 89,9%), 
l'any 2019 aquest motiu és la causa del 50,4% de les denegacions, mentre que el 45% 
d'aquestes es deu a no tenir cobert el període mínim de cotització. Aquesta situació es 
podria explicar pel fet que un nombre elevat de persones que han sol·licitat la prestació 
hagin començat a cotitzar l'1.01.2019 i, per tant, no hagin complert el període mínim de 
cotització exigit per accedir al cessament d'activitat. 

Els darrers anys hi ha una certa especialització de les mesures de foment del treball 
autònom, més enllà del col·lectiu destinatari o la seva finalitat. Aquesta especialització 
ve determinada pel tipus d’activitat econòmica a la qual es dona suport: d’una banda, hi 
ha accions que es focalitzen en activitats econòmiques de tots els sectors d’activitat, 
però d’abast local i de l’altra, hi ha actuacions que se centren en activitats econòmiques 
basades en la innovació, d’alt impacte i escalabilitat. Entre aquestes darreres s’inclouen 
els ajuts als projectes singulars en el marc del suport a l’economia social i el 
cooperativisme, així com els ajuts d’ACCIÓ a la innovació (ja siguin per incentivar el 
creixement de start-ups tecnològiques, els cupons a la innovació o el programa d’ajuts 
a inversions empresarials d’alt impacte.  
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També es constata l’obertura específica de línies de suport per fomentar projectes 
empresarials en l’àmbit de l’economia verda i circular, en línia amb les iniciatives 
europees. Dos exemples són la línia EcoVerda de l’ICF i la línia de suport a projectes 
d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus i que convoca ACCIÓ amb 
l’Agència de Residus de Catalunya.  

D’altra banda, quan el detall de les dades ho permet, es constata com en determinades 
mesures hi ha més homes que dones entre les persones beneficiàries (com ara la 
compatibilització i suspensió de la prestació d’atur i els avals que presta Avalis de 
Catalunya), mentre que les dones són majoria entre les persones físiques beneficiàries 
dels ajuts que convoca el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.  

De l’anàlisi de les mesures dirigides a les persones treballadores autònomes es desprèn 
que:  

 Cada cop hi ha menys persones que capitalitzen la prestació d’atur 
contributiva per establir-se per compte propi. En deu anys, han passat de 
32.695 (el 2009) a 13.914 (el 2019). De manera paral·lela, creixen les 
persones que compatibilitzen o suspenen la prestació d’atur. Aquesta 
evolució permet apuntar que hi ha una certa preferència per les mesures més 
“conservadores” de la prestació (compatibilització i suspensió), en detriment 
de la capitalització, que implica destinar la totalitat de la prestació d’atur a 
l’activitat per compte propi que s’inicia. 

 Augmenta l’import atorgat en diferents línies d’ajut, com ara els ajuts per 
afavorir l’autoocupació dels joves en el marc de la Garantia Juvenil i els avals 
atorgats per Avalis de Catalunya, SGR. Igualment s’incrementen les 
persones que participen en el programa específic per autònoms del Consorci 
per a la Formació Contínua de Catalunya.  

Les principals conclusions relatives a l’anàlisi de les mesures dirigides a altres formes 
de treball autònom són: 

 Creix l’import atorgat en la majoria de línies de suport econòmic: les que 
convoca l’ICO, ENISA, l’ICF, Avalis de Catalunya i ACCIÓ. 

 En canvi, davalla l’import de les línies de suport a l’economia social i el 
cooperativisme, així com les que convoca el Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya. 

A partir de l’anàlisi feta en els apartats descrits prèviament s’han consensuat un seguit 
de consideracions i recomanacions que integren el darrer capítol i que es dirigeixen al 
Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de 
polítiques relacionades amb el treball autònom. 
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3 Investigació i anàlisi 

Les anàlisis i investigacions que ha dut a terme el CTESC en 2020 han tingut en 
consideració prioritària els efectes de la crisi sanitària de la COVID-19 als terrenys 
econòmic, social i laboral, que han estat de gran magnitud. En certa manera es podria 
dir que reflecteixen un món prou diferent del que teníem l’any anterior. 

Com sempre, un cop més, les anàlisis de situació que plantegen els informes es basen 
en estadístiques i dades oficials per tal de respondre a la realitat, fugint de les 
estimacions, temes recurrents o hipòtesis no contrastades. Alhora els serveis d’estudis 
preparen estadístiques d’elaboració pròpia.  

Els temes objecte d’investigació són elegits en funció de la transcendència que tenen 
per al món social i laboral i la vida de les persones. Els documents s’acaben amb unes 
recomanacions i consideracions que posen l’èmfasi en els canvis necessaris i en les 
mesures més adients per informar les polítiques que determina el Govern. És, per tant, 
un sistema de participació democràtica que es vehicula a través del CTESC i representa 
una bona part de la societat catalana a través de les entitats que el conformen: 
organitzacions de treballadors/ores i empresaris/àries, economia social i sector primari, 
així com experts en les matèries, sempre amb l’objectiu últim de contribuir a millorar la 

situació de les persones. 

3.1 Informes 

Una de les activitats més representatives del CTESC són els estudis i informes que 
elabora per encàrrec del Govern o bé a iniciativa dels seus membres. Els temes tractats 
constitueixen sempre aportacions innovadores no tractades per altres entitats i tenen 
l’objectiu d’assessorar el Govern en matèries del màxim interès econòmic, social i 
laboral. Habitualment s’avancen als canvis legislatius necessaris per regular problemes 
nous o bé actualitzar polítiques superades pel transcurs del temps. 

La feina del CTESC en aquests documents és escrupolosa i rigorosa, fent anàlisis de 
situació absolutament detallades i emprant sempre dades oficials per tal de no esbiaixar 
resultats cap a interessos que no li pertoquen. Els resultats compten amb consideracions 
i recomanacions finals dels seus membres: treballadors/ores, empresaris/àries, 
economia social, persones del camp, la ramaderia o la pesca, Taula del Tercer Sector i 
experts que consensuen els seus continguts, superant totes les dificultats que això pot 
comportar. Són, així, les recomanacions que fa una part majoritària de la societat 
catalana a través de les entitats que la representen. 

Molt freqüentment els temes abordats donen pas a debats socials als quals el CTESC 
contribueix amb la seva feina tècnica per conèixer la realitat i amb les aportacions dels 
membres per impulsar millors accions i polítiques al servei del progrés del món laboral, 
econòmic i social. 
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Incidència de la COVID-19 sobre el treball autònom 

Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea 

 

 

D’acord amb l’article 2.1.e) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, correspon al CTESC elaborar i trametre al Govern un 
informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 

De forma addicional, enguany, atesa l’excepcionalitat de la situació derivada de la 
COVID-19, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha estimat oportuna i 
necessària l’elaboració d’un segon informe en aquesta matèria, centrat en els efectes 
de la pandèmia COVID-19 sobre el treball autònom. En concret, s’analitzen les darreres 
dades d’afiliació al RETA i d’ocupació estimada per l'EPA, així com les mesures de 
suport i consolidació dirigides al treball autònom. 

A partir de l’anàlisi i el debat d’aquesta informació, i sobre la base de la diagnosi 
formulada, s’han consensuat un conjunt de consideracions i recomanacions que clouen 
l’informe. 
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Informes en preparació 

Els òrgans corresponents del CTESC van acordar realitzar els següents informes, que 
estan en preparació: 

 Anàlisi de les clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius. 
 La contaminació a la Mediterrània. 
 Com fer efectiva l’ocupabilitat al llarg de la vida. 
 El dret d’accés a l’habitatge. 
 Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda. 
 La indústria cultural. 
 La inversió pública a Catalunya. 
 La mobilitat intel·ligent i sostenible. 
 Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya. 
 Seguiment de les condicions laborals, detecció de frau laboral, precarietat i 

plans de formació en l’àmbit del sector turístic. 
 Situació del treball autònom a Catalunya 2020. 
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3.2 Indicadors socioeconòmics i laborals 

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

Gener. El treball autònom col·lectiu 

El 30 de setembre de 2019 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
va aprovar l’informe El treball autònom col·lectiu en el qual s’estudien amb detall les 
formes de treball autònom que s’exerceixen de manera col·lectiva, sovint sota la forma 
jurídica d’una societat. En aquest monogràfic es presenta breument el contingut d’aquest 
informe. 

Febrer. El treball autònom col·lectiu: recomanacions 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha elaborat l’informe El treball 
autònom col·lectiu. En aquest monogràfic es resumeixen algunes de les 22 
recomanacions que fa el CTESC. 

  

Abril. Impacte en l’ocupació de la crisi de la COVID-19 

L’arribada de la COVID-19 (derivada del coronavirus SARS-CoV-2) a les economies 
occidentals ha obligat els governs a adoptar mesures e confinament per preservar la 
salut pública. L’aturada de l’activitat que això ha suposat s’ha traduït en descensos mai 
vistos de l’afiliació. En aquest monogràfic s’analitzen algunes variables del mercat de 
treball a fi de copsar la magnitud d’una crisi a escala global, més sobtada que la de 
2008. 

Maig. Impacte en la contractació de la crisi de la COVID-19 

https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_29641678_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_73875266_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_39075549_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_23601466_1.pdf
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Abril ha estat el primer mes on els efectes de la restricció de l’activitat econòmica per 
frenar la pandèmia s’han deixat notar durant tot el mes. Això permet estudiar algunes 
variables del mercat de treball (la rotació i la contractació) que al mes de març estaven 
afectades només parcialment per les mesures adoptades. 

Juny. Impacte sectorial i territorial de la crisi de la COVID-19 

La crisi de la COVID-19 va tenir un gran impacte en l’afiliació al març i aquest s’ha 
suavitzat a l’abril i al maig. El fet que, fins ara, no s’hagin perdut més llocs de treball es 
pot atribuir, en bona mesura, a l’ús dels ERTO. En aquest monogràfic es fa un repàs de 
quins sectors i territoris s’han vist més afectats per la pandèmia, ja sigui en variacions 
de l’afiliació o per ERTO.Juliol i agost. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
2019. Consideracions i recomanacions 

En compliment de l'article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, el CTESC elabora una memòria anual en què s’analitza 
l’evolució de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya. Les dades analitzades 
en aquesta Memòria es refereixen principalment a l’any 2019. Ara bé, són llegides i 
interpretades durant la pandèmia mundial provo-cada pel virus SARS-CoV-2 i les 
consideracions i recomanacions que se’n deriven queden condicionades per la crisi de 
salut mundial. En aquest monogràfic es presenten les principals consideracions i 
recomanacions que recull el document en l’àmbit de l’economia. 

Setembre. L’RSE: una estratègia empresarial i organitzacional cap a una economia 
verda 

L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses de Catalunya (ORSEC) es 
va constituir amb un seguit d’objectius estratègics: difondre i participar en el debat social 
al voltant de l’RSE, aportar les experiències particulars de les empreses, implicar 
empresaris/àries i persones treballadores en el debat, subministrar informació sobre 
RSE a les empreses i persones treballadores i facilitar l’intercanvi d’experiències en el 
camp de la responsabilitat social. En el present full d’indicadors es pretén mostrar els 
principals blocs en què s’organitza l’ORSEC i posar en relleu les accions d’RSE més 
destacables que es duen a terme a Catalunya en aquest àmbit, enguany especialment 
marcades per l’emergència de la COVID-19. 

Octubre. Contaminació i canvi climàtic a la Mediterrània 

En general, el 85% dels mars de la UE estan contaminats segons els criteris de la 
Directiva marc de l’aigua (DMA) i la Directiva marc de l’Estratègia marina i, en risc pel 
canvi climàtic. En aquest monogràfic s’avalua l’estat del mar i el litoral català i es donen 
les dades d’alguns sectors clau a Catalunya (pesca, turisme, sector públic i comerç). La 
secció final inclou propostes per reduir la contaminació i el canvi climàtic. 

Novembre. El treball autònom a Catalunya i la COVID-19. Consideracions i 
recomanacions 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha elaborat l’informe El treball 
autònom a Catalunya i la COVID-19. A partir de l’anàlisi de l’impacte de la COVID-19 
sobre el treball autònom i de les mesures aprovades per fer front a les seves 
conseqüències negatives, ha consensuat un seguit de consideracions i recomanacions 
que es presenten en aquest monogràfic. 

Desembre. Situació del treball autònom a Catalunya 2019. Consideracions i 
recomanacions 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha aprovat l’informe Situació del 
treball autònom a Catalunya en compliment de l’article 2.1.e) de la Llei 7/2005, de 8 de 
juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. En aquest monogràfic es 
presenta una síntesi de les consideracions i recomanacions consensuades a partir de 
l’anàlisi feta a l’informe, que ratifiquen, en gran part, les incloses en edicions anteriors.  

https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_10287229_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_59617516_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_59617516_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_12253922_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_12253922_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_54834373_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_15271929_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_15271929_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_78982787_1.pdf
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_78982787_1.pdf
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3.3 Recull normatiu 

El Recull normatiu és una base de dades que conté una selecció de normes publicades 
en diaris oficials i que s’elabora amb periodicitat mensual. Les normes introduïdes 
contenen un resum del seu contingut. 

Criteris per la selecció de les normes: 

 Àmbit material: norma relacionada amb alguna de les matèries sobre les 
quals el CTESC pot elaborar un dictamen, sobre les quals dedica un apartat 
a la Memòria socioeconòmica i laboral o analitza en un informe. 

 Àmbit temporal: la data de publicació en el diari oficial corresponent 
determina la classificació en el mes i any. 

 Àmbit territorial: s’inclouen les normes publicades en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i el Diari 
Oficial de la Unió Europea (DOUE), per la qual cosa, els àmbits territorials en 
què s’estructura són l’autonòmic, l’estatal i l’europeu. Ocasionalment s’ha 
inclòs alguna norma d’àmbit internacional. 

La base de dades permet fer cerques per la data de publicació de la norma, l’àmbit 
territorial, la matèria de què tracta i si ha estat dictaminada pel CTESC. Així mateix, la 
base de dades permet crear una selecció específica de les normes a partir dels criteris 
enunciats (data, àmbit territorial i matèria), amb el seu corresponent enllaç a la web del 
CTESC.  

Mensualment s’envia una newsletter amb l’enllaç al recull mensual i on es destaquen 
les normes publicades el darrer mes que han estat dictaminades pel CTESC o que tenen 
una importància destacada pel seu contingut. 
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3.4 Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses 

L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC) ha continuat amb 
la seva tasca de referenciar i aglutinar recursos, serveis i experiències vinculades a 
l’RSE a Catalunya. Durant l’any 2020 s’ha mantingut la col·laboració amb el Consell de 
Relacions Laborals i el portal RScat (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) 
amb el qual comparteix base de dades amb l’objectiu d’optimitzar els recursos vinculats 
a l’RSE (amb el qual s’han desenvolupat, entre altres, el Mapa de l’RSE, una eina 
interactiva que permet la localització geogràfica i la territorialització de diverses 
experiències destacades en aquest àmbit).  

Enguany, degut a l’emergència de la COVID-19, no s’han pogut organitzar les visites 
conjuntes a diverses empreses i entitats incorporades a la base de dades que es 
realitzaven al llarg de l’any. 

Per altra banda, s’ha participat en el VI Cicle Formatiu de Formació en Responsabilitat 
Social amb l’objectiu de generar coneixement i debat entorn a qüestions d’actualitat que 
afecten la gestió responsable de les empreses i organitzacions. El cicle –realitzat en 
línia degut a la COVID-19- va incloure diversos seminaris i tallers que es van centrar en 
el coneixement de dues iniciatives de gestió com són el B-Corp i el Pacte Mundial de les 
Nacions Unides. Es va aprofundir en les novetats que implica la importància de 
promoure cultures empresarials ètiques, on el compliment normatiu (compliance) és una 
peça fonamental del seu engranatge. Del cicle en destaquen els tallers: “Moviment B 
Corp” i “El reporting sota l’enfocament del Pacte Mundial”.  

Actualment la base de dades de l’ORSEC compta amb un total de 132 experiències 
aprovades i ordenades segons tipus d’organització, dimensió i sector, així com tipus 
d’experiència (econòmica, social i mediambiental), amb l’objectiu de facilitar que 
qualsevulla empresa pugui trobar empreses amb un perfil similar al seu. Del conjunt de 
casos recollits a l’ORSEC les grans empreses representen la major part (51%), seguides 
de les mitjanes (23%), les petites (21%), que han crescut lleugerament respecte de l’any 
2019, i les microempreses (5%), seguint un perfil similar al dels darrers anys.  
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Empreses de l’Observatori segons sector: 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ORSEC. 

Empreses de l’Observatori segons tipus: 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ORSEC. 
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Així mateix, s’ha seguit amb el procés d’actualització i depuració d’experiències i s’han 
donat de baixa un total d’4 memòries (perquè s’ha considerat que la informació donada 
era obsoleta, per cessament d’activitat, no haver aconseguit resposta per actualitzar les 
dades o haver canviat el nom i no realitzar ja accions d’RSE) i se n’han actualitzat un 
total de 50, atès que es disposava de noves memòries d’activitat i RSE. 

 

Al final del 2020 es disposava d’un fons de 730 llibres i documents, la majoria en format 
digital i accessibles en línia. Per altra banda, des del portal s’ha continuat donant tota la 
informació necessària sobre cursos, premis, eines de gestió i verificació, iniciatives i 
entitats vinculades al desenvolupament de l’RSE. L’any 2020 l’ORSEC ha difós un total 
de 57 jornades i iniciatives vinculades amb l’RSE (entitats, subvencions i premis, etc.) 
als seus usuaris i subscriptors. 

El butlletí de l’ORSEC, que recull el més destacat del web (agenda, recursos d’RSE, 
notícies, etc.), s’envia mensualment a un total de 321 persones subscriptores. Pel que 
fa a la documentació, s’han incorporat a la biblioteca de l’ORSEC 33 llibres i documents 
relacionats amb l’RSE. 

Pel que fa al web, l’any 2020 es va adequar el contingut i l’aparença a la nova normativa 
d’accessibilitat (normalització de la tipografia i la mida de lletra, l’ús de les negretes i es 
van substituir els documents pdf per enllaços directes, principalment). 

La pàgina web de l’Observatori de l’RSE (ORSEC) es troba incorporada a la pàgina web 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

 

  

Vegeu més informació 

 

http://ctesc.gencat.cat/serveis/observatori/index.html
http://ctesc.gencat.cat/observatori/index.html
http://ctesc.gencat.cat/observatori/index.html
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4 Activitat institucional, comunicació i difusió 

4.1 Activitat institucional i comunicació 

Els informes i els dictàmens enllestits al llarg d’un exercici ben peculiar, atesos els 
efectes de la pandèmia, han estat l’oportunitat d’exposar la feina feta pel CTESC a 
través de la comunicació adreçada tant a la societat en general mitjançant les xarxes 
socials, com a través dels mitjans de comunicació. En particular, la comunicació es fa 
ressò tant de les xifres elaborades pels serveis del CTESC com, molt especialment, de 
les consideracions i recomanacions consensuades per les organitzacions membres del 
Consell sobre els diversos aspectes socials, laborals i econòmics de Catalunya. És la 
suma que fa consens la que atorga un valor per sí mateix per tal que siguin escoltades 
i ateses pel Govern al qual assessora. 

L’any 2020 s’ha presentat en acte públic l’informe del CTESC El treball autònom de 
caràcter col·lectiu. Els altres informes s’han difós per vies no presencials, atesa la 
situació d’alerta sanitària. 

Un dels temes que ha seguit la Presidència en la seva tasca de representació 
institucional ha estat el dels treballs acordats amb els CES de les Illes Balears i de 
l’Occitània –CESER- per tal d’analitzar l’estat de situació de la contaminació per plàstics 
a la Mediterrània i que haurà de tenir com a resultat final la preparació d’una declaració 
conjunta que es lliurarà a la Presidència de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. El medi 
ambient i la sostenibilitat mostren uns impactes socials i econòmics en els territoris que 
es veuen afectats i que preocupen els agents territorials implicats demanant accions i 
respostes. 

La Presidència del Consell ha estat present als actes institucionals dels membres i altres 
entitats els mesos de gener i febrer entre els quals, l’acte de cloenda del Congrés 
Nacional de la Unió de Pagesos, que va tenir lloc a Falset. També a les reunions del 
Consell Rector de l’entitat Ivàlua, la qual promou l’avaluació de les polítiques públiques 
i també ofereix formació i elabora recursos. 

Així mateix ha assistit a l’acte de llançament del projecte ESTOC 2020 -Espai sindical 
transfronterer Occitània/ Catalunya- que es va celebrar a Figueres. 

A partir de l’inici de l’estat d’alarma i el confinament decretat per les autoritats per 
controlar la pandèmia, les assistències a actes i reunions van ser una combinació de 
presencia –quan les mesures ho permetien- i assistència a actes via telemàtica. 

Amb aquests formats la Presidència ha assistit a reunions informatives sobre la situació 
sanitària i les seves conseqüències econòmiques i socials a càrrec de responsables 
polítics en diversos fòrums. 

Pel que fa als membres del Consell, el president ha mantingut la representació 
institucional en els seus actes, com van ser la inauguració i cloenda del XVI Congrés de 
la UGT i el Acte de lliurament dels Premis Ferrer Salat i Medalles d’Honor de Foment 
del Treball. 

Pel que fa a la col·laboració amb les entitats homòlogues de l’Euroregió, els contactes 
han prosseguit per via telemàtica i els serveis d’estudis des respectius CES han elaborat 
sengles documents de treball per debatre’ls en comú. El president del CTESC, Lluis 
Franco, ha participat en algunes sessions dels Diàlegs Mediterrània +25 que organitza 
el Departament d’Afers Exteriors. 

Les reunions anuals dels CES autonòmics van ser suspeses, però el Consell ha assistit 
a les presentacions públiques d’algunes de les memòries socioeconòmiques i laborals 
que els consells lliuren al Govern i on expressen els seus criteris pel que fa a l’exercici 
transcorregut així com previsions per a l’any en curs. 
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També ha assistit a la reunió de la Taula d’Entitats del Pacte Nacional per a Transició 
Energètica de Catalunya i a les Trobades digitals de Tècnics tributaris i assessor fiscals. 

El CTESC també ha estat representat a diversos debats, conferències i webinars relatius 
a l’evolució de sectors econòmics i economia social a la pandèmia. Noves formes de 
treball i teletreball, accions dels agents econòmics tractors de Catalunya, per a la 
represa, mobilitat i sostenibilitat, aquest darrer tema un dels que més inclouen en els 
seus treball els membres del Consell. Els organitzadors de les trobades també han estat 
diversos. A més dels membres del Consell van estar, entre d’altres, el Fòrum Europa, 
Intermèdia, Cercle d’Economia, The Economist, altres mitjans de comunicació, Fundació 
Factor Humà, Fòrum ambiental, Generalitat de Catalunya, Casa Àsia. Les possibilitats 
del digital han obert nous camps d’acció per al coneixement al llarg del 2020.  

Per últim, a finals d’any es va fer una visita institucional a un dels motors econòmics com 
és el Consorci de la Zona Franca i amb especial detall al 3D Factory Incubator que 
aplega empreses a la pròpia seu i fa servei a d’altres amb seu externa. La seva 
contribució a la impressió de materials per als tractaments hospitalaris dels malalts de 
COVID constitueix un bon exemple sobre tants esforços d’investigació, humans i 
empresarials per combatre la pandèmia. 

 A les xarxes socials es pot seguir tota l’actualitat i activitat del CTESC mitjançant Twitter, 
Flickr i també a LinkedIn. A partir del proper exercici el nou equip directiu ampliarà la 
comunicació digital a noves xarxes amb el propòsit d’arribar a més segments de la 
societat i del territori. 

 

4.2 Difusió documental, d’activitats i publicacions 

Durant l’any 2020 s’han dut a terme les tasques que s’indiquen tot seguit. 

Elaboració d’una plantilla editorial accessible 

La plantilla és el document base que recull els estils per a l’elaboració d’estudis, informes 
i memòria socioeconòmica del CTESC. La nova plantilla elaborada concentra tots els 
requeriments d’accessibilitat acordats, amb el coneixement i la col·laboració de l’equip 
tècnic del Consell, i farà possible que tots els estudis, informes i/o memòries que es 
redactin siguin accessibles des del moment de la seva elaboració.  

 Les fases d’implementació són: 
 Construcció de la plantilla. 
 Instal·lació als ordinadors personals dels tècnics. 
 Elaboració d’un pla d’implantació que tingui en compte el grau d’elaboració 

de cadascun dels treballs. 
 Eliminació de la plantilla anterior als ordinadors personals de seguida que 

finalitzin els treballs en marxa.  
 Formació i assessorament als redactors per part de l’Àrea de Difusió, 

Documentació i Publicacions. 

La plantilla s’acompanya d’unes instruccions que es publicaran a la intranet, referents a 
l’elaboració de gràfics, taules, figures i altres elements. Aquestes pautes han estat 
confegides per l’ADDP i s’adrecen a tots els redactors del Consell. 

Aplicació dels criteris per fer les publicacions accessibles 

El compliment de la normativa d’accessibilitat (Directiva 2016/2102, de 26 d’octubre de 
2016, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels 
organismes del sector públic i Reial decret 112/2018, de 7 de setembre) i la seva 
aplicació als documents publicats al web del CTESC o que s’hi han de publicar ha 
comportat les tasques següents: 
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Estudi i elaboració de documents de guiatge 

S’han buscat les solucions més adequades per fer accessibles els documents elaborats 
pel Consell a les diferents discapacitats; una selecció de textos s’ha passat per un 
narrador o lector automàtic a fi de valorar les fallades d’accessibilitat visual i lectura. 
S’ha elaborat la guia Accessibilitat de documents com a recull de pautes per a ús propi. 
També s’ha elaborat un segon document per resoldre els dubtes dels redactors, 
Accessibilitat de documents Guia ràpida, que inclou les indicacions necessàries per fer 
accessibles els documents pel que fa a les metadades, l’estructura i les característiques 
del text (tipografia i cossos emprats), l’ús del color, el tractament dels enllaços, de les 
imatges i els elements no textuals i de les taules, a més de les indicacions per fer les 
comprovacions d’accessibilitat en documents Word i .PDF.  

Revisió de documents publicats al web  

Per complir amb el mandat de fer accessibles tots els documents publicats al web del 
2018 ençà, s’han fet les tasques de revisió que es detallen tot seguit. 

Informes del CTESC 

5 informes revisats, amb els resums executius corresponents, amb un total de:  

1382 pàgines 

212 encapçalaments de taula emplenats  

379 gràfics amb textos alternatius informats  

49 mapes amb textos alternatius informats 

85 rta. CCC textos alternatius informats 

31 revisions d’accessibilitat d’Adobe Acrobat que han passat parcialment l’accessibilitat 
definitiva. 

Informes de gestió 

2 informes de gestió revisats que han passat parcialment l’accessibilitat definitiva. 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 

2 memòries revisades, amb un total de: 

784 pàgines 

163 encapçalaments de taula emplenats  

325 gràfics amb textos alternatius informats  

6 mapes amb textos alternatius informats 

60 rta. CCC textos alternatius informats 

24 revisions d’accessibilitat d’Adobe Acrobat que han passat parcialment l’accessibilitat 
definitiva. 

Indicadors socioeconòmics i laborals 

Revisats els números 130 a 150. Només s’han incorporat les metadades. 

Dictàmens 

Revisats des del número 3/2018 fins al 13/2020. Són totalment accessibles. 

Aquests documents s’han revisat i republicat al web. També s’han fet accessibles i s’han 
republicat totes les notes de premsa corresponents als anys 2019 i 2020. 

 



 

Informe de gestió 2020 
59 

A més de les tasques ja destacades d’accessibilitat s’han de tenir en compte les 
modificacions referents al circuït de publicació de les notes de premsa. 

Composició i crèdits de les publicacions 

Les publicacions del Consell es maqueten segons l’estil de cada col·lecció. També 
s’elaboren les cobertes de les monografies i es revisen i s’actualitzen periòdicament les 
cobertes de les publicacions periòdiques. Els materials de disseny elaborats en el procés 
editorial han estat els següents: 

 Coberta de l’informe Incidència de la COVID-19 sobre el treball autònom 
 Coberta de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019 

(adaptació). 
 Situació del treball autònom 2019 (adaptació). 

S’han uniformitzat i completat els crèdits de les publicacions. S’ha incorporat la 
referència al Creative Commons on faltava, també als Indicadors. S’han corregit les 
pàgines de crèdits on apareix la referència al DL sense número. 

Per tal de difondre l’activitat editorial del CTESC s’han fet les tasques següents: 

Gestió del Directori de destinataris 

Per tal de fer la difusió de les activitats i els productes del Consell, l’Àrea compta amb 
un directori que inclou 3.977 destinataris institucionals i personals. Mitjançant la 
informació continguda al directori s’elaboren els butlletins de difusió dels actes 
programats i de les publicacions elaborades. L’any 2020 es van fer els següents: 

 El treball autònom col·lectiu, amb 699 destinataris (Butlletí d’actes). 
 Informe de gestió 2019, amb 495 destinataris (Butlletí Infopublicacions). 
 Dictamen 13-2020 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació 

de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), 
amb 214 destinataris (Butlletí Documents). 

 Situació del treball autònom a Catalunya, amb 754 destinataris (Butlletí 
Documents). 

Pla de difusió 

A l’Àrea es manté una xarxa flexible d’interlocutors que comprèn els principals agents 
de l’àmbit socioeconòmic i laboral que, a petició nostra, poden divulgar les activitats del 
Consell mitjançant llurs pàgines web, butlletins, revistes electròniques o per qualsevol 
altre mitjà que n’incrementi el coneixement. Amb aquestes actuacions específiques de 
difusió es garanteix una bona disseminació dels missatges entre els sectors 
professionals amb els quals ens relacionem. 

Els butlletins del CTESC, que l’Àrea s’encarrega de gestionar i trametre, serveixen com 
a eines de difusió de l’activitat pròpia. Parlem dels butlletins Documents, Actes, 
Normativa i els corresponents als Indicadors socioeconòmics i laborals, el Recull 
normatiu i el butlletí de l’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses. 

Es manté la col·laboració amb la Fundació Dialnet a efectes de difusió. Per cada informe 
i/o memòria elaborats es redacta un conveni, per tal que l’obra es publiqui en aquest 
repositori universitari, que compta amb més d’un milió d’usuaris. A més, es revisen 
periòdicament les referències bibliogràfiques del Consell disponibles en la base de 
dades Dialnet. Durant l’any 2020 els usuaris de Dialnet s’han descarregat els documents 
que s’indiquen a continuació. Les dades fan referència a les visites als textos complets 
dels llibres i no inclouen les visites a la portada: 

Situació del treball autònom a Catalunya 2018 23  

El treball autònom col·lectiu 13  
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La qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya 21  

El model productiu i la productivitat a Catalunya 12  

Integració de l’atenció social i sanitària 25  

Polítiques de suport a les famílies 37  

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017 48  

Situació del treball autònom a Catalunya 2017 78  

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016 55  

Situació del treball autònom a Catalunya 2016 25  

Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions  83  

La formació professional dual en el sistema educatiu català  99  

Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa  81  

La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada  83  

L'impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya:  

Resultats del primer any d'aplicació 36 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015 33 

La inversió estrangera a Catalunya 25  

Situació del treball autònom a Catalunya 2015 48  

Gestió i impuls de les infraestructures de l'energia 62  

La gestió del temps de treball remunerat en el context  

de la reforma horària 93  

Memòria socioeconòmica i laboral 2014 75  

Les balances comercials de Catalunya amb la resta  

de l´Estat i l´estranger 69  

Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques 126 

Reorientació de les estratègies del sector de l´edificació 37  

Gestió i impuls de les infraestructures II: residus 30  

El risc de pobresa i mercat de treball 41  

S’ha iniciat la tasca de substitució dels documents enviats a Dialnet i que actualment 
estan allotjats al seu repositoris pels .PDF accessibles de les mateixes obres. Es preveu 
completar aquesta tasca durant l’any 2021. 

Entre els elements de presentació del Consell destaquem els tríptics informatius, que 
s’actualitzen regularment en els quatre idiomes en què estan publicats (català, castellà, 
aranès i anglès). També es manté actualitzada la pàgina del CTESC a la Viquipèdia. 

Les tasques de normalització han inclòs la revisió lingüística de tots els textos aprovats 
durant l’any i l‘adaptació als criteris lingüístics de la Generalitat de Catalunya. Per tal 
d’ampliar-ne la difusió, el resum executiu dels informes es continua traduint al castellà i 
a l’anglès. 

Es manté el conveni amb la Biblioteca de Catalunya referent al projecte Padicat 
(Patrimoni digital de Catalunya), que té com a objectiu la recuperació, difusió i 
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preservació del patrimoni digital català i, especialment, assegurar l’accés permanent a 
la producció digital publicada a Internet.  

Es manté el circuit de tramesa dels dictàmens aprovats pel CTESC al CES del Regne 
d’Espanya, per tal que s’incorporin a la base de dades comuna d’informes, dictàmens i 
memòries. També es manté una relació freqüent amb l’EADOP i amb els responsables 
del blog de llibres Gencat, que fa difusió de les obres publicades pel Consell. 

Totes les tasques dutes a terme en aquests àmbits es recullen al Catàleg corporatiu de 
processos de l’Àrea de Difusió, Documentació i Publicacions, classificades per funcions, 
processos i procediments, sent aquests últims els que mostren l’activitat feta.  

En l’àmbit de la protecció de dades, es manté el contacte amb l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (APDCAT) a efectes de coordinació. S’han identificat tots els 
tractaments del Consell i se n’ha fet la descripció segons pautes normatives. La 
informació referent als tractaments s’ha incorporat a la base de dades RAT (Registre 
d’activitats de tractament), eina facilitada per l’APDCAT. S’han revisat i actualitzat els 
formularis, concretament els que corresponen a l’autorització per al tractament de dades 
de compareixents i ponents. 
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Centre de Documentació 

El Centre de Documentació conserva i nodreix una col·lecció bibliogràfica, que fins a 31 
de desembre de 2020, està formada per 14.899 documents, 453 documents més que 
l’any anterior: 

7.164 monografies 

4.486 articles de revista 

3.154 exemplars d’anuaris 

En relació a les publicacions periòdiques, durant l’any s’han rebut: 

83 títols d’anuaris 

109 títols de revistes 

 

El percentatge de documents en format electrònic s’ha mantingut, més o menys, amb el 
mateix percentatge que l’any anterior, al voltant del 66,29%. El nombre de monografies 
i anuaris que s’incorporen al fons és majoritàriament en format electrònic. Només una 
mínima part està en paper (un 7,45% de les monografies i un 4,82% dels anuaris). En 
canvi, més de la meitat dels articles (66,67%) que s’incorporen al fons provenen de 
revistes que es reben en paper. A més, des del portal de Dialnet es pot fer la recerca 
d’articles d’altres revistes disponibles gratuïtament en línia. 

Tots els documents es donen a conèixer als usuaris del Centre de Documentació 
mitjançant l’Expositor de novetats, que s’envia periòdicament mitjançant un butlletí 
electrònic. El nombre de butlletins que s’han enviat el 2020 és de 8, amb una mitjana de 
43 documents per butlletí. 

El Centre de Documentació recull l’accés a 28 bases de dades. D’aquestes, 5 són de 
pagament (especialitzades en legislació, jurisprudència i normes UNE AENOR) i el cost 
va a càrrec de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. 
La resta són d’accés lliure. 
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Els documents de la col·lecció es poden cercar mitjançant el Catàleg de les Biblioteques 
Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) i del propi Catàleg del Centre de 
Documentació. 

L’atenció als usuaris es realitza telefònicament, mitjançant correu electrònic o bé de 
forma presencial al taulell i a la sala de consulta del centre. 

Gràcies a la col·laboració al Catàleg BEG i a la Xarxa de Biblioteques Especialitzades 
de la Generalitat de Catalunya, formada per més de 50 biblioteques distribuïdes arreu 
del territori català, es disposa de préstec interbibliotecari amb qualsevol d’aquestes 
biblioteques. Per tant, els usuaris del Centre de Documentació del CTESC poden 
accedir a un total de 935.902 documents, fins a l’any 2020, corresponents a 753.379 
títols diferents. 

 

  

https://milleniumbeg.cultura.gencat.cat/
https://milleniumbeg.cultura.gencat.cat/
http://ctesc.gencat.cat/scripts/cdoc.asp
http://ctesc.gencat.cat/scripts/cdoc.asp
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4.3 Entorns web 

Els entorns web del Consell són els pilars bàsics de gestió i difusió tant interna com 
externa de l’activitat i els continguts del Consell. 

Aquest any s’ha treballat en el compliment dels criteris d’accessibilitat establerts per la 
Unió Europea que han de complir els webs d’administracions públiques; en la 
consolidació dels continguts existents i la creació de nous continguts, i en el compliment 
dels paràmetres de transparència i de protecció de dades establerts per la llei. 

Web del Consell 

L’espai bàsic on s’agrupen les activitats i la producció del Consell és ctesc.gencat.cat, 
el web del Consell. El web és el puntal bàsic per fer-ne difusió, tant a la societat, en 
general, com als seus membres en particular. 

 

Aquest any 2020, s’ha actualitzat el web a una versió accessible per complir amb la 
Directiva (UE) 2016/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 
sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes 
del sector públic. L’accessibilitat és la capacitat d'accés a la informació per a totes les 
persones, independentment de les seves capacitats o contexts d'ús, de manera que 
puguin percebre, entendre, navegar i interactuar amb aquesta informació. Amb 
l’actualització, el web del Consell ha assolit acomplir pràcticament la totalitat dels 
paràmetres exigits i incorpora aquests criteris per als continguts que es generin en el 
futur. 

Aprofitant els canvis de disseny i, de vegades, justament per aquests canvis, s’ha fet 
una reestructuració total dels continguts; s’ha eliminat informació duplicada, obsoleta o 
poc accessible, i s’ha aprofitat per unificar el disseny dels butlletins emesos pel CTESC. 
A més, l’accessibilitat ha suposat l’aplicació d’un disseny responsiu que permet que el 
web s’adapti a tot tipus de resolució de pantalla.  

L’any 2020 el web del Consell ha tingut més de 16.000 visites i s’han consultat més de 
50.000 pàgines. Les pàgines més consultades, a més de la pàgina principal i de l’espai 

https://ctesc.gencat.cat/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
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intern, han estat les que descriuen el funcionament del Consell, les experiències de 
l’Observatori i els dictàmens del CTESC. 

Les previsions per a l’any vinent són la consolidació del nou disseny i l’adaptació o 
millora d’aquells aspectes que ho requereixin. 

Intranet 

La intranet del CTESC permet la difusió de les activitats a l’equip de treball del Consell, 
però també la gestió tant dels continguts de la intranet com del web. A més, permet fer 
el seguiment dels projectes, relacionar diferents aspectes de la gestió per tal que les 
actualitzacions del web siguin automàtiques i gestionar la presència de l’equip de treball, 
entre altres. 

La COVID-19 i els canvis al web han marcat la majoria dels desenvolupaments de la 
intranet aquest 2020. Amb el teletreball, ha calgut repensar algunes de les aplicacions i 
augmentar la digitalització de les gestions diàries, com el marcatge. 

Per altra banda, tal com estava previst, s’ha fet l’actualització del CDOC tant al web com 
a la intranet, amb més canvis que els dissenyats inicialment donats els nous criteris de 
desenvolupament lligats a l’accessibilitat. També alguns dels manteniments, com 
Jornades o Directori, s’han hagut d’adaptar a la nova gestió del web. 

Finalment, s’han creat noves funcionalitats d’aplicacions ja existents, com el cercador 
d’activitats i la gestió de l’assistència de reunions. 

Els esdeveniments d’aquest any no han permès iniciar l’evolució cap a una 
personalització de l’entorn més àmplia i definida que es manté, si les circumstàncies 
ho permeten, com a principal objectiu de desenvolupament per al proper any. 
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5  Gestió administrativa i financera 

5.1 Recursos humans 

Organització interna 
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5.2 Recursos econòmics 

 

Execució pressupostària 

 

Pos. pressupostària Pressupost Inicial
Pressupost 

Definitiu

Variacions

de Crèdit
Autoritzat

Saldo

Reserves

Pressupost

Disponible

% Autorit. 

/

Press.Def.

% (A + 

saldo R) /

Press.Def.

D/130000100/1110/0000 Retribucions bàsique 444.594,00 444.594,00 436.013,34 8.580,66 98,07 % 98,07 %

D/130000100/1110/0042 Retribucions bàsique 13.839,86 13.839,86 13.099,02 740,84 94,65 % 94,65 %

D/130000200/1110/0000 Retribucions compl. 690.140,00 690.140,00 679.047,38 11.092,62 98,39 % 98,39 %

D/130000200/1110/0042 Retribucions compl. 21.932,94 21.932,94 21.608,48 324,46 98,52 % 98,52 %

D/132000100/1110/0000 Retrib. bàsiq. i alt 216.801,00 216.801,00 220.380,42 -3.579,42 101,65 % 101,65 %

D/132000100/1110/0042 Retrib. bàsiq. i alt 1.652,14 1.652,14 1.652,14 0,00 100,00 % 100,00 %

D/160000100/1110/0000 Seguretat Social 337.529,00 337.529,00 328.751,19 0,00 8.777,81 97,40 % 97,40 %

Resultat 1.689.064,00 1.726.488,94 37.424,94 1.700.551,97 0,00 25.936,97 98,50 % 98,50 %

D/200000200/1110/0000 Al. llog.càn.terreny 385.000,00 385.000,00 377.601,76 7.398,24 98,08 % 98,08 %

D/202000200/1110/0000 Llog.equips reprogr. 4.000,00 4.000,00 3.531,60 0,00 468,40 88,29 % 88,29 %

D/202000300/1110/0000 Llog.càn. programari 500,00 500,00 500,00

D/203000100/1110/0000 Llog. i càn. al. im. 500,00 500,00 115,62 384,38 23,12 % 23,12 %

D/210000100/1110/0000 Cons i rep ter, béns 60.000,00 60.000,00 57.336,22 2.663,78 95,56 % 95,56 %

D/212000100/1110/0000 Con.rep.mant.eq.proc 700,00 700,00 700,00

D/212000200/1110/0000 Con.rep.mant.eq.repr 5.000,00 5.000,00 1.933,19 0,00 3.066,81 38,66 % 38,66 %

D/212000300/1110/0000 Mant. aplic. inform. 3.500,00 3.500,00 2.363,04 0,00 1.136,96 67,52 % 67,52 %

D/213000100/1110/0000 Con.rep. mant.al.im. 1.700,00 1.700,00 1.700,00

D/220000100/1110/0000 Mat. ord. no inventa 3.000,00 3.000,00 2.462,99 0,00 537,01 82,10 % 82,10 %

D/220000200/1110/0000 Prem. rev. llib. al. 8.000,00 8.000,00 7.534,73 0,00 465,27 94,18 % 94,18 %

D/221000100/1110/0000 Aigua i energia 35.524,25 35.524,25 19.272,45 0,00 16.251,80 54,25 % 54,25 %

D/221000300/1110/0000 Vestuari 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 %

D/221008900/1110/0000 Altres subministram. 2.000,00 2.000,00 694,32 0,00 1.305,68 34,72 % 34,72 %

D/222000100/1110/0000 Desp.post.,miss./al 600,00 600,00 9,22 590,78 1,54 % 1,54 %

D/222000300/1110/0000 Com.serv.veu al.ent. 100,00 100,00 100,00

D/224000100/1110/0000 Despeses d'asseguran 7.550,00 7.550,00 7.369,00 0,00 181,00 97,60 % 97,60 %

D/226000200/1110/0000 Aten. protoc. i repr 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 %

D/226000500/1110/0000 Org. Reunions i conf 11.000,00 11.000,00 1.372,09 0,00 9.627,91 12,47 % 12,47 %

D/226000900/1110/0000 F.cons. i òrg. col·l 115.000,00 108.500,00 -6.500,00 61.914,17 0,00 46.585,83 57,06 % 57,06 %

D/226001100/1110/0000 Formació empl. publ. 6.000,00 6.000,00 4.110,00 0,00 1.890,00 68,50 % 68,50 %

D/226008900/1110/0000 Altres despeses div. 29.338,82 29.338,82 4.254,46 0,00 25.084,36 14,50 % 14,50 %

D/227000100/1110/0000 Neteja i sanejament 21.000,00 21.000,00 18.341,06 0,00 2.658,94 87,34 % 87,34 %

D/227008900/1110/0000 Al.treb.p.fís.o jur. 8.000,00 8.000,00 7.260,00 0,00 740,00 90,75 % 90,75 %

D/228000200/1110/0000 Serv. inf. alt. ent. 32.000,00 32.000,00 28.743,17 0,00 3.256,83 89,82 % 89,82 %

D/228000300/1110/0000 TIC CTTI recurrents 12.088,62 18.588,62 6.500,00 18.311,39 277,23 98,51 % 98,51 %

D/230000100/1110/0000 Diet. locom. i trasl 4.500,00 4.500,00 70,95 0,00 4.429,05 1,58 % 1,58 %

   Resultat  761.051,69 761.051,69 0,00 624.601,43 0,00 136.450,26 0,82 0,82

D/650000100/1110/0000 Inv.equips proc.dad. 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 100,00 % 100,00 %

D/650000100/1110/0084 Inv.equips proc.dad. 22.878,86 22.878,86 22.878,86 0,00 100,00 % 100,00 %

   Resultat 10.000,00 32.878,86 22.878,86 32.878,86 0,00 0,00 1,00 1,00

   Resultat 2.460.115,69 2.520.419,49 60.303,80 2.358.032,26 0,00 162.387,23 0,94 0,94
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5.3 Arxiu Central Administratiu del CTESC 

L’Arxiu Central Administratiu del CTESC, durant tot l’any 2020, ha fet de forma 
continuada assessorament en l'organització i classificació de la documentació a les 
unitats administratives. Totes les consultes s’han fet sobre documentació digital i tant 
les peticions com les respostes s’han resolt per correu electrònic. 

A mesura que la Secció de Gestió Documental i Estandardització del Departament de 
Cultura ha anant informant tots els arxius administratius de la Generalitat de les 
actualitzacions de les sèries documentals del Quadre de classificació funcional de la 
Generalitat de Catalunya, instrument tècnic d’ARESTA (Arxiu Electrònic Segur i 
Tramitació Administrativa), s’ha fet el manteniment del Catàleg de sèries documentals 
del CTESC. D’aquesta manera, s’han aplicat les modificacions corresponents a aquelles 
sèries que s’han refet o completat i s’han donat d’alta les sèries següents: IC00086 
Gestió dels serveis comuns de tramitació electrònica, IC00064 Protocol de gestió de 
documents electrònics i arxiu, IC00349 Expedients del registre d’entrada i sortida, 
OR00199 Promoció de la salut, OR00200 Gestió de l'exercici del dret a vaga i IC00350 
Comunicacions, queixes i reclamacions en matèria d'accessibilitat dels llocs web i les 
aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. D’altra banda, l’Arxiu del CTESC 
ha fet arribar a la Secció quatre propostes de modificació de sèries: IC00127 Gestió dels 
portals d’informació corporativa, IC00129 Gestió de la informació i els continguts dels 
portals corporatius, OR00199 Promoció de la salut i OR00088 Horaris de treball. 

Finalment, al començament de l’any es va iniciar l’organització i classificació de la unitat 
comuna d'arxiu. Es va començar a fer el mapa de la informació que conté la unitat 
comuna d'arxiu per tal de saber què conté i assignar a la documentació la sèrie 
documental que li correspon. D’aquesta manera, s’ha d’aconseguir tenir la unitat 
compartida organitzada d’acord amb el Quadre de classificació funcional i amb carpetes 
que formin expedients. 
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