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Presentació 
 
 
La gestió del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya durant l’any 2008 ha estat 
sacsejada de forma molt intensa i profunda per la irreparable pèrdua de la que va ser la seva 
presidenta fins al mes de maig, Mercè Sala Schnorkowski. 
 
Dona d’una gran vàlua personal i professional, va encapçalar aquesta institució en el període 
en què assolia la mutació més profunda de tota la seva llarga història. Migrant des de la 
consideració “d’ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, adscrit al departament 
competent en matèria de treball” com es defineix a la Llei 7/2005, de 8 de juny, a la 
consideració d’“òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals” com es recull  a l’article 72.2 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
 
La consolidació en el procés d’autonomia que va impulsar s’ha vist  reflectida en la quantitat 
de dictàmens emesos durant el 2008 a demanda del Govern i, els 33 emesos constitueixen 
el nombre més gran de tota la seva història. L’explicació d’aquest fet no recau solament en 
una major activitat de proposta legislativa per part del Executiu Català, sinó també en un 
substancial creixement de la remissió de projectes de llei, decrets, altres normatives i plans 
sobre el total produïts. Aquesta variació a l’alça, cal interpretar-la positivament pel que 
suposa de reconeixement, valoració i compliment  del paper institucional del Consell de 
Treball, Econòmic i Social per part del Govern de Catalunya. 
 
Cal afegir també a aquesta producció de dictàmens a iniciativa del Govern, un informe sobre 
l’ordre del Departament de Treball referida a “l’aplicació DSAE corresponent a 
l’automatització del processos i documents relatius al dipòsit dels estatuts de les 
associacions empresarials i sindicals”, que va ser sol·licitada pel mateix Departament.  
 
Seguint el mandat legislatiu i en ordre creixent des de la perspectiva de la iniciativa per part 
del Consell, aquest òrgan ha elaborat, aprovat i donat a conèixer en el temps i la forma 
escaient la memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, corresponent a l’any 2007, la 
qual inclou un informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya que, també per 
manament legal, s’ha de fer anualment.  
 
Així mateix, i durant el 2008, el Consell de Treball, Econòmic i Social atenent a la capacitat 
d’iniciativa pròpia, ha desenvolupat les següents activitats: elaboració d’estudis i informes, 
desenvolupament de conferències, jornades i seminaris, concessió de premis per a tesis 
doctorals, col·laboració amb la Universitat de Barcelona d’un postgrau sobre mediació, 
negociació i gestió del conflicte laboral i el manteniment de l’experiència encetada al 2007 
sobre un Observatori sobre la responsabilitat socials de les empreses.  
 
Altres activitats desenvolupades durant aquest període han estat el manteniment de les 
publicacions mitjançant les quals es difonen dades, informacions, posicions i opinions del 
Consell, ja sigui en format electrònic com imprès. En aquest sentit, s’ha donat continuïtat a 
les línies i productes editorials que s’havien produït en anys anteriors, com ara la revista en 
línia i els llibres del CTESC o els indicadors socioeconòmics i laborals  de caràcter mensual. 
 
Aquesta gestió del 2008 s’ha ajustat el màxim possible, com no podia ser d’una altra 
manera, a un context econòmic i pressupostari que s’ha anat  deteriorant a ulls clucs, fins a 
arribar la nostra economia a una situació tècnica de recessió. Malgrat que, com a òrgan 
estatutari les mesures de restricció pressupostària que el Govern de Catalunya es va 
autoimposar a mitjan juliol no eren inicialment d’aplicació, aquest Consell va considerar 
adient afegir-s’hi, a fi de reforçar el missatge de contenció de la despesa corrent per part del 
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sector públic, en un moment de greus conseqüències per a les persones, les famílies i les 
empreses. És en aquest sentit que els superàvits sobre els pressupostos inicials s’han 
d’analitzar des de la perspectiva de reducció de despesa i no des de la manca de capacitat 
per a desenvolupar projectes i programes que permetessin consumir tot el pressupost 
inicialment autoritzat.  
 
De tots aquests aspectes trobareu una detallada explicació cronològica i temàtica en aquesta 
memòria de gestió.  
 
Per últim, com a persona que ha hagut de desenvolupar la Presidència durant aquest segon 
semestre de 2008, vull sumar, a més a més del meu reconeixement per la tasca 
desenvolupada per la Mercè i la meva estima per la seva actitud i els valors que va 
personificar, el meu agraïment a totes les persones que durant aquest any van deixar de ser 
membres del Ple, com ara: Isabel Martínez, Albert Falip, Xavier Tubert, Anna Plana, Josep 
Caballé, Manuel Rubio i M. Àngels Agulló. 
 
 
 
 
Josep Maria Rañé i Blasco 
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
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Objectius i criteris d’actuació  
 
Missió 
Contribuir a adequar les polítiques governamentals a les necessitats de la societat, 
mitjançant l’anàlisi i debat de les aportacions dels representants de les organitzacions 
sindicals i patronals, dels sectors agrari, marítimopesquer i de l’economia social, a més de 
persones de prestigi reconegut en els àmbits que són competència del CTESC. 

Objectius estratègics 
• Assessorar el Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i 

ocupacionals. 
• Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya. 
• Donar la màxima difusió social a les actuacions del CTESC. 
• Afavorir el consens en matèria socioeconòmica. 

Objectius operatius 
• Assolir el 100% del nombre de dictàmens sol·licitats pel Govern. 
• Incrementar les propostes pròpies al Govern de la Generalitat. 
• Reforçar la qualitat i la “utilitat” en les propostes al Govern. 
• Mantenir el nombre d’informes elaborats a iniciativa pròpia. 
• Incrementar la col·laboració amb el món universitari en la investigació, l’estudi, l’anàlisi i 

la formació. 
• Incrementar la informació de l’espai intern del web del CTESC. 

Objectius específics 2008 
• Reforçar la qualitat dels dictàmens. 
• Establir pautes d’avaluació: Grau d’acceptació per part del Govern. 
• Difondre les activitats del Consell i reforçar la incidència a la societat. 
• Cercar el màxim grau de consistència en totes les activitats. 
• Elaborar: 

– La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2007. 
– L’Informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 
– El calendari d’execució de projectes i fixar pautes d’acompliment. 
– Els estudis, informes i altres activitats d’iniciativa pròpia i els que sol·liciti el 

Govern. 
– L’Informe anual de gestió del Consell. 

• Implantar un sistema d’avaluació de l’acompliment d’objectius aplicable al cos tècnic 
del CTESC. 

FUNCIONAMENT DEL PLE 
• Aplicar les fórmules per: 

– Fer-lo més participatiu i flexible. 
– Dinamitzar i agilitar. 
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– Aprofundir en els temes d'interès i actualitat. Sol·licitar la presència de membres 
del Govern en relació amb aquests temes. 

• Aconseguir el màxim consens com a resultat de la participació. 
• Establir fórmules per avaluar la qualitat i la “utilitat” dels informes, estudis i dictàmens. 

DICTÀMENS 
• Cercar i disposar , prèviament, de pautes sobre la legislació sobre la qual s’emetin 

informes. 
• Qualitat dels dictàmens: 

– Millorar rigideses o bloqueigs. 
– Aconseguir el màxim consens possible. 

• Mediació de la Presidència per facilitar l’emissió del dictamen. 
• Captar “l’atenció” del Govern i aconseguir que trameti al Consell tota la normativa que, 

pel seu contingut,  ha de ser objecte de dictamen. 
• Contactar amb els departaments per aconseguir que el tràmit d’urgència només 

s’apliqui en els casos indispensables i que, si és possible, no s’acumulin les peticions 
de dictamen. 

CAPACITAT D’INICIATIVA PRÒPIA 
• Activitats amb un objectiu a assolir.  
• Consens absolut en tots els estudis, informes i propostes al Govern. 
• Potenciar la participació dels tècnics especialitzats de les organitzacions. 
• Planificar activitats amb terminis concrets d’execució. 
• Convocar els premis anuals per a tesis doctorals. 
• Mantenir i desenvolupar l’Observatori de la RSE. 
• Obrir vies de comunicació amb els sectors de la societat afectats per la norma objecte 

de dictamen. 
• Potenciar l’elaboració d’informes sobre temes socioeconòmics rellevants i d’actualitat. 

INCIDÈNCIA EN LA SOCIETAT 
• Dur a terme activitats relacionades amb temes d’actualitat. 
• Organitzar actes, conferències, jornades i altres iniciatives d’anàlisi i de debat 

socioeconòmic i laboral. 
• Fer propostes de bones pràctiques en els àmbits que són competència del CTESC. 
• Compartir experiències positives amb altres CES (en les reunions anuals amb el CES 

d’Espanya i amb reunions bilaterals). 
• Fer visites a empreses que presentin algun aspecte rellevant. 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS 
• Publicar al web i en format paper els informes i estudis elaborats amb consideracions 

i/o conclusions consensuades. 
• Editar i publicar obres d’autoria dins la col·lecció “Llibres del CTESC”. 
• Publicar les tesis premiades anualment. 
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• Impulsar la “Revista en línia” com a espai de debat i de promoció i difusió d’opinions. 
• Mantenir actualitzada diàriament la pàgina web del CTESC. 
• Desenvolupar i dinamitzar l’observatori de la RSE en suport web. 

ESTUDIS I INFORMES 
• Definir clarament l’objectiu a assolir i el termini concret d’execució. 
• Grup de treball participatiu. 
• Aprofitar sinèrgies amb el contingut de la Memòria. 
• Situar-los en el context existent; conèixer el que s’ha dut a terme en relació amb la 

matèria a tractar i evitar reiteracions. 
• Útils i possibles (tenir en compte dades disponibles). 
• Utilitzar les dades més actualitzades que sigui possible. 
• Ponent: membre del CTESC. 
• Tècnic/a responsable del Gabinet d’Estudis. 
• D’utilitat per a les organitzacions i/o Govern. 
• Possibilitat d’encarregar a persones expertes alienes segons l’especificitat de la 

matèria. 
• Conclusions i recomanacions clares i executables que recullin el que hi ha en comú en 

totes les organitzacions. 

JORNADES 
• Tema central d’actualitat relacionat amb els projectes duts a terme pel Consell. 
• Expectativa de conclusions. 
• Participació plural i equilibrada. 
• Públic potencialment interessat determinable. 
• Participació de persones expertes. 
• Difusió posterior. 

REVISTA EN LÍNIA 
• Aconseguir la participació en línia. 
• Referenciar “lectures” d'interès (llibres, articles, etc.). 
• Temes a tractar des de diverses òptiques, bàsicament relacionats amb els projectes 

fets pel Consell. 
• Selecció de temes puntuals d’actualitat. 

 

COL·LECCIÓ LLIBRES DEL CTESC 
• Temes amb una certa perdurabilitat en el temps. 
• Prioritzar obres ja elaborades i pendents de publicació. 
• Possibilitat de publicar tesis no premiades, adaptant el llenguatge i la dimensió. 
• Intentar diversificar la temàtica dins la col·lecció. 
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CONFERÈNCIES 
• Personatges amb “missatge” a transmetre. 
• Persones conegudes. 
• Amb capacitat de convocatòria. 
• D’interès per als membres i les organitzacions del CTESC. 
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El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) 
 
Composició  
 
L’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, i l’article 4 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei, 
disposen que el Consell és integrat per trenta-set membres, distribuïts de la manera següent: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sol·licitud del Govern o dels consellers o conselleres. 
• Acordar l’elaboració de propostes, d’informes o d’estudis a iniciativa pròpia sobre 

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

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

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

Reglament intern. 
• Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.  
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• 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. 

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

• Designar els membres de la Comissió Executiva.  
• Crear, si escau, comissions de treball de caràcter temporal per tractar qüestions 

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

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

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

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

 
 
Comissió Executiva 
 

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

d’informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya, aprovar-lo i 
elevar-lo al Ple. 

• Aprovar el projecte de Reglament intern d’organització i funcionament.  
• Elaborar i aprovar l’avantproposta de pressupost anual. 
• Elaborar el projecte de memòria anual i aprovar-la i elevar-la al Ple dins del primer 

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

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

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

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

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

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

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

del secretari o secretària executiu per la persona que designi el president o 
presidenta.  

• Qualsevol altra funció que el Ple li delegui expressament.  
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Les 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 del dictàmens, i les propostes, els informes i els estudis 
previstos a l’ article 2 de la Llei 7/2005. 

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

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

 
D’altra banda, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Pàg. 15 de 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       L’exercici de les funcions del Consell 
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Activitat dels òrgans col·legiats 
 
 
El Ple 
 
Aquest any el Ple s’ha reunit en vint-i-una ocasions. En quatre ocasions es va tractar de 
reunions ordinàries i les altres disset van ser extraordinàries.  
 
En la reunió ordinària de 4 de febrer es va aprovar per unanimitat el Dictamen sobre el 
Projecte de decret d’eliminació de tràmits i simplificació de procediments per facilitar 
l’activitat econòmica. El ponent va ser el senyor Bonal. 

 
Les diferents comissions de treball del CTESC van aprovar la planificació dels projectes que 
es durien a terme l’any 2008; en aquesta sessió del Ple es va ratificar l’aprovació de la 
planificació de projectes per a 2008. 
 
Els presents també van aprovar l’execució del pressupost de l’any 2007 del CTESC, els 
objectius i els criteris d’actuació del CTESC per al 2008 i el calendari de reunions ordinàries.  
 
En la reunió extraordinària de 25 de febrer es van aprovar tres dictàmens. El primer va ser el 
Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental a 
Catalunya Es va aprovar per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i una abstenció, i el ponent 
va ser el senyor Labrador. 
 
El segon va ser el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència catalana per 
a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats, que es va aprovar per 
unanimitat i la ponent va ser la senyora Bofill. 
 
El tercer Dictamen, aprovat per unanimitat, va ser sobre el Projecte de decret de modificació 
dels decrets 339/2006, de 5 de setembre, i 408/2006, de 24 d’octubre, de desplegament de 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció. La ponent del Dictamen va ser 
la senyora Fernández. 
 
En aquesta reunió es va aprovar l’elecció de la senyora Eva Granados, membre del Grup 
Primer, per ocupar la vicepresidència del Consell. 
  
Els presents també van aprovar les bases del Premi Tesis doctorals del CTESC per a 2008. 
 
D’altra banda, es va informar de les modificacions de la plantilla del CTESC que ja van ser 
aprovades per la Comissió Executiva, i els presents ho van ratificar. 
 
En la reunió extraordinària del 3 de març es van aprovar, per unanimitat, dos dictàmens. El 
primer va ser el Dictamen sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els 
criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. La ponent 
d’aquest Dictamen va ser la senyora Cabañas. El segon va ser el Dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, en el 
qual va fer de ponent la senyora Sala. 
 
En la reunió extraordinària de 17 de març també es van aprovar dos dictàmens. El Dictamen 
sobre el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona es va aprovar per 
unanimitat i el ponent va ser el senyor Serrano. El Dictamen sobre el Projecte de decret de 
creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de 
contractació en el sector de la construcció va ser aprovat per vint-i-un vots a favor, cap en 
contra i una abstenció. El ponent va ser el senyor Fandiño. 
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D’altra banda, es va acordar delegar en la Comissió Executiva l’aprovació, si esqueia, de dos 
dictàmens sol·licitats pel tràmit d’urgència: el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei per la 
qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència i el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
 
En la reunió extraordinària de 7 d’abril es va aprovar, per unanimitat, el Dictamen sobre el 
Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies. La ponent va ser la senyora Bofill. 
 
En aquesta reunió també es va aprovar l’estudi "Metodologia d’avaluació de propostes en 
l’àmbit de la mobilitat ocupacional". La senyora Cabañas, com a ponent, en va fer un resum. 
A la reunió hi va assistir la senyora Carme Miralles Guasch, directora de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona, en representació d’aquesta entitat’ que va 
col·laborar amb l’estudi presentat. 
 
En la reunió ordinària de 14 d’abril es va aprovar, per unanimitat, el Dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de pesca i acció marítima, el ponent del qual va ser el senyor Vizcarro. 
 
En la reunió extraordinària de 28 d’abril es van aprovar dos dictàmens, un informe i un 
estudi. 
 
Es va aprovar, per unanimitat, el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de salut pública; en 
va ser ponent la senyora Fernández. 
 
També es va aprovar per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret sobre la 
valorització d’escòries siderúrgiques; en va ser ponent la senyora Boixaderas. 
 
La senyora Granados, en qualitat de ponent, va presentar al Ple l’informe "Oferta formativa 
de formació professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses" i 
l’estudi  “Recol·locació: anàlisi i elements per al debat”. Tots dos treballs van ser elaborats 
pels serveis tècnics del CTESC, i el Ple els va aprovar.  
 
En la reunió extraordinària de 13 de maig es va guardar un minut de silenci en memòria de 
la senyora Mercè Sala que va morir el dia 7 de maig. 
 
En aquesta reunió es va incorporar la senyora Paloma Olavide, una nova membre del 
CTESC, en representació de la UGT. 
 
En aquesta reunió es va aprovar per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2008-2009 de Catalunya. La ponent del Dictamen 
va ser la senyora Llobet. 
 
El senyor Canals, president en funcions, va informar que s’estava a l’espera que la 
consellera de Treball i el conseller d’Economia i Finances proposessin una persona per 
ocupar la presidència del CTESC. 
 
En la reunió ordinària de 26 de maig es va aprovar, per vint-i-quatre vots a favor, un en 
contra i una abstenció, el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats. La ponent va ser la senyora Cabañas. 
 
En la reunió extraordinària de 2 de juny es va presentar una proposta conjunta de la 
consellera de Treball i del conseller d’Economia i Finances per nomenar president del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya el senyor Josep Maria Rañé i Blasco. 
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Els presents van acceptar aquesta proposta per trenta vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció. 
 
Seguidament es va produir un torn obert de paraules, on els representants de les 
organitzacions van desitjar molts èxits al senyor Rañé al capdavant del CTESC i van 
manifestar-li la col·laboració i suport. 
 
En la reunió extraordinària del 10 de juny el senyor Josep Maria Rañé va prendre possessió 
com a president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
 
El senyor Canals, en funcions de vicepresident del Ple, va informar els membres del Ple que 
el Govern, en la sessió del dia 3 de juny, va acordar nomenar el senyor Rañé president del 
CTESC. El senyor Canals va fer un breu repàs de la biografia del senyor Rañé, li va donar la 
benvinguda a l’organisme i li va desitjar molt èxit en la seva nova tasca. 
 
El senyor Rañé va expressar als presents l’ambivalència de l’estat d’ànim amb el qual 
arribava a la presidència, de tristesa per la pèrdua de la senyora Mercè Sala i d’il·lusió i 
esperança pel fet d’assumir aquesta nova responsabilitat. Va agrair el suport i la confiança 
que s’havia dipositat en ell per dur a terme aquesta tasca. 
 
Els senyors Labrador, Fandiño, De Paz i Hallado, en nom de les seves organitzacions, van 
donar la benvinguda al nou president i li van oferir la seva col·laboració. 
 
En la reunió extraordinària de 30 de juny es van incorporar dos nous membres del CTESC, 
el senyor Josep Cabré, a proposta de la Unió de Pagesos i la senyora Pepa Muñoz, a 
proposta de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 
  
En aquesta reunió es va aprovar per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret 
d’establiment de la figura de l’habitatge concertat, i d’actualització del Pla per al Dret a 
l’Habitatge; en va ser ponent el senyor Guillermo. La UGT, malgrat votar a favor del 
Dictamen, va presentar un vot particular on va fer constar que considerava que s’hauria 
d’haver incorporat una proposta específica. 
 
També es va aprovar per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es 
regula el dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques. La 
ponent del Dictamen va ser la senyora Llobet. 
 
En aquesta sessió es va aprovar, per unanimitat, la Memòria Socioeconòmica i Laboral de 
Catalunya 2007 i es va agrair la tasca feta pels serveis tècnics del Consell. 
 
En la reunió extraordinària de 7 de juliol es va aprovar, per unanimitat, el Dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de política industrial. El ponent va ser el senyor Fandiño.  
 
En la reunió extraordinària de 18 de juliol es va aprovar, per unanimitat, el Dictamen sobre 
el Projecte de decret de creació i regulació de l’Observatori del Treball. El ponent va ser el 
senyor Hallado.  
 
Els presents també van aprovar la Proposta de pressupost del CTESC per a 2009. 
 
En la reunió ordinària de 22 de setembre es van aprovar dos dictàmens per unanimitat dels 
assistents a la reunió. El primer va ser el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència, la 
ponent del qual va ser la senyora Llobet. El segon va ser el Dictamen sobre l’Avantprojecte 
de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE); la senyora Fernández 
en va ser la ponent. 
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En la reunió extraordinària de 13 d’octubre es va incorporar un nou membre del grup tercer 
del CTESC, el senyor Pere Puig, a proposta de la Federació de Societats Laborals de 
Catalunya. 
 
En aquesta reunió es va aprovar, per unanimitat, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual es regula l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i 
neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes dels 
sistema nacional de salut. La ponent va ser la senyora Olavide. 
 
El president va informar als membres del Ple que la secretària executiva del CTESC va 
emetre un certificat, i el va trametre al Departament de Salut, en el qual constatava l’Acord 
pres en la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials que no s’estava en disposició 
d’elaborar el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de pagament 
dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de 
la Salut fins que no es disposés del Decret que regula l’establiment dels convenis i 
contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut. 
 
També va posar de manifest que el Govern va trametre un escrit mitjançant el qual informava 
que el Gabinet Jurídic de la Generalitat considerava que no era preceptiu el dictamen del 
CTESC en relació amb l’Avantprojecte de llei d’educació atès que no es tractava de la 
regulació d’una matèria socioeconòmica, laboral o d’ocupació i que la no emissió del 
dictamen dins del termini establert permetia al Govern continuar la tramitació del 
procediment.  
 
El president va continuar assenyalant que els serveis tècnics del CTESC van redactar un 
informe on es posava de manifest que el tema de l’educació tenia un alt contingut 
socioeconòmic i que era una de les matèries incloses en l’àmbit d’actuació de la Comissió de 
Treball de Mercat de Treball i Polítiques socials. La conclusió de l’informe del CTESC va ser 
que el dictamen sobre l’Avantprojecte de llei d’educació tenia caràcter preceptiu i que la no 
emissió dins del termini legalment establert derivava del fet de no haver disposat del text 
definitiu. Va manifestar que l’informe del CTESC es va trametre al Govern i al Parlament i 
que s’estava a l’espera d’una resposta. 
 
En la reunió extraordinària de 20 d’octubre es van aprovar un informe i dos dictàmens. En 
primer lloc, es va aprovar un Informe sobre la Proposta d’ordre per la qual s’aprova 
l’aplicació DSAE corresponent a l’automatització dels processos i documents relatius al 
dipòsit dels estatuts de les associacions empresarials i sindicals. El ponent va ser el senyor 
De Paz, qui va explicar que la consellera de Treball va demanar l’opinió del CTESC sobre 
aquesta Ordre i atès que les ordres no són objecte de Dictamen es va elaborar un Informe. 
L’Informe es va aprovar per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i una abstenció. 
 
Tot seguit es va aprovar, per unanimitat, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
s’aproven els estatuts de l’Institut Català de la Salut. La senyora Bofill en va ser la ponent. 
També es va aprovar, per unanimitat, el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de mesures 
fiscals i financeres. El ponent en va ser el senyor Fandiño.  
 
En la reunió extraordinària de 3 de novembre es va aprovar el Dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei d’aeroports i heliports de Catalunya, amb deu vots a favor, dos en 
contra i set abstencions. En una primera votació es va obtenir una votació favorable al 
Dictamen però insuficient per ser aprovat. El ponent va ser el senyor Bonal. La UGT va 
presentar un vot particular mitjançant el qual manifestava que la gestió dels aeroports de la 
Generalitat havia de ser executada per les societats gestores públiques de cada aeroport o 
per Aeroports de Catalunya, sense que es pogués atorgar a una tercera societat a través 
d’una concessió. 
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També es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, el Dictamen sobre el Projecte de decret 
de modificació del Decret 407/2006, de 24 d’octubre, de creació del Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació 
continuada. El ponent del Dictamen va ser el senyor Pereira. 
 
En la reunió extraordinària de 24 de novembre es va incorporar un nou membre del Grup 
Tercer del CTESC, el senyor Joan Segura, a proposta de la Confederació de Cooperatives 
de Catalunya. 
 
En aquesta reunió es va aprovar, per  vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i tres 
abstencions, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits 
tècnicosanitaris per a l’autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb 
monitors d’hemodiàlisi. La ponent del Dictamen va ser la senyora Olavide. 
 
També es van aprovar, per unanimitat, dos dictàmens més. El primer va ser el Dictamen 
sobre el Projecte de pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015, el 
ponent del qual va ser el senyor Fandiño. El segon Dictamen va ser sobre el Projecte de pla 
de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012, el ponent en va ser el senyor Serrano. 
 
En aquesta sessió del Ple es va aprovar l’informe "Gestió i impuls de les infraestructures. 
Àmbit del Transport". En l’informe el CTESC es posiciona sobre les infraestructures que 
considera prioritàries i estratègiques. El ponent de l’informe va ser el senyor Guillermo. 
 
En la reunió extraordinària de 15 de desembre es va a provar, 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. El ponent del Dictamen va ser el senyor Querol. 
 
També es va aprovar el calendari de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC per a 2009. 
 
En la reunió ordinària del 22 de desembre va comparèixer el secretari general d’Economia i 
Finances, senyor Martí Carnicer, i va presentar el Projecte de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a 2009. 
 
Els presents li van agrair la seva compareixença i les explicacions donades. 
 
En aquesta reunió es van aprovar, per unanimitat, dos dictàmens. Un d’ells va ser el 
Dictamen del Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la 
cèdula d’habitabilitat. El ponent d’aquest Dictamen va ser el senyor Vives. L’altre Dictamen 
que es va aprovar va ser sobre el Projecte de decret pel qual es regula el registre de 
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial a Catalunya i dels procediments d’adjudicació 
dels habitatges amb protecció oficial. La ponent del Dictamen va ser la senyora Llobet. 
 
 
La Comissió Executiva 
 
La primera reunió va tenir lloc el dia 14 de gener. Es va aprovar l’execució del pressupost 
del CTESC 2007 i el calendari de reunions ordinàries del 2008. Seguidament, es va acordar 
la planificació dels projectes per a 2008.  
 
Així mateix, la presidenta va explicar la implantació de les recomanacions resultat de 
l’adhesió al projecte “Ambientalització de compres i prevenció de residus en les oficines 
centrals de les organitzacions del sector del treball”, aprovat per la Comissió Executiva del 
dia 21 de juny de l’any passat, la finalitat del qual és incrementar el consum de productes 
reciclats i reduir la producció de rebuig a l’entorn laboral. 



  

 

Pàg. 21 de 105 

La presidenta va comunicar els canvis que s’havien fet en el document Criteris i Objectius 
2007 i que resta pendent de suggeriments dels consellers per a l’aprovació definitiva en una 
altra convocatòria. 
 
Seguidament es va aprovar introduir “Conseqüències de l’aplicació de la Llei de la 
Dependència”  com a tema a tractar en la propera trobada de CES d’Espanya, que es faria a 
Santiago de Compostela. 
 
Finalment, es van comentar els resultats de l’avaluació de llocs de treball i la proposta de 
reestructuració de la plantilla. Es va aprovar per unanimitat. 
 
En la segona reunió, que va tenir lloc el dia 28 de gener, es van aprovar els objectius i els 
criteris d’actuació de 2008. Així mateix, es va comunicar que el Departament de Treball havia 
sol·licitat al CTESC que dugués a terme l’estudi “Anàlisi prospectiva sobre les empreses 
d’inserció a Catalunya”. Es va nomenar el ponent i també els membres del grup de treball 
que el faria. Aquest estudi s’afegirà a la llista de previsió d’estudis que la Comissió Executiva 
ja havia aprovat i es va deixar per a l’any següent l’estudi sobre la modernització de 
l’Administració Pública. 
 
Es va aprovar una petita variació en l’execució del pressupost 2007 aprovada en la darrera 
reunió de la Comissió Executiva.  
 
Per acabar, la presidenta va comunicar l’estat actual del treball sobre l’economia submergida 
que es faria conjuntament amb el CES de Barcelona, i també l’entrada de la petició d’un 
dictamen sobre la pesca continental. També va esmentar que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge havia enviat una carta en la qual els feia saber el grau d’acceptació de 
les consideracions fetes en el dictamen del CTESC sobre l’Avantprojecte de llei reguladora 
del sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de medi ambient i habitatge.  
 
Finalment es va informar als membres que la presidència estava estudiant les propostes de 
condicions laborals del cos tècnic del CTESC sorgides arran d’una reunió de personal. 
 
La següent reunió va tenir lloc el dia 11 de febrer. Es van aprovar les bases de la 
convocatòria dels Premis Tesis Doctorals 2008 amb l’ampliació dels temes a totes les 
matèries coincidents amb els capítols de la Memòria. En la mateixa reunió es va aprovar la 
reestructuració del Consell, la nova valoració dels llocs de treball i les seves funcions, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2008. 
 
Seguidament es van aprovar els temes dels propers monogràfics del full d’indicadors.  
 
Per últim es va comunicar la finalització de la vicepresidència de la representant de CCOO i 
l’accés a aquesta d’UGT. Així mateix, la vicepresidència primera l’havia d’ostentar Foment i 
la vicepresidència segona, UGT.  
 
La reunió del dia 25 de febrer va aprovar per unanimitat l’Informe de gestió del Consell 
corresponent a l’any 2007. Seguidament es va debatre sobre el mètode d’elaboració dels 
dictàmens. Es van proposar noves formes que s’haurien d’estudiar més endavant. Es va fer 
notar que la memòria justificativa que acompanyava qualsevol dictamen també havia de ser 
objecte d’observacions per part de les organitzacions, quan s’escaigués. Finalment es van 
valorar positivament els resultats del curs postgrau del CTESC i se’n va aprovar la continuïtat 
per al curs vinent. Per acabar, es va acomiadar un representant del Grup III, membre d’Unió 
de Pagesos, que deixava el Consell perquè no havia estat escollit en el darrer congrés de 
l’organització. 
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A la següent reunió del dia 10 de març es va proposar una reflexió sobre la continuïtat o un 
canvi amb vista al futur pel que fa a l’Observatori de la RSE; finalment,  es va decidir 
traslladar el tema al grup de treball per a la seva discussió. Així mateix, es van determinar els 
membres que havien de formar el jurat del Premi Tesis Doctorals 2008. 
 
A continuació es va aprovar una plantilla tipus per presentar observacions dels dictàmens i 
es v aprovar també la proposta de col·laboració amb la UB per a la nova edició del Curs de 
postgrau. Seguidament es va donar el vistiplau a la publicació al web del CTESC de l’estudi 
“La igualtat entre homes i dones a Catalunya. Anàlisi de la situació actual”. 
 
Finalment es va informar de la proposta de fer un estudi en col·laboració amb el CNJC, però 
no es va arribar a cap acord concret. 
 
La reunió del dia 27 de març va ser de caràcter extraordinari i va actuar per delegació del 
Ple. Es van aprovar per unanimitat els dictàmens sobre: l’Avantprojecte de llei pel qual es 
crea l’Autoritat Catalana de la Competència i l’Avantprojecte de llei de millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
 
Així mateix, la presidenta va informar sobre l’estat de la situació de la RSE en els 
departaments de Treball i Economia i Finances. Finalment, va fer saber als assistents la 
propera reunió que mantindria amb el CES de les Balears per tractar sobre una jornada de 
l’Euroregió. 
 
La següent reunió va tenir lloc el dia 7 d’abril sota la Presidència, per delegació, de la 
vicepresidenta segona. Es va informar sobre l’execució del pressupost del CTESC a 31 de 
març de 2008; també es va aclarir el pressupost específic i la forma de pagament del CTESC 
per a la segona edició del curs de postgrau. Així mateix, es va fer un repàs detallat sobre 
l’estat de la situació de tots els estudis i informes que estaven en marxa en el Consell. 
També es va anul·lar una Comissió del Mercat de Treball, per reunir prèviament el grup de 
treball que havia d’elaborar la proposta de conclusions de l’estudi sobre els processos de 
recol·locació. 
 
Seguidament es va informar de la propera presentació del llibre “La Inspecció de treball i el 
moviment obrer” i es va fer saber a tots els membres els continguts  de la reunió que la 
presidenta i la secretària executiva van mantenir amb el CES de les Illes Balears per a la 
realització de les II Jornades sobre l’Euroregió.  
 
Finalment, es va comunicar l’assistència del director del Gabinet Econòmic en la reunió del 
Comitè de Seguiment del Programa Interreg de Cooperació Territorial 2007-2013, que va 
tenir lloc a Montpeller,com també l’assistència del director del Gabinet Tècnic a la reunió 
interdepartamental de la RSE, convocada pel Departament d’Economia i Finances. 
 
Per acabar es va donar a conèixer a tots els assistents la convocatòria de la primera reunió 
de l’Observatori Català de la Justícia, de la qual la presidenta va acceptar formar-ne part. 
 
 
En la següent reunió del dia 21 d’abril, es va aprovar per unanimitat la substitució de la 
presidenta per causes de salut; la presidència va recaure en el vicepresident primer, tal com 
estableix la normativa del CTESC. En cas d’absència del president substitut, les reunions les 
ha de presidir la vicepresidenta segona. Es va acordar que, malgrat la situació personal de la 
presidenta, s’acompliria el programa de compromisos del CTESC. 
 
Finalment, es va acordar que constés en acta la felicitació de la Comissió Executiva per 
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la presidenta. 
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La reunió del dia 7 de maig va ser de caràcter extraordinari. Es va convocar exclusivament 
per informar a la Comissió Executiva de la mort de la senyora Mercè Sala Schnorkowski el 
mateix dia 7 de maig com a conseqüència de la malaltia que patia feia mesos. Es va acordar 
per unanimitat traslladar el condol del Ple de la Comissió Executiva a la família de la 
Presidenta. 
 
Finalment es va acordar informar formalment d’aquest fet a la consellera de Treball, per tal 
que iniciés el procediment de nomenament d’un nou president o presidenta, previst a l’article 
4 de la Llei del CTESC. 
 
A la reunió del dia 19 de maig es va informar de l’estat d’elaboració de la Memòria 
Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2007 i es van fixar les dates de les reunions de les 
diferents comissions que haurien d’analitzar i debatre els diferents capítols. També es va triar 
la temàtica dels propers monogràfics del full d’indicadors mensuals corresponents als mesos 
de juliol/agost i setembre. 
 
Finalment es va aprovar interessar-se per la proposta del CES de Cantàbria pel que feia al 
projecte ROCES 2.0, emmarcat en el Programa de cooperació territorial Interreg IV B 
SUDOE. 
 
El dia 16 de juny va presidir per primer cop la Comissió Executiva l’Hble. Sr. Josep Maria 
Rañé, nou president del CTESC. Es van aprovar els capítols 1, 2, 4 i 6 de la Memòria 
Socioeconòmica i Laboral de Catalunya de 2007 per unanimitat. 
 
La següent reunió va tenir lloc el dia 26 de juny. Es van aprovar els capítols 3 i 5 de la 
Memòria Socioeconòmica i Laboral del CTESC 2007, com també les conclusions. Quant als 
reptes de futur, després d’una sèrie de modificacions al text proposat, es va aprovar el 
redactat final per unanimitat. 
 
Finalment es va aprovar que les conclusions i els reptes de futur de la memòria es 
publiquessin juntament amb la Memòria i també en una addenda, per facilitar-ne la difusió. 
 
En la reunió del dia 30 de juny es va debatre sobre el futur de l’Observatori de 
Responsabilitat Social de l’Empresa (ORSEC) en el si del CTESC. Es va iniciar un debat que 
ja es preveia llarg i que continuaria en el decurs de diverses sessions de la Comissió per tal 
de buscar un consens en la decisió que calia prendre. En la mateixa reunió es va aprovar la 
proposta d’Avantprojecte de Pressupost del CTESC per a 2009. 
 
Finalment, el president va tornar a informar sobre l’estat de la situació de l’Avantprojecte de 
llei d’Educació, ja que encara no es disposava de totes les dades. 
 
La reunió del dia 21 de juliol va començar amb la informació de la secretària executiva 
sobre l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny. Així mateix, es va aprovar la proposta 
de transferència de crèdits 1/2008. A continuació es va aprovar la proposta de Conveni de 
col·laboració amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu per dur a terme 
activitats i projectes d’investigació en comú. Finalment es va produir un debat sobre si 
s’haurien de dictaminar decrets llei, que no va finalitzar i que es tornaria a tractar més 
endavant. 
 
La següent reunió va tenir lloc després del període de vacances d’estiu, el dia 15 de 
setembre. Es va planificar l’elaboració de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de 
Catalunya 2008. Es va acordar relacionar el contingut de la Memòria amb determinats temes 
bàsics de la realitat socioeconòmica de Catalunya amb especial rellevància per als agents 
socials i relacionats amb l’Acord Estratègic. Es va acordar iniciar els treballs al més aviat 
possible per acabar-la amb prou temps i elaborar les conclusions. 
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Seguidament es va aprovar la proposta de Conveni de col·laboració del CTESC amb el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i es van determinar els temes que s’havien de 
tractar en els propers monogràfics. També, es va debatre sobre les activitats que s’havien de 
dur a terme en el si de l’Observatori de la RSE i va restar pendent d’aprovar la proposta de 
jornada sobre la RSE. 
 
Finalment es va aprovar sol·licitar al Govern el text definitiu de l’Avantprojecte de llei 
d’Educació, ja que el CTESC continuava tenint l’expedient obert. Es va informar de la petició 
als departaments d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i Medi Ambient i Habitatge, 
dels motius pels quals determinades normes no van passar pel tràmit preceptiu del CTESC. 
 
Es va aprovar fer una declaració institucional sobre el finançament. El text definitiu s’hauria 
d’aprovar en una propera sessió.  
 
Finalment, es va aprovar l’import màxim d’aportació del CTESC per dur a terme un estudi 
sobre el nivell de retribució dels diferents llocs de treball i sectors de Catalunya. 
 
En la reunió del dia 29 de setembre es va aprovar el text definitiu de la declaració 
institucional del CTESC sobre el finançament de Catalunya, el qual es donaria a conèixer en 
una roda de premsa. Així mateix, es va aprovar un informe elaborat pel cos tècnic del 
CTESC, en resposta a l’informe enviat pel Gabinet Jurídic de la Generalitat, relatiu a 
l’Avantprojecte de llei d’Educació. Es va acordar de fer-lo arribar tant al Govern com al 
Parlament de Catalunya. Seguidament, i després d’un intens debat, es va aprovar dur a 
terme la jornada de la RSE amb una sèrie de modificacions a la proposta inicial. 
 
Finalment, el president va informar sobre la Jornada que va organitzar el CES de les Balears 
sobre l’Euroregió i a la qual va assistir en representació del CTESC. 
 
El dia 13 d’octubre va tenir lloc la reunió següent. Es va informar sobre l’execució del 
pressupost del CTESC a 30 de setembre i es van comunicar les mesures adoptades en 
relació amb la contenció de despesa en el pressupost de l’any 2009, a proposta del Govern 
de la Generalitat. Seguidament es van analitzar i es van comparar les funcions del CTESC 
amb el Consell de Relacions Laborals i el Consell de Direcció del SOC, amb la finalitat de 
trobar punts de col·laboració i evitar duplicitat de funcions. 
 
A continuació es va aprovar per unanimitat assignar el nom “Mercè Sala” als premis Tesis 
Doctorals del CTESC. Finalment, el president va informar sobre les respostes rebudes pels 
consellers de Medi Ambient i Interior, Relacions Institucionals i Participació, en relació amb 
els motius de la no petició de dictamen d’unes normes. 
 
La següent reunió va tenir lloc el dia 24 de novembre. Es van aprovar els criteris de 
distribució i justificació del concepte pressupostari del capítol 4, destinat  a la compensació 
de la major dedicació i disponibilitat de les organitzacions representades al CTESC per la 
participació en totes les activitats de Consell. La quantitat es va distribuir proporcionalment al 
nombre de consellers titulars que constituïen el Ple, tret dels experts, i amb uns imports 
màxims. Es va aplicar el barem aprovat l’any 2007,  més el 4,2% en concepte d’IPC. S’hauria 
de justificar amb un certificat el nombre d’hores dedicades i signat per la persona 
responsable de l’organització.  
 
Seguidament es va debatre la proposta del CES de les Illes Balears sobre la creació d’una 
xarxa de CES de l’Euroregió, però davant les diverses modificacions que calia fer i la petició 
d’alguns membres de disposar de més temps per fer una redacció definitiva, es va posposar 
l’aprovació per a la propera reunió de la Comissió Executiva. 
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A continuació es va aprovar el calendari de reunions de l’any 2009. Es va posposar, per 
manca de temps, per a l’Executiva següent l’anàlisi del document d’objectius i criteris 
d’actuació del CTESC per a l’any 2009,. Finalment, el president va informar que havia fet la 
gestió pertinent perquè, com cada any, el conseller d’Economia i Finances comparegués per 
explicar els pressupostos de la Generalitat, abans que finalitzés l’any. 
 
El dia 15 de desembre es va fer l’última reunió de la Comissió Executiva. Després 
d’analitzar la declaració conjunta dels CES de l’Euroregió es va aprovar el text que s’hauria 
de remetre novament al Ces de les Balears. En la mateixa reunió es va elaborar i es va 
aprovar el text definitiu del document de treball “Objectius i criteris d’actuació del CTESC per 
a 2009”. A continuació, es van analitzar les diferents propostes presentades per les 
organitzacions representades al CTESC per dur a terme activitats relacionades amb les 
matèries pròpies del Consell .Els membres de la Comissió van exposar els objectius de les 
activitats proposades i el cost estimat per desenvolupar-les i, ateses les disponibilitats 
pressupostàries, es va acordar col·laborar en una sèrie d’activitats amb especificació de 
l’import màxim de la col·laboració. El pagament s’ordenaria un cop s’hagués dut a terme 
l’activitat i amb la presentació prèvia de la documentació acreditativa de les despeses 
corresponents. En el cas d’estudis i publicació de llibres, s’hauria de lliurar un exemplar a la 
Secretaria executiva del CTESC. 
 
Seguidament es va aprovar fer una transferència de crèdit entre diferents partides 
pressupostàries per tal de fer-se càrrec de les despeses originades per la major quantitat de 
reunions dels òrgans del Consell a conseqüència de l’increment de dictàmens sol·licitats pel 
Govern de la Generalitat. 
 
També es va aprovar el pressupost i l’encàrrec d’elaboració de la mostra i el qüestionari de 
l’FP ocupacional i contínua relacionats amb el projecte d’avaluació dels resultats de la 
formació professional a Catalunya. 
  
Finalment, el representant de Foment va informar que l’Avantprojecte de Llei del Llibre II del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, havia estat aprovat pel Govern 
sense el dictamen preceptiu del CTESC. També va comentar que el Projecte de decret de 
creació, dins de l’àmbit competencial i territorial de Catalunya, del Registre d’empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la publicació, objecte del dictamen núm. 13/2007 del CTESC,  podia 
tornar a entrar al Consell, ja que el Govern estava fent les consultes en tràmit d’audiència, a 
instàncies de la  Comissió Jurídica Assessora. 
 
 
Comissió de Treball d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea  
 
Durant l’any 2008 la Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir 
en sis ocasions.  
 
A la reunió del dia 29 de gener, de caràcter extraordinari,  es va aprovar la proposta de 
dictamen del projecte de Decret d’eliminació dels tràmits i de simplificació de procediments 
per facilitar l’activitat econòmica. 
 
A la segona reunió, que va tenir lloc el dia 25 de març amb caràcter extraordinari, es va 
aprovar la proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de Llei per la qual es crea l’Autoritat 
Catalana de la Competència. 
 
A la reunió del dia 27 de maig, de caràcter ordinari,  es van analitzar i debatre els continguts 
dels capítols I i IV de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de l’any 2007 amb el 
títol “L’economia de Catalunya” i “La situació dels treballadors autònoms” respectivament. 
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A la reunió extraordinària del dia 19 de juny es va elaborar la proposta de conclusions 
relacionada amb els capítols I i IV de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 
l’any 2007. 
 
A la reunió ordinària del dia 7 d’octubre es va analitzar l’Índex del capítol I i IV de la nova 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de l’any 2008. 
 
Finalment en la reunió del 14 d’octubre, de caràcter extraordinari, es va elaborar i aprovar la 
proposta de dictamen sobre l’avantprojecte de Llei de mesures fiscals i financeres.  
 
 
Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
 
Durant l’ any 2008 la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir en 14 
ocasions, de les quals 13 van ser de caràcter extraordinari. 
 
La primera reunió extraordinària es va fer el dia 18 de febrer. Es va elaborar i aprovar per 
unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència 
Catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats. També es va 
elaborar i aprovar per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de 
modificació dels decrets 339/2006, de 5 de setembre i 408/2006, de 24 d’octubre, de 
desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció. 
 
La segona reunió extraordinària va tenir lloc el dia 29 de febrer. En aquesta sessió es va 
elaborar i aprovar, per 11 vots a favor, la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya.  
 
La tercera reunió extraordinària va ser el dia 1 d’abril. En aquesta ocasió es va elaborar i 
aprovar, per unanimitat, la Proposa de dictamen sobre el Projecte de decret de 
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. D’altra 
banda, Eva Granados, en qualitat de vicepresidenta i alhora ponent de dos estudis assignats 
a aquesta Comissió, va informar breument als assistents de l’estat d’elaboració. Es tracta de 
l’informe de recol·locació de les persones majors de 45 anys, que originàriament estava 
centrat en l’anàlisi d’aquest col·lectiu però que finalment es va  centrar en els processos de 
recol·locació, i l’estudi sobre l’oferta formativa de la formació professional i de les necessitats 
de les empreses. 
  
La quarta reunió extraordinària va tenir lloc el dia 24 d’abril. Es va elaborar i aprovar per 
unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de salut pública. 
Seguidament, els serveis tècnics del CTESC van presentar l’Informe sobre les polítiques de 
recol·locació  i l’Estudi sobre la relació entre oferta de formació i necessitats de la demanda 
empresarial que van ser aprovats i que es remetrien al Ple per a l’aprovació definitiva. 
Igualment, en aquesta sessió es van proposar les persones que farien les ponències de la 
jornada de presentació de l’Informe sobre les necessitats de cura i atenció a les persones en 
situació de dependència.  
 
La cinquena reunió extraordinària es va fer el dia 8 de maig; durant el transcurs es va 
elaborar i aprovar, per unanimitat, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 de Catalunya.  
 
La sisena reunió extraordinària va tenir lloc el dia 17 de juny. En aquesta sessió els serveis 
tècnics del CTESC van presentar els capítols III, Mercat de Treball, i V, Condicions de Vida, 
de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007. Les persones presents van fer 
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algunes aportacions que es va acordar que s’introduïssin als textos respectius. A continuació 
es van formular les propostes de conclusions dels capítols esmentats.  
 
La setena reunió extraordinària es va fer el dia 26 de juny. Es va elaborar i aprovar, , per 
unanimitat, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d’establiment de la figura de 
l’habitatge concertat, i d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge. Igualment, es va 
elaborar i aprovar, per unanimitat, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual es regula el dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions 
urbanístiques.  
 
La vuitena reunió extraordinària es va fer el dia 17 de juliol. Durant el transcurs es va 
elaborar i aprovar, per consens, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de 
creació i regulació de l’Observatori de treball. Com a resposta a una pregunta del torn obert 
de paraules, el president va informar que el Departament d’Educació encara no havia pogut 
especificar quan estaria en disposició de remetre al CTESC el text de l’Avantprojecte de llei 
d’educació per al dictamen preceptiu. Les persones assistents van manifestar el seu interès 
que el text fos sotmès a dictamen.   
 
La novena reunió ordinària va tenir lloc el dia 16 de setembre. En aquesta sessió es va 
elaborar i aprovar, per consens, la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei que 
regula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència. 
Igualment, es va elaborar i aprovar, per consens, la Proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). I, 
també, es va elaborar i aprovar, per consens, l’informe sobre el Projecte d’ordre per la qual 
s’aprova l’aplicació RSAE corresponent a l’automatització dels processos i documents del 
Registre Administratiu de Sindicats i d’Associacions Empresarials de Catalunya. D’altra 
banda, es va acordar que es constituís un grup de treball que presentés una nova proposta 
per dur a terme una jornada sobre immigració.  
 
La desena reunió, de caràcter extraordinari, va ser el dia 9 d’octubre. Es va elaborar i 
aprovar, per consens, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula 
l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropaties 
cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes del Sistema nacional 
de salut. D’altra banda, es va acordar que el CTESC no podia elaborar la Proposta de 
dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la 
Salut fins que no es disposés del Decret que regula l’establiment de convenis i contractes de 
gestió de serveis assistencials. També, es van analitzar els índexs i es van planificar els 
capítols III i V de la Memòria socieconòmica i laboral de Catalunya 2008.  
 
En l’onzena reunió, de caràcter extraordinari, que es va fera el dia 14 d’octubre, es va 
elaborar i aprovar , per nou vots a favor i una abstenció, la Proposta d’informe sobre la 
Proposta d’ordre per la qual s’aprova l’aplicació DSAE corresponent a l’automatització dels 
processos i documents relatius al dipòsit dels estatuts de les associacions empresarials i 
sindicals. També es va elaborar i aprovar , per consens, la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Institut Català de la Salut.  
 
En la dotzena reunió extraordinària, que va tenir lloc el dia 30 d’octubre, es va elaborar i 
aprovar , per consens, la Proposta de dictamen sobre el projecte de decret de modificació 
del Decret 407/2006, de 24 d’octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada. D’altra banda, 
es va informar sobre l’estat de situació de l’informe Anàlisi prospectiva de les empreses 
d’inserció a Catalunya i es va aprovar la proposta d’informe Estat de l’aprenentatge 
permanent.  
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La tretzena reunió extraordinària va tenir lloc el dia 18 de novembre. Es va elaborar i 
aprovar per nou vots a favor i 1 abstenció, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària dels 
centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d’hemodiàlisi.  
 
La catorzena reunió extraordinària es va fer el dia 16 de desembre. En aquesta sessió es va 
presentar i aprovar la proposta d’informe Reducció del fracàs escolar. A continuació, es va 
elaborar i aprovar, per unanimitat, la Proposta de dictamen del Projecte de decret sobre les 
condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habilitat. Igualment, es va elaborar i 
aprovar la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el registre de 
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de Catalunya i dels procediments d’adjudicació 
dels habitatges de protecció oficial.  
 
 
Comissió de Treball de Polítiques Sectorials 
 
La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir en nou ocasions durant l’any 
2008, set de les quals amb caràcter extraordinari. 
 
En la reunió extraordinària del 2 de febrer es va analitzar, debatre i aprovar, per unanimitat, 
la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació sostenible de la Pesca 
Continental a Catalunya. 
 
En la reunió extraordinària de l’11 de març els membres de la comissió van analitzar, 
debatre i aprovar la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Registre 
d’empreses acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector 
de la construcció, amb nou vots a favor, cap en contra i una abstenció. El senyor Hallado va 
posar de manifest que es reservava la possibilitat de formular un vot particular al dictamen. 
 
A la següent reunió, també de caràcter extraordinari, que va tenir lloc el 10 d’abril, es va 
aprovar per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de Pesca i Acció 
Marítima. D’altra banda, es va informar sobre l’estat de situació de l’informe “R+D+I a 
Catalunya: una anàlisi comparativa i de relació amb la productivitat”. Les persones presents 
van aprovar l’externalització de la part qualitativa de l’Informe i van acordar que es contractés 
amb l’Institut Cerdà. També es va acordar que el CTESC fes una consulta al Departament 
d’Economia sobre el calendari de treball del Pacte nacional per a la recerca i la innovació, 
amb la finalitat de contrastar els terminis. 
 
El dia 13 de maig es va dur a terme una sessió ordinària. Xavier Riudor va presentar el 
capítol II de la Memòria socioeconòmica i laboral 2007, “Societat del coneixement”, el qual va 
ser aprovat per unanimitat amb la incorporació d’algunes aportacions. 
 
El dia 17 de juny es va dur a terme una nova sessió ordinària. Es va analitzar la proposta de 
conclusions relacionades amb el capítol II, “Societat del coneixement” de la Memòria 2007, 
presentada pels serveis tècnics del CTESC. La proposta es va aprovar amb la incorporació 
d’algunes modificacions. 
 
A la següent reunió, de caràcter extraordinari, feta el dia 3 de juliol, es va aprovar per 
unanimitat la proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de política industrial. D’altra 
banda, Josep Maria Rañé va informar que el dia 7 de juliol es convocaria la premsa per fer la 
presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007, i va convidar els 
membres de la Comissió Executiva a assistir-hi. També va informar que la Direcció General 
de Qualitat Ambiental havia fet arribar un document de resposta a les observacions que el 
CTESC va fer al Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental, el 
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qual es traslladaria als membres de la Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i 
Medi Ambient. 
 
En la reunió extraordinària del dia 21 d’octubre es va analitzar la proposta d’índex, 
presentada pels serveis tècnics del CTESC, del capítol II de la Memòria socioeconòmica i 
laboral 2008 referit a la Societat del coneixement. Les persones presents van fer aportacions 
i es va acordar-ne la incorporació a l’índex. 
 
A la següent reunió, de caràcter extraordinari, del dia 9 de desembre, es va aprovar 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). 
 
En la reunió extraordinària del dia 16 de desembre Alfons Labrador (ponent de l’informe) i 
Xavier Riudor, cap del Gabinet Tècnic, van exposar el contingut de l’Informe  “L’R+D+I a 
Catalunya (2002-2005): una anàlisi comparativa”, com també la metodologia que s’havia 
seguit. L’Informe es va aprovar per unanimitat de les persones presents, i el Sr. Rañé va 
informar que se sotmetria a l’aprovació definitiva del Ple el mes de gener de 2009. 
 
 
Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient 
 
Durant aquest any la Comissió de treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient es 
va reunir en deu ocasions, vuit de les quals amb caràcter extraordinari.  
 
La primera reunió, de caràcter extraordinari, es va fer el 26 de febrer i es va aprovar la 
proposta de dictamen del Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.  
 
A la següent reunió, de caràcter extraordinari, que es va fer l’11 de març, es va aprovar la 
proposta de dictamen sobre el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona.  
 
La següent reunió, de caràcter extraordinari, es va fer el 26 de març. En aquesta reunió es 
va aprovar la proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de millora de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Així mateix, es va aprovar l’esborrany d’informe 
“Oportunitats de millora de la mobilitat ocupacional a Catalunya” i es va aprovar modificar-ne 
el títol per “Metodologia d’avaluació de propostes en l’àmbit de la mobilitat ocupacional”. Es 
va acordar convocar una sessió amb especialistes per tal de difondre l’informe i també es va 
acordar que el grup de treball continués treballant sobre les recomanacions que se’n deriven.   
 
La següent reunió, de caràcter extraordinari, es va fer el 24 d’abril i es va aprovar la 
proposta de dictamen del Projecte de decret sobre valorització d’escòries siderúrgiques. 
 
A la següent reunió, també extraordinària, feta el 22 de maig, es va aprovar la Proposta de 
dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
A la reunió ordinària del 10 de juny, es va fer l’anàlisi de la proposta de capítol VI 
“Sostenibilitat ambiental” de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del 2007. 
 
A la següent reunió, també extraordinària, feta el 19 de juny, es van aprovar les conclusions 
del capítol VI de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del 2007. 
 
A la reunió extraordinària del 2 d’octubre es va analitzar la proposta d’índex del capítol VI 
“Sostenibilitat ambiental” de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008.  
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A la reunió extraordinària del 30 d’octubre es va aprovar la Proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei d’aeroports i heliports de Catalunya.  
 
A la darrera reunió de la Comissió, que es va fer el 18 de novembre, es va aprovar la 
proposta de dictamen sobre el Projecte de Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de 
Catalunya 2009-2015 i sobre el Projecte de Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-
2012. Així mateix, en aquesta reunió es va aprovar la proposta d’informe “Gestió i impuls de 
les infraestructures”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Pàg. 31 de 105 

Dictàmens emesos 
 
 
Aquest any el CTESC ha emès trenta-tres dictàmens i un informe. També ha rebut la petició 
de dos dictàmens més que després han estat retirats, un sobre el Projecte de decret pel qual 
es regula el sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis 
assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut i l’altre sobre la Llei d’educació. 
 
 
Dictamen 1/2008 sobre el Projecte de decret d’eliminació de tràmits i simplificació de 
procediments per facilitar l’activitat econòmica  
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 4 
de febrer. 
 
El Dictamen conté setze observacions generals i disset a l’articulat.  
 
El CTESC valora de forma positiva la iniciativa que dóna lloc al Projecte de decret, ja que 
facilita alguns tràmits de l’activitat econòmica i empresarial, i estableix un nou model de 
relació amb l’Administració. Tot i això, es posa de manifest que el Projecte de decret no 
assoleix les expectatives generades, tant en l’Acord Estratègic per a la internacionalització, 
la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, com en els acords de 
Govern que anunciaven mesures per facilitar els tràmits administratius a les empreses. Es 
considera que aquest és un primer pas que caldria aprofundir amb una avaluació del conjunt 
de tràmits. 
 
En el Dictamen també es destaca de forma positiva l’exigència de l’informe de l’impacte 
regulatori i també l’establiment d’una Guia de bones pràctiques per a l’elaboració i revisió de 
la normativa, com a actuació ex-ante. Es remarca la necessitat de reforçar l’anàlisi de 
l’impacte regulatori ex-post, ja que es considera que no es desenvolupa suficientment. 
 
D’altra banda es posa de manifest que l’Administració hauria d’habilitar un canal d’informació 
telemàtic, que permeti conèixer d’una forma àgil i centralitzada tots els tràmits administratius 
que potencialment són d’aplicació a la ciutadania i que permeti conèixer, en tot moment, la 
seva situació respecte d’un procés en qüestió.  
 
També es remarca que en la norma ha de quedar clar que les funcions de l’Oficina de Gestió 
Empresarial en cap cas poden menyscabar les competències assignades als departaments 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el Dictamen s’assenyala que aquest Decret de simplificació administrativa no és 
l’instrument adequat per modificar diferents normatives sectorials, tal com es fa a les 
disposicions finals, les quals no suposen cap eliminació o simplificació de tràmits 
administratius. 
 
 
Dictamen 2/2008 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental a Catalunya 
 
El Ple del Consell, en la sessió extraordinària del dia 25 de febrer, va aprovar per vint-i-sis 
vots a favor, cap en contra i una abstenció aquest Dictamen.  
 
El Dictamen conté cinc observacions generals i setze observacions a l’articulat.  
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En el Dictamen es valora de forma positiva que s’incorporin les demandes de la comunitat 
científica pel que fa a la inclusió de criteris de sostenibilitat per tal d’evitar possibles impactes 
negatius sobre la fauna que hi habita. 
 
També es valora positivament el fet que el control del compliment de la normativa passi als 
agents de l’Autoritat corresponents, que la gestió dels fons provinents de la recaptació de les 
taxes i permisos de pesca quedi adscrita al departament competent en matèria de medi 
ambient, i que s’inclogui la participació ciutadana, educació i formació en aquesta matèria a 
través de plans i programes.  
 
D’altra banda, es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de precisar amb 
claredat que, de conformitat amb la legislació d’aigües, correspon a l’Agència Catalana de 
l’Aigua vetllar perquè les condicions de l’aigua la facin útil per a qualsevol tipus 
d’aprofitament, incloent-hi la pesca, i determinar la prioritat dels usos mitjançant la 
planificació. 
 
En el dictamen es remarca que la legislació, en l’àmbit de les aigües, ja recull suficients 
cauteles i, en aquest sentit, l’Avantprojecte de llei no hauria de restar agilitat al procediment 
administratiu. També es recomana que s’estableixin indicadors de seguiment per conèixer 
l’efectivitat, la disponibilitat i la suficiència dels ingressos previstos en la memòria econòmica. 
 
En les observacions a l’articulat es recomana que sigui en l’Avantprojecte de llei on es 
determini la composició de la Comissió per a la conservació de les espècies íctiques i 
astàciques i la composició del Consell Assessor i que no es deixi per a un desplegament 
reglamentari posterior. També es recomana especificar amb claredat què considera urgència 
l’Administració per alterar o reduir una massa d’aigua i es recomana la prohibició de l’ús de 
substàncies d’origen químic o bioquímic per afavorir les captures.  
 
 
Dictamen 3/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana per a la 
integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 25 de febrer.  
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i tretze a l’articulat. 
 
En aquest Dictamen el CTESC posa de manifest que, amb caràcter excepcional, l’Agència 
podria perllongar l’atenció dels joves extutelats més enllà dels 21 anys. Per fer aquesta 
perllongació s’hauria de tenir en compte el criteri dels equips tècnics responsables del 
seguiment del jove i  l’objectiu hauria de ser aconseguir-ne l’emancipació efectiva  
 
En el Dictamen es proposa que la Llei estableixi la col·laboració i la informació recíproca amb 
les entitats i agents socials que ofereixen assessorament en matèria d’inserció dels joves 
immigrants  tutelats i extutelats. 
 
En les observacions a l’articulat del Dictamen es recull que es considera necessària la 
incorporació de la representació institucional dels agents socials en la composició del 
Consell Assessor de la futura Agència catalana per a la integració social d’adolescents i 
joves tutelats i extutelats.  També es considera que en la composició s’ha d’assegurar la 
representació de les empreses d’economia social, atesa la seva participació activa en aquest 
àmbit. 
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Dictamen 4/2008 sobre el Projecte de decret de modificació dels Decrets 339/2006, de 
5 de setembre i 408/2006, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la Renda Mínima d’Inserció 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 25 de febrer.  
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i sis observacions a l’articulat.  
 
En el Dictamen s’assenyala com a positiu el fet que es modifiqui la Renda Mínima d’Inserció 
per adaptar-se, de la forma més eficaç possible, a les necessitats de les persones que s’hi 
acullen. Es considera positiu que es millori la protecció de les famílies monoparentals o 
nuclears amb 1 o 2 fills i que se simplifiqui l’accés als ajuts.  
 
Es recorda que hi ha un compromís en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la  competitivitat de l’economia catalana, de redissenyar la Renda 
Mínima d’Inserció per adaptar-la al nou mapa d’exclusió social de Catalunya.  En el 
Dictamen es posa de manifest que aquest compromís no s’assoleix amb aquest Decret de 
modificació. 
 
Es proposa que es refongui tota la regulació de la Renda Mínima d’Inserció en una norma 
amb rang de Llei. 
 
Pel que fa a la modificació de l’article 10 del Decret 339/2006, de 5 de setembre,  i que 
regula la coordinació, el seguiment i l’avaluació del programa, en el Dictamen es posa de 
manifest que s’hauria de determinar l’àmbit territorial i/o funcional dels equips 
d’assessorament tècnic, dels serveis socials d’atenció primària i de les entitats socials 
homologades a les quals es fa referència.  
 
 
Dictamen 5/2008 sobre l’Avantprojecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
retornades a Catalunya 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 3 de març. 
 
El dictamen conté sis observacions generals i vint-i-vuit  a l’articulat. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que el Consell considera que aquest Avantprojecte de 
llei hauria d’haver estat precedit i, posteriorment, vinculat al Pacte nacional per a la 
immigració. Tot i així, es valora positivament que el Govern de la Generalitat exerceixi la 
seva competència exclusiva en matèria de primera acollida de les persones immigrades.  
 
En el Dictamen es considera que l’Avantprojecte de llei hauria d’establir uns mínims comuns 
en les diferents accions d’acollida que ja s’estan duent a terme a Catalunya i ajudar a 
desenvolupar-ne on no s’han començat a dur a terme. També es proposa que es defineixin 
amb més claredat els programes d’acollida especialitzada per tal de poder conèixer les 
seves característiques i continguts bàsics. D’altra banda es considera necessari que tant el 
servei de primera acollida com els programes d’acollida especialitzada disposin d’una 
dotació de recursos suficients per poder tenir un desplegament correcte. 
 
També es posa de manifest que no es creu convenient que la participació de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives en aquests temes es canalitzi 
mitjançant la Taula de Ciutadania i Immigració, ja que és un òrgan merament consultiu; es 
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considera que aquestes organitzacions haurien d’estar representades a l’Agència de 
Migracions de Catalunya. 
 
 
Dictamen 6/2008 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els 
criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 3 de març. 
 
El Dictamen conté tres observacions generals i tretze observacions a l’articulat. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que ha estat important la transposició i l’adaptació de la 
normativa general comunitària al nostre ordenament jurídic, i també ha estat important que 
mitjançant aquest Projecte de decret es fixin més acuradament els criteris i els sistemes de 
control d’admissió i les proves de caracterització dels residus en dipòsits controlats.  
 
El Dictamen fa una valoració negativa del fet que en la documentació annexa al Projecte de 
decret no s’inclogui l’estudi des del punt de vista de la simplificació administrativa i reducció 
de costos per a les empreses, d’acord amb l’establert a la mesura 14 de l’Acord de Govern 
de 17 de juliol de 2007.  
 
Pel que fa a l’articulat, en el Dictamen es posa de manifest que s’haurien de revisar alguns 
articles perquè es considera que la redacció no és suficientment clara o bé pot generar 
confusió. 
 
 
Dictamen 7/2008 sobre el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 17 de març. 
 
El Dictamen conté quinze observacions generals i trenta-cinc observacions específiques. 
 
En el Dictamen el CTESC posa de manifest que el Pla director de mobilitat (PDM) posa les 
bases necessàries per fomentar la mobilitat sostenible i segura en la Regió Metropolitana de 
Barcelona. També s’assenyala que constitueix un avenç per la planificació integral de la 
mobilitat tenint en compte tots els instruments necessaris i els agents implicats. D’altra 
banda, el CTESC considera que la millora de la mobilitat ha de descansar en dos eixos 
fonamentals, la gestió i millora de les infraestructures de mobilitat tant de les actuals com de 
les noves que es construeixin.  
 
En el Dictamen també s’assenyala que el CTESC considera que, per garantir la plena 
aplicació de les mesures proposades en el PDM, és imprescindible que aquestes mesures 
siguin coherents amb la resta d’instruments i figures de planejament sectorial i que s’hauria 
de tenir en compte la inclusió de les actuacions proposades en el PDM en la planificació de 
rang inferior. 
 
També es posa de manifest que la planificació integral de la mobilitat ha de comportar, 
bàsicament, una millor gestió de la mobilitat i una optimització de la inversió pública en 
infraestructures per la mobilitat, i ha d’incidir, de manera més positiva, en el teixit econòmic i 
productiu, en la reducció del consum energètic, en l’equilibri i l’accessibilitat territorial i en el 
benestar general de la població.  
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El CTESC també creu convenient de destacar que l’accés de les persones amb mobilitat 
reduïda s’hauria de tenir més en compte a tot el PDM i, pel que fa a la política tarifària, que 
s’hauria de tenir en consideració la creació de títols de transport anual adreçats a persones 
treballadores, escolars, estudiants, persones de baixes rendes i persones en atur. 
 
En el Dictamen es valora positivament el procés participatiu que s’ha dut a terme en 
l’elaboració de les diferents fases del PDM, però es troba a faltar que no s’hagi creat un 
espai participatiu específic per fer el seguiment de la posada en funcionament de les 
mesures i de valoració de les conseqüències de la seva implantació. 
 
Pel que fa a les observacions específiques del Dictamen es posa de manifest, entre d’altres, 
les qüestions següents: es considera que cal reformar la matèria d’informació, tant per l’ús 
de les infraestructures viàries com pels serveis  ferroviaris; es troba a faltar que en la creació 
d’aparcaments per a camions i vehicles pesants no es prevegi també la creació 
d’aparcaments de mercaderies perilloses; s’hauria d’elaborar una mesura que proposi i 
unifiqui les condicions mínimes que han de satisfer els intercanviadors; s’haurien d’habilitar 
grans aparcaments propers a estacions ferroviàries, com a aparcaments dissuasoris; 
s’hauria d’aprovar un Pla de serveis de transport públic; s’hauria d’aglutinar en un únic òrgan 
la planificació i gestió del transport públic regional; s’haurien de millorar les freqüències de 
pas dels tramvies de Barcelona, apropant-les a les del metro i s’hauria de fomentar la 
posada en marxa de busos llançadora per accedir als espais de desenvolupament econòmic. 
 
 
Dictamen 8/2008 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses 
acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la 
construcció 
 
El Ple del Consell, en la sessió extraordinària del dia 17 de març, va aprovar aquest 
Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i una abstenció.  
 
El Dictamen conté cinc observacions generals i tres observacions a l’articulat. 
 
L’observació principal que el CTESC ha posat de manifest en aquest Dictamen és que 
s’hauria d’habilitar el registre perquè es pugui incorporar, de forma voluntària i d’acord amb 
els agents socials, més dades de les que estableix la norma per poder obtenir una major 
informació. En aquest sentit, i de manera complementària a la seva funció de registre, es 
considera que el sistema hauria de permetre l’explotació de les dades a efectes estadístics. 
 
 
Dictamen 9/2008 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la 
Competència 
 
La Comissió Executiva del Consell, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 27 de març.   
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i set observacions a l’articulat. 
 
En aquest dictamen el CTESC valora positivament que l’Avantprojecte de llei reguli com una 
de les funcions de l’Autoritat Catalana de la Competència l’elaboració de l’informe de 
regulació. Aquest informe de regulació consisteix a informar ex-ante i/o ex-post, la regulació 
sectorial i els seus efectes directes o indirectes sobre la competència. 
 
També es considera positiu el reforçament que es fa del principi de transparència, ja que 
s’estableix la publicació de tots els informes que elabori l’Autoritat Catalana de la 
Competència. 
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D’altra banda, es posa de manifest que cal afavorir el principi de concurrència propi de la 
contractació en el sector públic. En aquest sentit, es considera convenient incorporar com a 
objectiu de l’Autoritat Catalana de la Competència, la valoració, a instància de part, dels 
efectes que sobre la competència es puguin derivar dels plecs de condicions de contractació 
fets per l’Administració pública de Catalunya i pels ens locals.  
 
 
Dictamen 10/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics 
 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en 
la sessió extraordinària del dia 27 de març. 
  
El Dictamen conté tres observacions generals i deu observacions a l’articulat. 
 
En aquest dictamen el CTESC posa de manifest que és necessari tractar normativament la 
realitat de les urbanitzacions que es van implantar entre els anys 1956 i 1981, per tal de 
facilitar instruments per eixugar els dèficits de serveis que pateix la ciutadania d’aquestes 
urbanitzacions.  
 
També es considera encertat l’establiment d’instruments i línies d’ajuts pressupostaris i 
financers als ajuntaments per dur a terme els programes d’adequació previstos per 
l’Avantprojecte de llei. 
 
 
Dictamen 11/2008 sobre el Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 7 
d’abril.  
 
El Dictamen conté set observacions generals i nou observacions a l’articulat. 
 
Pel que fa a les observacions generals, en primer lloc, es remarca la importància de 
reconèixer la realitat social de la diversitat familiar i el fet de reconèixer específicament la 
monoparentalitat.  
 
En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret no estableix les quanties 
econòmiques de les prestacions i ajuts sinó que les remet a la Llei de pressupostos, la qual 
cosa fa que les quanties restin sotmeses a la suficiència dels pressupostos. També s’indica 
que s’hauria de preveure la possibilitat d’incrementar, progressivament, el límit màxim d’edat 
dels infants establert com a requisit per poder causar dret a la prestació econòmica de 
caràcter universal per infant a càrrec. 
 
D’altra banda, en el Dictamen s’assenyala que hauria de ser l’Administració qui assumís les 
funcions de gestió i comprovació de les dades identificatives de la família per acreditar la 
seva condició de monoparentalitat. 
 
Pel que fa a les observacions a l’articulat, la més destacada és la proposta que s’inclogui en 
la redacció de l’article 32 que la partida pressupostària dedicada a les prestacions 
econòmiques universals tingui caràcter ampliable per garantir la universalitat d’aquestes 
prestacions. També es fan observacions formals i sobre aclariment de redacció de 
determinats preceptes. 
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Dictamen 12/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de pesca i acció marítima 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 
14 d’abril. 
 
El Dictamen conté dues observacions generals i vint-i-nou a l’articulat. 
 
En les observacions generals es recomana que l’Avantprojecte de llei reguli de forma 
específica la pesca turisme com a activitat o modalitat pesquera.  
 
Pel que fa a les observacions a l’articulat, es proposa que s’incloguin les definicions de 
pesca professional, pesca artesanal i pesca industrial i es concreti la definició de punt de 
primera venda. 
 
Quant a les llicències, es considera que s’hauria d’ampliar el termini de 5 anys de vigència 
de les llicències de pesca o marisqueig professional en vaixell, i es posa de manifest que tant 
aquestes llicències com les llicències per a l’exercici del marisqueig professional sense 
embarcació o embarcació auxiliar haurien de poder ser transmissibles a terceres persones. 
També es considera que s’hauria d’incloure la possibilitat que les confraries de pesca puguin 
expedir llicències de pesca marítima recreativa. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria d’aprofundir en la 
regulació de les zones i temps de veda. 
  
També s’indica que malgrat que l’Avantprojecte de llei reguli excepcions al compliment dels 
requisits dels ports de desembarcament, s’hauria de garantir, com a mínim, que aquests 
ports continuïn complint els requisits aplicables a les descàrregues, com també els requisits 
sanitaris exigibles segons la legislació vigent.  
 
D’altra banda es considera que el termini d’un any, per a la resolució dels expedients 
sancionadors, és excessiu i pot causar perjudicis greus en les persones expedientades, 
sobretot si hi recauen les normes cautelars i provisionals.  
 
 
Dictamen 13/2008 sobre el Projecte de decret sobre la valorització d’escòries 
siderúrgiques 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 28 d’abril.  
 
El Dictamen conté sis observacions generals i set observacions a l’articulat. 
 
En el Dictamen es valora positivament qualsevol regulació que respongui a la valorització 
d’un residu i que ajudi a minimitzar-ne l’impacte sobre l’entorn. Es considera positiu que la 
norma present augmenti les possibilitats de valorització de les escòries siderúrgiques 
respecte de les expressades a l’Ordre de 15 de febrer de 1996, que tracta de la valorització 
d’escòries en general.  
 
D’altra banda, es considera que, tenint en compte el programa de gestió de residus de la 
construcció a Catalunya, als residus d’obra civil que provenen de la valorització de les 
escòries siderúrgiques i que són material sobrant d’aquesta obra civil, se’ls hauria d’aplicar 
un procediment de tractament sostenible. 
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També es considera convenient que s’especifiquin les condicions de seguretat en les quals 
s’ha de fer l’emmagatzematge de les escòries, ja que la norma permet, en casos 
determinats, que s’emmagatzemin per un termini no superior a 12 mesos. 
 
 
Dictamen 14/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de salut pública 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 28 d’abril. 
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i vint observacions a l’articulat. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que aquesta norma representa una oportunitat per al 
desenvolupament dels instruments de gestió de la salut laboral, en els aspectes que 
corresponen al Departament de Salut. Es proposa que les persones responsables de les 
unitats de salut laboral, per poder assolir la tasca encomanada en aquelles intervencions a 
fer davant terceres persones, tinguin la condició d’agents de l’autoritat. 
 
En el dictamen es proposa que s’incorporin com a vocals del Consell Rector de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya els agents socials més representatius de Catalunya, i com a 
integrants de la Comissió Directora de Seguretat i Qualitat Alimentària dos representants 
dels sindicats més representatius del sector de l’alimentació. 
 
D’altra banda, es proposa afegir un article per especificar l’estructura de l’Agència Catalana 
de Seguretat Alimentària i un altre que faci referència al control econòmic i financer de 
l’Agència de Salut Pública. 
 
També es proposa que s’estableixin uns terminis màxims tant per emetre dictamen sobre 
l’avaluació d’una mostra analitzada, com per dur a terme una tercera anàlisi. 
 
Unes altres propostes incloses en el dictamen són que s’especifiqui l’inici del termini de sis 
mesos en què s’ha d’aprovar el decret regulador dels Estatuts de l’Agència i que s’estableixi 
el termini —se sol·licita que sigui màxim d’un any— per homogeneïtzar les condicions de 
treball del personal que integra l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
 
Dictamen 15/2008 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de serveis 
socials 2008-2009 de Catalunya 
  
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 13 de maig. 
 
El Dictamen conté vint observacions generals i quaranta-tres a l’articulat. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que, en opinió del CTESC, la Cartera de serveis socials 
s’hauria d’haver aprovat de forma simultània a la Llei 12/2007, de serveis socials, ja que es 
considera que, mentre la Cartera de serveis no estigui en vigor, el Sistema Públic de Serveis 
Socials està buit de contingut. D’altra banda s’assenyala que aquesta Cartera desenvolupa 
escassament els serveis de promoció de l’autonomia.  
 
En el Dictamen també s’assenyala que caldria especificar els perfils professionals associats 
a alguns serveis i incloure-hi els perfils de psicologia i/o pedagogia.  
 
En diverses observacions es posa de manifest que s’hauria de determinar la ràtio mínima de 
professionals per persones usuàries o el nombre de casos anuals que es poden atendre. 
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D’altra banda es considera que en els serveis d’atenció a la dependència les ràtios dels 
professionals previstes són insuficients. 
 
El CTESC troba a faltar, en moltes fitxes de prestació de serveis, la figura del cuidador o 
cuidadora directe o auxiliar i una definició amb el perfil professional i les tasques a 
desenvolupar de la figura del professional de referència. Es considera necessària una 
regulació específica sobre les funcions i les aportacions de les persones voluntàries dels 
serveis socials i també que s’estableixi la figura de la persona treballadora familiar.  
 
En el Dictamen es recomana, pel que fa al copagament, que no superi allò que estableix la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia i d’atenció a la dependència. En  l’article que regula el copagament 
es proposa incloure un afegitó per recordar que, tal com disposa l’article 65 de la Llei 
12/2007, els serveis socials bàsics han de tendir a la gratuïtat i també que no s’ha d’excloure 
ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de recursos econòmics. D’altra banda 
es posa de manifest que els criteris per determinar el copagament, per part de les entitats 
locals respecte de la prestació de teleassistència i la prestació d’ajut a domicili, han de ser 
uniformes per garantir el principi d’equitat territorial.  
 
Pel que fa a la garantia de la prestació, es considera que haurien de ser garantits i no 
sotmesos a disponibilitat pressupostària: el servei de transport adaptat, el servei de llar amb 
suport o residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física i les ajudes 
per a l’autonomia personal per a les persones amb grau III de dependència reconegut.  
 
En el Dictamen es posa de manifest que la Cartera de serveis socials hauria de preveure el 
servei de centre de nit.  
 
També es posa de manifest que s’hauria d’establir la col·laboració amb l’Institut Català de 
Qualificacions Professionals per definir els perfils, les qualificacions i les titulacions dels 
professionals dels serveis socials.  
 
 
Dictamen 16/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats 
 
El Ple del Consell, en la sessió ordinària del dia 26 de maig, va aprovar aquest Dictamen per 
vint-i-quatre vots a favor, un en contra i una abstenció. 
 
El Dictamen conté setze observacions generals i quaranta-sis a l’articulat. 
 
El CTESC considera necessària una reforma de la Llei 3/1998. Però posa de manifest que 
encara no ha acabat el període d’adequació de les empreses a aquesta Llei i considera que 
la superació definitiva d’aquesta etapa ajudaria a identificar les solucions als problemes 
derivats de la implementació.  
 
En el Dictamen es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria d’identificar les 
qüestions més problemàtiques de la normativa en vigor, com ara l’establiment dels casos en 
què les activitats sotmeses a comunicació requereixen una certificació, el temps màxim en 
què una activitat pot ser declarada de caràcter temporal, els criteris quantitatius per a la 
intervenció administrativa en el cas de canvi substancial i no substancial, i concretar les 
seves solucions sense remetre-les al futur desenvolupament reglamentari.   
 
Es recomana que es tingui en compte que, en aquests moments, s’està debatent la reforma 
de la Directiva 2008/1/CE, de 15 de gener, relativa a la prevenció i control integrats de la 
contaminació i es proposa que es faci una Llei de prevenció i control ambiental específica 
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per a les petites i mitjanes empreses, diferenciada de la que afecta les grans instal·lacions 
industrials identificades per la  Directiva esmentada.  
 
El CTESC considera que la  incorporació del Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, 
afegeix complexitat a la norma, ja que l’Avantprojecte afectarà una majoria d’activitats que no 
hauran d’estar sotmeses al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. El CTESC 
considera que caldria aclarir les definicions que s’incorporen i els procediments associats a 
l’obtenció de l’avaluació d’impacte ambiental.  
 
Es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei s’hauria d’adaptar als objectius de 
racionalització, simplificació de procediment i aclariment.  Pel que fa a la nova estructura dels 
annexos, es considera que no aporta prou claredat al sistema, pel fet de voler encaixar o 
integrar els annexos no coincidents del Reial decret legislatiu 1/2008 amb els de la Directiva 
2008/1 i els de la Llei 3/1998. 
 
El CTESC considera que els controls periòdics i revisions establerts en aquest Avantprojecte 
de llei haurien de coordinar-se i convalidar-se, si s’escau, amb d’altres controls sectorials 
legalment exigibles. 
 
Es considera que el silenci administratiu establert en l’Avantprojecte de llei hauria de ser 
positiu i que l’Administració ha d’aplicar els esforços necessaris per evitar que els silencis es 
produeixin per manca de recursos i que aquests comportin perjudicis per a les empreses. 
 
El CTESC valora de forma positiva que sigui una llei exclusivament ambiental, que, pel que 
fa a les activitats sotmeses al règim de comunicació, es delimiti la discrecionalitat dels 
ajuntaments i no se sotmetin a revisió, que es doni valor al sistema de gestió ambiental 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i que es creï la Comissió d’Avaluació i 
Seguiment de l’aplicació de la Llei. 
 
 
Dictamen 17/2008 sobre el Projecte de decret d’establiment de la figura d’habitatge 
concertat, i d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 30 de juny de 2008. 
 
El Dictamen conté sis observacions generals i tretze observacions a l’articulat.  
 
En el Dictamen es posa de manifest que la figura de l’habitatge concertat català pot donar 
sortida a una part de la borsa d’habitatge lliure que, amb el canvi de cicle, no troba sortida en 
el mercat.  
 
No obstant això, es considera que, per afavorir l’accés a l’habitatge, els preus d’aquesta 
nova tipologia haurien de ser més assequibles, atès que els preus màxims que el Projecte de 
decret estableix són molt propers als preus actuals del mercat lliure. 
 
En aquesta mateixa línia, es posa de manifest que els recursos públics han d’anar 
preferentment destinats a la promoció d’habitatges de protecció oficial de règim general i de 
règim especial. 
 
Una altra observació recomana igualar el règim jurídic per a tots els habitatges de preu 
concertat de Catalunya, independentment del tipus de sòl sobre el qual es construeixin o 
estiguin construïts. 
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D’altra banda, en el supòsit d’exercici de l’opció de compra que es reconeix a la tipologia 
d’habitatges de lloguer, es proposa actualitzar amb l’IPC l’import de les rendes cobrades al 
llogater o llogatera que el promotor o promotora ha de descomptar del preu de venda.  

 
En una altra observació, es proposa mantenir l’actual regulació del procediment de tramitació 
de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges.   
 
Finalment, es valora molt positivament el fet que el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge estableixi acords amb les entitats financeres de Catalunya per tal que els préstecs 
preferencials per a l'adquisició d'habitatges de preu concertat de Catalunya puguin arribar al 
100% del preu de l'habitatge, i es recomana que aquest acord es pugui estendre a la resta 
de tipologies d'habitatge de protecció oficial. 
 
UGT formula un vot particular per reclamar la unificació del període de qualificació de la nova 
tipologia d’habitatges de protecció oficial que es crea a través del Projecte de decret objecte 
de dictamen i, així mateix, per continuar reclamant al Govern la reducció d’aquest període, 
reclamant que el termini de qualificació sigui, per a tots els casos, de 30 anys. 
 
 
Dictamen 18/2008 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el dret de 
reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 30 de juny de 2008. 
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i tretze a l’articulat.  
 
El Dictamen valora positivament la voluntat de superar les disfuncions actuals de la regulació 
del dret de reallotjament. Malgrat això, es considera que la nova tipologia d’habitatges per a 
persones afectades per actuacions urbanístiques no hauria de convertir-se, a la pràctica, en 
l’única tipologia d’habitatges destinats al reallotjament d’aquestes persones. En aquesta 
línia, proposa eliminar que el reallotjament s’hagi de fer efectiu, amb caràcter general, en 
aquesta nova tipologia.  
 
D’altra banda, es considera que la durada del règim de protecció que s’estableix al Projecte 
de decret per als habitatges de substitució hauria de ser coherent amb la Llei 18/2007, del 
dret a l’habitatge. 
 
Es proposa exigir que en cas que hi hagi mutu acord entre les persones titulars del dret de 
reallotjament i les obligades a fer-lo efectiu es comuniqui al Departament competent en 
matèria d’habitatge i que es faci constar en escriptura pública, a l’efecte de donar més 
seguretat jurídica als supòsits de segones o posteriors transmissions.  
 
Es proposa unificar els requisits exigits per l’accés als habitatges de substitució, eliminant les 
diferències que conté el Projecte de decret segons la ubicació de l’habitatge de substitució.  

 
També es proposa que en el cas d’escreix de la superfície en el nou habitatge de substitució, 
es reconegui el dret a accedir a un préstec preferencial fins al 100%, amb el límit del 80% del 
preu o valor de taxació de l’habitatge. 
 
Finalment, una altra proposta va dirigida a admetre la possibilitat que els titulars del dret de 
reallotjament puguin optar a l’adquisició d'espais annexos.  
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Dictamen 19/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de política industrial  
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 7 de juliol. 
 
El Dictamen conté deu observacions generals i trenta-una a l’articulat. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que es considera adient que s’estableixi un marc 
normatiu per a l’actuació pública en relació amb l’activitat industrial i es valora de forma 
positiva que s’adreci no solament a les activitats que tradicionalment s’han considerat 
industrials sinó que abasti també les activitats de serveis relacionats amb l’empresa.   
 
Es proposa que s’inclogui com a finalitats de l’Avantprojecte de llei l’atracció d’inversió i 
foment de la internacionalització del teixit empresarial català i es considera positiu que es 
defineixi el que s’entén per microempresa, petita i mitjana empresa.  
 
També es valora positivament l’agrupació d’organismes i instruments d’intervenció en 
matèria de política industrial en una única agència com a fórmula de racionalització i millora 
de la coordinació dels diferents programes i accions.  
 
Es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de regular les funcions de  
l’Observatori de Prospectiva Industrial com a eina d’anàlisi i diagnosi i que l’Agència 
Catalana d’Inversions s’hauria d’incorporar amb rellevància suficient per impulsar l’activitat 
que té encomanada en matèria de captació d’inversions. També es valora positivament la 
creació del Consell de Política Industrial de Catalunya com a òrgan de participació i consulta 
en matèria d’indústria, però es troba a faltar que l’Avantprojecte de llei reguli les seves 
funcions.   
 
En el Dictamen es considera que la participació de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya ha de quedar garantida en l’articulat de l’Avantprojecte de 
llei de forma concreta, no genèrica, i també que s’han de concretar les funcions atribuïbles 
als òrgans establerts en aquest Avantprojecte de llei, per tal que no es puguin desvirtuar amb 
l’elaboració reglamentària posterior. 
 
Pel que fa al registre d’establiments industrials i de serveis relacionats amb les empreses de 
Catalunya es considera que caldria afirmar el caràcter públic del Registre i que per a 
l’actualització de les dades s’hauria d’establir de forma preeminent la consulta a d’altres 
registres públics existents, per tal d’evitar l’obligació de la ciutadania d’haver de facilitar la 
mateixa dada a diferents organismes públics. 
 
 
Dictamen 20/2008 sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l’Observatori 
del Treball 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 18 de juliol. 
 
El Dictamen conté sis observacions generals i vint observacions a l’articulat. 
 
Es considera positiu que s’hagi promogut la normativa de creació i regulació de l’Observatori 
del Treball i es valora positivament que s’hagi complert amb la mesura 69 de l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005, i amb la mesura 84 de la revisió i nou 
impuls per al període 2008-2011 de l’esmentat Acord.  
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En el Dictamen es remarca que l’objectiu de l’Observatori del Treball ha de ser disposar d’un 
bon sistema d’informació, d’anàlisi i de prospectiva del món laboral i en especial de l’evolució 
del mercat de treball català. Es proposa que s’incorpori a la norma que l’obtenció, l’anàlisi i 
l’elaboració de dades es faci també en l’àmbit sectorial. 
 
Es proposa que s’estableixin altres funcions a l’Observatori, d’una banda, impulsar la creació 
d’una xarxa amb altres observatoris de l’àmbit local o sectorial, amb l’objectiu de coordinar 
les funcions i, d’altra banda, oferir als àmbits competents la informació necessària i 
sistematitzada per a la planificació i avaluació d’estratègies i actuacions ocupacionals.  
 
Es posa de manifest que s’haurien d’evitar solapaments i duplicitat d’actuacions entre les 
funcions de l’Observatori del Treball i les d’altres organismes ja existents, com el Consell de 
Relacions Laborals o el mateix CTESC.  Tot i que s’hauria de recollir en la norma que 
l’Observatori del Treball hauria de donar informació i suport al Consell de Relacions 
Laborals. 
 
Es considera que la Secretaria de l’Observatori del Treball hauria de formar part de la seva 
composició i que s’hauria d’establir sobre quin càrrec recau la direcció tècnica de 
l’Observatori. També es considera que la composició de l’Observatori és excessiva per poder 
dur a terme una tasca àgil, eficaç i eficient. 
 
 
Dictamen 21/2008 sobre l’Avantprojecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitat usuàries de gossos d’assistència 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 
22 de setembre. 
 
El Dictamen conté cinc observacions generals i vint-i-tres a l’articulat. 
 
En primer lloc, el CTESC valora positivament aquesta normativa que fa extensiu l’ús de 
gossos d’assistència amb què actualment compten les persones amb deficiència visual a 
persones amb altres tipus de discapacitat com són les auditives, les físiques, l’autisme o 
altres malalties. Es considera que aquest fet suposa un avenç cap a una major autonomia de 
les persones amb discapacitat i es facilita la inclusió social i la igualtat de drets entre la 
ciutadania.  
 
També es valora positivament que es reguli l’activitat laboral duta a terme pels professionals 
de l’ensinistrament mitjançant la creació d’una qualificació professional pròpia de Catalunya.  
 
El CTESC considera que la possibilitat d’oferir suport econòmic a les persones amb 
discapacitat usuàries de gossos d’assistència s’hauria d’incloure en l’actual Sistema català 
de Serveis Socials com a dret subjectiu, ja que és un servei bàsic per a la promoció de 
l’autonomia personal, i no hauria d’estar sotmès al pressupost de la Generalitat. 
 
També es posa de manifest que, pel fet de ser una norma d’àmbit autonòmic, les persones 
beneficiàries dels drets recollits poden tenir problemes per exercir-los en cas de desplaçar-se 
fora del territori de Catalunya, per exemple en mitjans de transport, o en cas que 
l’ensinistrament dels gossos s’hagi dut a terme en un centre ubicat fora de Catalunya, entre 
d’altres casos.   
 
En les observacions a l’articulat el CTESC proposa modificacions puntuals de redacció, ja 
sigui per utilitzar la mateixa terminologia en els diferents articles, per adaptar els articles al 
contingut que regulen o per intentar fer més aclaridora la redacció. 
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Dictamen 22/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de regulació del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció (CIRE) 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 
22 de setembre. 
 
El Dictamen conté onze observacions generals i tres observacions a l’articulat. 
 
En primer lloc, el CTESC considera que les modificacions que es proposen es podrien haver 
establert en el marc de la Llei 5/1989, de 12 de maig, de creació del CIRE. També posa de 
manifest que la qualificació del CIRE com a empresa d’inserció sociolaboral requereix tenir 
en compte els requisits que la normativa relativa a les empreses d’inserció imposa a aquest 
tipus d’empresa.  
 
Es valora positivament que es redefineixin la finalitat i les funcions del CIRE incorporant la 
formació professional ocupacional per al col·lectiu de persones al qual s’adreça.  El CTESC 
considera que s’han de potenciar les mesures educatives i de formació ocupacional amb 
l’objectiu de facilitar la inserció sociolaboral del col·lectiu de joves que es troben sota tutela 
de la justícia juvenil.  
 
Es considera que el CIRE hauria de coordinar-se amb les empreses d’inserció per tal de 
garantir que l’itinerari d’inserció de les persones internes tingui continuïtat fora de la institució 
penitenciària; també s’ha de garantir que el compliment de l’objecte i les funcions del CIRE 
recollits en la nova norma no comporti una situació de desigualtat respecte de les empreses 
del sector privat.  
 
També es considera que cal establir un marc de regulació que unifiqui els criteris 
d’establiment de les condicions de treball, atesa la diversitat de situacions laborals que es 
donen als diferents tallers productius. 
 
El CTESC posa de manifest que, actualment, la percepció de la prestació d’atur a la que 
pugui tenir dret una persona excarcerada és incompatible amb la prestació econòmica 
d’excarceració. El CTESC proposa que s’estableixin mesures per esmenar aquesta situació 
atès que la finalitat del CIRE és afavorir la reinserció social a través de l’activitat laboral. 
 
El CTESC considera que la nova regulació del CIRE no ha de comportar la desaparició del 
Consell Assessor constituït l’any 2004 atès que és necessari garantir-hi la participació de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, d’altres agents 
socials, del  Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya, com també de les empreses d’inserció i del tercer sector. Es proposa afegir un 
nou article que reguli el Consell Social, la seva naturalesa, la composició i les funcions, entre 
les quals hi ha d’haver el seguiment de l’activitat mercantil del CIRE i les qüestions que 
afecten les condicions laborals de les persones penades que facin activitats laborals en 
tallers penitenciaris. 
 
 
Dictamen 23/2008 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’atenció podològica 
de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com 
a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 
13 d’octubre. 
 
El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat. 
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El CTESC considera adequat que el Govern hagi pres la decisió d’incloure l’atenció 
podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, 
com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut, ja 
que és important tenir en compte la medicina preventiva per millorar la qualitat de vida 
d’aquests pacients. 
 
Pel que fa als requisits que han de complir les persones per tenir dret a l’atenció podològica, 
es proposa diferenciar els requisits específics dels malalts amb diabetis tipus I i els dels 
malalts amb diabetis tipus II que presentin algun dels factors de risc cardiovascular, com ara, 
hipertensió arterial, dislipèmia i/o tabaquisme ja que aquests presenten lesions en els peus 
abans dels 10 anys de diagnòstic de la malaltia. 
 
 
Dictamen 24/2008 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’Institut Català de la Salut 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 20 d’octubre. 
 
El Dictamen conté una observació general i set observacions a l’articulat.  
 
En aquest dictamen el CTESC duu a terme majoritàriament observacions tècniques sobre el 
contingut de l’Avantprojecte. 
 
L’article 3.1 dels Estatuts estableix que els òrgans de govern i direcció de l’ICS són el 
Consell d’Administració i el director/a gerent. El CTESC considera que s’haurien d’afegir, en 
aquest article, la Secretaria del Consell d’Administració, la Comissió Executiva, les 
comissions assessores i al Comitè de direcció, ja que posteriorment es defineixen com a tals.   
 
L’article 6.7 dels Estatuts condiciona, entre d’altres requisits, la inclusió d’urgència d’un punt 
a l’ordre del dia a la presència de tots el membres del Consell d’Administració (presents o 
representats). El CTESC considera que aquest requisit podria impossibilitar la inclusió, pel 
tràmit d’urgència, d’un punt a l’ordre del dia, per la qual cosa proposa retirar aquest requisit. 
 
Pel que fa a la composició de la Comissió Executiva, el CTESC considera que s’ha d’aclarir 
que en el màxim de 8 membres queda inclosa la persona que presideix la Comissió 
Executiva. 
 
El CTESC considera que els acords del Consell General de Participació es poden prendre 
per majoria absoluta i no és necessària la majoria de dos terços. Considera que no és 
necessari un nivell de consens tan qualificat en un òrgan de participació i més tenint en 
compte que el Consell d’Administració de l’ICS pren els acords per majoria simple.  
 
 
Dictamen 25/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 20 d’octubre. 
 
El Dictamen conté cinc observacions generals i set observacions a l’articulat.  
 
En el Dictamen es valora de forma positiva que l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i 
financeres reguli majoritàriament matèries de la seva competència, ja que el CTESC 
considera que no és adient que aquesta Llei reguli aspectes legislatius que no tinguin relació 
amb el tema pressupostari.  
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Es constata que en aquest Avantprojecte de llei s’han incorporat qüestions relatives al cànon 
de l’Aigua, i al cànon de regulació, qüestions que són competència de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, sense que s’hagi consultat prèviament el seu Consell d’Administració.  

 
Es considera que la simplificació de criteris a l’hora d’establir les quotes que han d’abonar les 
entitats col·laboradores de l’Administració en concepte d’acreditació pot afavorir l’entrada de 
noves empreses i facilitar una competència raonable en aquest sector. També es considera 
que la reducció de costos derivada d’aquest procés hauria de repercutir en tarifes més 
ajustades per a les empreses que contractin serveis de les esmentades entitats.  
 
Es posa de manifest que es regula d’una manera clara la utilització de la xarxa ferroviària i 
els cànons que s’han de percebre de les empreses usuàries, la qual cosa pot facilitar-ne la 
valoració i l’ús efectiu de la xarxa actual i de les futures i pot contribuir a l’impuls d’aquest 
sistema de transport, especialment per a mercaderies. 
 
Es considera positiva la voluntat que quedin autoritzats, mentre no s’executen les actuacions 
del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes, els abocaments d’aigua residual 
urbana en aquells municipis que tot i estar afectats pel Programa, encara no tenen en 
funcionament els sistemes de depuració que s’hi inclouen. 
 
El CTESC valora negativament la creació de noves taxes i fets imposables que graven certs 
serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya, com ara la taxa per dur a terme actuacions 
d’activitat administrativa del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en relació amb els 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, la taxa per actuacions de 
control i d’inspecció respecte de les activitats de prestació de serveis de comunicació 
audiovisual i la taxa que grava l’expedició de l’autorització de centres de formació, l’expedició 
del visat de centres de formació, l’homologació de cursos, la inscripció i realització de 
proves, l’expedició de certificats i l’expedició de targetes de qualificació professional, relatius 
a la capacitació professional per a conductors de vehicles de transport de mercaderies de 
transport de viatgers. 
 
Es considera que els increments d’un 5% a les quanties aprovades pels serveis portuaris i 
concessions i autoritzacions administratives que presta Ports de la Generalitat no estan prou 
justificats en la memòria econòmica que acompanya l’Avantprojecte. 
 
 
Dictamen 26/2008 sobre l’Avantprojecte de llei d’aeroports i heliports de Catalunya 
 
El Ple del Consell, en la sessió extraordinària del dia 3 de novembre, va aprovar aquest 
Dictamen per deu vots a favor, dos en contra i set abstencions. 
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i nou  a l’articulat.  
 
En el Dictamen es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de regular les 
competències i les funcions de la Generalitat de Catalunya amb major detall.  
 
També s’indica que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya han de tenir presència en els consells d’administració tant d’aeroports de 
Catalunya com de les societats gestores públiques que es creïn amb la finalitat de gestionar 
els diferents aeroports. 
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Atès que l’Avantprojecte de llei estableix diferents preceptes que hauran de ser regulats a 
través de reglaments, es proposa que aquestes normes reglamentàries s’agrupin en un sol 
text amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la norma per part dels legislats.  
 
En el Dictamen es posa de manifest la necessitat d’afegir una disposició addicional on es 
reguli la situació i els drets dels treballadors que actualment depenen del gestor d’aeroports 
(AENA) en el supòsit que hi hagi una subrogació, i també que es reguli la possibilitat de 
mobilitat laboral entre els aeroports d’Aeroports de Catalunya i els d’AENA. També es 
proposa que es reguli la situació i els drets dels treballadors de les empreses 
concessionàries. 
 
Pel que fa a l’articulat es proposa que s’incorporin a les definicions els conceptes de 
“societats gestores”, d’“usuari o usuària” i de “treballador o treballadora aeroportuari 
aeroportuària”; que els vocals del Consell d’Administració designats en representació de la 
Generalitat o altres administracions cessin a proposta de l’òrgan que n’hagi proposat el 
nomenament; que es defineixi l’objecte del Consell Social com a òrgan consultiu i assessor 
d’Aeroports de Catalunya i que es defineixin les seves competències i funcions. 
 
En el Dictamen es proposa que, atesa la importància que té l’accessibilitat en el cas 
d’infraestructures aeroportuàries, aquesta previsió i la documentació associada (pla de 
mobilitat), hauria d’estar recollida en l’article 6.5 com a documentació obligatòria que ha 
d’incloure el Pla director urbanístic aeroportuari, en comptes de a la disposició addicional 
cinquena. 

 
Es valora positivament el fet d’establir el dret de tempteig i retracte respecte de qualsevol 
negoci jurídic que comporti la transmissió d’un aeroport o aeròdrom de titularitat privada, i es 
considera que aquest precepte s’hauria d’ampliar també al cas en què el titular de la 
infraestructura aeroportuària sigui un ens local.  
 
La UGT ha presentat un vot particular mitjançant el qual manifesta que s’hauria de modificar 
la llei per tal que la gestió dels aeroports de la Generalitat  sigui executada per les societats 
gestores públiques de cada aeroport o per Aeroports de Catalunya, sense que existeixi la 
possibilitat que aquesta sigui atorgada a un tercer a través d’una concessió. 
 
 
Dictamen 27/2008 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 407/2006, de 
24 d’octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 3 de novembre. 
 
El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.  
 
En el Dictamen es posa de manifest que aquest any 2008 s’ha signat la renovació de l’Acord 
estratègic, en el qual es recullen diverses mesures per potenciar la formació professional, 
entre les quals destaca la integració de la formació professional amb la creació d’una 
Gerència que serà la responsable de dur a terme aquest compromís, el Pla FP.Cat, el paper 
de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, i l’assignació al Consell Català de 
Formació Professional del seguiment del compliment d’aquestes mesures.  
 
Pels motius esmentats es considera indispensable que el Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries tingui una relació directa amb aquests organismes 
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per tal de coordinar les actuacions que li són pròpies, a fi que les propostes que es facin 
tinguin en compte el marc d’actuació a Catalunya. 
 
En les observacions a l’articulat es proposa modificar el nombre de membres de Ple i es 
proposa afegir, d’una banda, un representant del departament competent en matèria de 
formació professional i, de l’altra, representants de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives del sector sanitari. 
 
 
Dictamen 28/2008 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits 
tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats 
amb monitors d’hemodiàlisi 
 
El Ple del Consell, en la sessió extraordinària del dia 24 de novembre, va aprovar aquest 
Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i tres abstencions. 
 
El Dictamen conté  dues observacions generals i onze a l’articulat. 
 
En el Dictamen es fan algunes observacions referides a la normativa sobre seguretat i salut 
en els llocs de treball i es considera que s’haurien d’incorporar al Projecte de decret, per 
exemple, que les cambres de bany estiguin separades per a homes i per a dones, que els 
tamborets siguin regulables en alçada, i que es tinguin en compte les dimensions mínimes 
referides a l’espai de treball.  
 
Pel que fa als equipaments mínims dels quals han de disposar els centres, les unitats de 
diàlisi i els punts de tractament, es considera important que s’incorporin timbres 
d’emergència  en cas d’aturada cardíaca,  que hi hagi un carro d’aturada cardíaca per cada 
planta amb sala d’hemodiàlisi, que hi hagi un sistema i el material necessari per esterilitzar 
l’instrumental de cures mitjançant autoclau i un transfer i/o grua per a la mobilització de les 
persones malaltes. També es considera que cal concretar el nombre de monitors 
d’hemodiàlisi dels quals s’ha de fer càrrec el personal sanitari. 
 
Pel que fa a l’exercici de la funció de direcció del centre i de les unitats de diàlisi, en el 
Dictamen es posa de manifest que s’hauria de requerir al seu titular la formació en gestió de 
centres sanitaris.  
 
En el Dictamen es posa de manifest que no hi ha d’haver diferències entre les condicions en 
les quals s’ha de fer l’atenció a les persones malaltes portadores dels virus de l’hepatitis C i 
del VIH respecte de les condicions en què s’ha de fer l’assistència a les persones malaltes 
portadores del virus de l’hepatitis B. Per la qual cosa es considera que s’hauria de preveure  
l’existència de sales de tractament independents per al tractament de les persones 
portadores de qualsevol d’aquests tres virus. 
 
 
Dictamen 29/2008 sobre el Projecte de pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de 
Catalunya 2009-2015 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 24 de novembre. 
 
El Dictamen conté onze observacions generals.  
 
El Dictamen manifesta la necessitat d’elaborar un nou Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports 
tot i que considera que el document hauria de ser més exhaustiu a l’hora de definir les 
properes actuacions per dur a terme.  
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El Dictamen també valora com a positiva la iniciativa de crear un fons d’ajut a la inversió i un 
fons d’ajut a l’explotació pel que pot significar com a element impulsor d’infraestructures i de 
promoció econòmica territorial. No obstant això, considera que les aportacions públiques de 
capital en infraestructures aeroportuàries s’haurien de reflectir equivalentment en la seva 
titularitat, i pel que fa a les ajudes estipulades, el Dictamen manifesta la voluntat que el 
Govern de la Generalitat s’asseguri les contraprestacions que s’escaiguin en el cas que el 
titular de l’explotació no respecti els compromisos que s’hagin acordat.  
 
Pel que fa a la voluntat del Govern per desenvolupar i ampliar el sector econòmic de 
l’aeronàutica i de l’espai a Catalunya, el Dictamen s’hi mostra d’acord,  tot i que demana més 
concreció al Pla. També considera molt convenient aprofundir en la voluntat de promoure un 
Training Airport a Catalunya. 
 
En un àmbit més gran de concreció, i en relació amb l’aeroport de Sabadell, el Dictamen 
considera necessari aclarir quina és la voluntat del Pla, i demana potenciar-ne les seves 
possibilitats. D’altra banda, pel que fa a l’aeroport corporatiu/empresarial, considera 
convenient aprofundir en la possibilitat de desenvolupar la proposta a l’actual aeròdrom 
d’Igualada-Òdena, tot i que també considera que les inversions en aquest àmbit haurien de 
ser de caràcter privat.  
 
Finalment, en referència a la gestió dels aeroports, considera que en aquells on la titularitat i 
la gestió de les infraestructures sigui pública, cal que es tingui en compte la participació de 
les administracions locals i dels agents econòmics i socials més representatius. 
 
 
Dictamen 30/2008 sobre el Projecte de pla de transports de viatgers de Catalunya 
2008-2012 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió extraordinària del 
dia 24 de novembre. 
 
El Dictamen conté vint-i-sis observacions generals.  
 
En el Dictamen el CTESC valora molt positivament la programació i planificació que es fan 
al Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC), i considera que és un gran 
avenç en un canvi de model de mobilitat amb un major protagonisme del transport públic. 

 
El Dictamen assenyala la necessitat d’accelerar el procés d’expansió de les autoritats 
territorials de mobilitat (ATMs) a la resta del  territori  que ara està fora de l’àmbit de l’ATM. 
Així mateix, remarca la necessitat d’incloure en la integració tarifària els serveis ferroviaris 
de RENFE que fins ara en queden exempts amb vista a la integració tarifària a tot 
Catalunya. Respecte dels serveis ferroviaris de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, 
també considera necessari expandir-los més enllà del que es proposa al Pla, com també 
coordinar-los amb la resta de serveis. 

 
També es recomana aprofundir en la creació de nous títols multiviatge i que aquests es 
puguin adquirir fàcilment a qualsevol indret del territori. En aquest sentit, proposa la creació 
de la guixeta única per tal de facilitar les gestions i reclamacions centralitzades. 

 
El Dictamen també ressalta que en alguns casos l’autobús és la millor opció per cobrir la 
demanda i que caldria millorar l’oferta del transport públic per carretera en les hores vall. 
Destaca també la demanda de no establir l’oferta de serveis exclusivament amb criteris de 
mercat, i també l’observació que els recursos destinats a la millora de la flota semblen 
insuficients. Així mateix, es fa esment a la necessitat d’incidir en la millora de les 
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infraestructures per garantir els serveis que es proposen en el Pla per a determinats 
territoris. 

 
Per últim, el Dictamen demana més concreció pel que fa a alguns punts, com són: els 
serveis exprés, la cobertura als centres comercials, els serveis nocturns, els valors mínims 
que han assolir els indicadors de qualitat i les mesures que s’han de prendre en cas de no 
assolir-los, les característiques dels intercanviadors, la definició d’hora punta i de si al Pla 
es parla només de dies feiners o de feiners i festius i, per últim, el finançament de les ATM. 
 
 
Dictamen 31/2008 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 Consell, en la sessió extraordinària del dia 15 de desembre, va aprovar aquest 
Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 
 
El Dictamen conté  catorze observacions generals i nou a l’articulat. 
 
El CTESC, d’una banda, constata l’interès que pot tenir aquesta acreditació, ja que pot ser 
un incentiu perquè la ciutadania adquireixi coneixements en tecnologies de la informació i 
comunicació i, de l’altra, posa de manifest que la voluntat expressada en l’exposició de 
motius no es desenvolupa suficientment en l’articulat. 
   
En el Dictamen es recomana una major simplicitat en les estructures organitzatives; atès que 
existeix l’Institut Català de Qualificacions Professionals es considera que hauria de ser 
aquest organisme, i no una estructura paral·lela, qui regís el sistema d’acreditacions de 
competències i es recomana que la gestió l’efectuï un organisme interdepartamental, com 
ara l’organisme rector de la Formació Professional Integrada. També es posa de manifest 
que hi hauria d’haver un servei d’inspecció per supervisar el funcionament del sistema. 
 
El CTESC considera que l’acreditació d’àmbit exclusivament de Catalunya dificultarà la seva 
viabilitat, per la qual cosa es recomana la connexió amb àmbits més generals i que pugui ser 
transferible en un àmbit europeu. També es considera que les competències digitals 
acreditades haurien de ser transferibles al sistema educatiu i de formació professional, i que 
s’hauria de reforçar l’oferta formativa per a persones adultes en aquesta matèria. Es 
considera que l’establiment d’una taxa per a l’acreditació de competències en TIC és 
contraproduent i inadequat.  
 
En les observacions a l’articulat es proposa substituir alguns conceptes com ara “nivell” o 
“certificat” per algun sinònim a fi que no provoqui confusió amb els mateixos conceptes 
utilitzats en aquest àmbit i que es refereixen a qüestions diferents. 
 
 
Dictamen 32/2008 sobre el Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 
22 de desembre. 
 
El Dictamen conté cinc observacions generals i dotze a l’articulat. 
 
El CTESC considera que l’augment dels espais comuns i de la superfície de les habitacions, 
en els habitatges, i l’increment d’espais comunitaris i nous requeriments en escales i 
ascensors, en els edificis, comportarà la necessitat de més metres quadrats per a les 
mateixes funcions i, alhora, una reducció de metres útils de superfície construïda, que és la 
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que determina el preu final de l’habitatge amb protecció. Per això, el CTESC considera que 
les condicions d’habitabilitat que s’estableixen en aquest Projecte de decret afecten la 
viabilitat de les promocions d’habitatges amb protecció oficial. 
 
En el Dictamen es valora positivament que el Projecte de decret concreti un estàndard mínim 
de superfície per persona en els habitatges, perquè pot contribuir a evitar el fenomen negatiu 
de la sobreocupació d’habitatges, tot i que es considera que el mínim de 20 m2 de superfície 
útil d’un habitatge per a dues persones és insuficient.  
 
També es considera oportú que el Projecte de decret estableixi l’obligatorietat que els 
habitatges usats disposin de la cèdula d’habitabilitat quan se’n faci la transmissió entre vius, 
lloguer o cessió d’ús, per tal de garantir la qualitat i condicions d’habitabilitat del parc 
d’habitatge construït i contribuir a eradicar del mercat els infrahabitatges.  
 
Les observacions a l’articulat són majoritàriament a l’annex I, que tracta de les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció. Es proposa mantenir com alçada a partir 
de la qual es compten els metres útils, la d’1,50 m., que és la que s’utilitza als planejaments 
generals. També es proposa que el valor mitjà d’alçada mínima de 2,50 m. Per al cas de 
cobertes inclinades sigui aplicable a la resta de casos. 
 
 
Dictamen 33/2008 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el registre de 
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya i dels procediments 
d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial 
 
El Ple del Consell va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 
22 de desembre. 
 
El Dictamen conté set observacions generals i vint-i-dos a l’articulat. 
 
El CTESC considera que la flexibilitat en els criteris d’adjudicació dels habitatges amb 
protecció oficial no hauria de desvirtuar l’equitat en l’accés a aquests habitatges.  
 
La norma crea el fitxer mínim comú als registres municipals i al Registre de l’Administració 
de la Generalitat; en el Dictamen se sol·licita que es reflecteixi amb més claredat que les 
dades que ha de contenir aquet fitxer són les establertes en el capítol I del Projecte de 
decret.  
 
El CTESC considera que el requisit d’empadronament municipal, mínim i amb caràcter 
excloent, per poder accedir als habitatges amb protecció dificultarà el dret a la mobilitat 
residencial de les persones. Es considera convenient incorporar una limitació dels anys 
d’empadronament al municipi que els ajuntaments poden exigir als sol·licitants per tal de 
formar part del sorteig de les promocions que es desenvolupin en el seu terme municipal. 
També es considera necessari establir una reserva mínima dels habitatges que s’hauran de 
destinar a persones no residents al mateix municipi en què es troba ubicada la promoció.  
 
El CTESC considera que el Projecte de decret ha de fer clarament compatibles els criteris i 
procediments d’adjudicació dels habitatges protegits amb els principis i disposicions de la 
Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, per garantir els drets dels socis cooperatius en 
el procés d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.  
 
El CTESC valora positivament que el Projecte de decret concreti la composició i el règim de 
funcionament de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit, que té com a 
objectiu atendre les reclamacions derivades de les actuacions del Registre en el procés 
d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial. 
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Informe 1/2008 sobre la Proposta d’ordre per la qual s’aprova l’aplicació DSAE 
corresponent a l’automatització dels processos i documents relatius al dipòsit dels 
estatuts de les associacions empresarials i sindicals 
 
El Ple del Consell, en la sessió extraordinària del dia 20 d’octubre, va aprovar aquest informe 
per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i una abstenció.  
 
L’Informe conté cinc observacions generals. Es posa de manifest que, des d’un punt de vista 
tècnic, l’Ordre presentada és un bon document pel que fa a la regulació dels requeriments 
que suposa la gestió per via telemàtica.  
 
També es posa de manifest que l’Ordre, amb una denominació explícita i concreta “dipòsit 
d’estatuts,” amplia el seu contingut a altres aspectes purament registrals. El CTESC 
considera que s’hauria de dividir l’Ordre en dues seccions independents: una relativa al 
dipòsit dels estatuts d’associacions empresarials i sindicals, amb l’especificació pròpia 
d’aquest tràmit, i una altra referida al registre de les tramitacions de les actuacions pròpies 
del Departament de Treball. 
 
D’altra banda, es considera que la conseqüència del dipòsit d’estatuts, que és l’adquisició de 
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, hauria de constar expressament en l’articulat 
de l’Ordre.  
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Estudis i informes duts a terme 
 
 
La igualtat entre homes i dones a Catalunya. Anàlisi de la situació actual 
 
Aquest informe té com a finalitat fer una descripció de la situació de les dones a Catalunya 
en els àmbits següents: el mercat de treball, els salaris, la salut, els usos del temps i la 
pobresa i l’exclusió social. També s’analitza la situació de les dones immigrades a 
Catalunya, com a col·lectiu especialment vulnerable. 

Si bé la incorporació de la dona al mercat de treball és una realitat, no ho és en igualtat de 
condicions amb l’home. L’informe descriu quina és la relació de la dona amb el mercat de 
treball a partir de l’anàlisi de la inactivitat, l’activitat, l’ocupació i l’atur. Així mateix, 
s’analitzen les diferències salarials entre homes i dones atenent diverses variables a partir 
de les dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial. D’altra banda, l’informe fa un repàs 
de les desigualtats per raó de gènere en matèria de salut, riscos laborals i sinistralitat 
laboral. 

Es fa una explicació de quines són les tendències en els usos socials del temps a partir de 
les dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població corresponents a l’any 
2006, com també de la importància i la dimensió econòmica del treball no remunerat. A 
través de la informació que proporciona l’Enquesta de condicions de vida de l’any 2005 es 
fa un repàs de com afecta la pobresa al col·lectiu femení i de quins són els factors que 
influeixen de manera específica les dones i que poden derivar en situacions de pobresa i 
exclusió social. Finalment, s’analitza les dones immigrades, atès que és un col·lectiu de 
dones que pateix el que s’anomena una situació de discriminació múltiple. 

 
 
Metodologia d'avaluació de propostes en l'àmbit de la mobilitat ocupacional 
 
A tota Europa, l’augment del trànsit, especialment en les zones urbanes, ha comportat 
nombrosos efectes tant de caràcter econòmic, social i ambiental. No cal dir que un dels 
factors explicatius d’aquest augment és la mobilitat ocupacional, entesa com la mobilitat 
quotidiana per raons de treball. 

Aquest estudi pretén fer una anàlisi de la mobilitat ocupacional, aportant com a valor 
diferencial respecte d’altres estudis similars, una visió del fenomen des de tres 
perspectives, la laboral, l’econòmica i l’ambiental, subratllant-ne els aspectes d’interrelació 
però també posant en evidència els elements contradictoris. Un altre aspecte rellevant de 
l’estudi és l’aportació d’una eina metodològica per avaluar propostes de millora en aquest 
camp. 

Així, la primera part de l’estudi estableix de forma breu una primera diagnosi de la mobilitat 
ocupacional en els tres vessants. En el camp laboral, s’analitza la sinistralitat laboral per 
accident de trànsit, l’accessibilitat als llocs de treball, els costos temporals i els costos 
econòmics per als treballadors. En la part econòmica, s’estudia l’atur, la productivitat del 
treball, la competència intermodal, la intensitat energètica i la valoració econòmica de la 
sinistralitat. En el terreny del medi ambient, s’ha analitzat la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lluminosa i la pèrdua d’espai agrícola i natural, fragmentació del territori i 
apropiació de l’espai públic. 

La segona part de l’estudi proposa una metodologia per avaluar les oportunitats de millora 
de propostes de mobilitat ocupacional en el territori des de l’esmentada perspectiva triple. 
Amb l’objectiu de poder estimar els efectes de les propostes d’actuació s’ha elaborat un 
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índex que les agrupi. Per construir aquest índex s’ha cercat prèviament un sistema 
d’indicadors que permetin una avaluació, de forma ràpida i senzilla, dels aspectes de 
cadascun dels àmbits analitzats. Aquests indicadors s’han d’entendre com una primera 
proposta, que cal contrastar en situacions reals i que han d’evolucionar a partir del 
coneixement existent i de la disponibilitat de més dades. 

I per últim, una tercera part on es mostra una selecció de bones pràctiques aplicades en 
l’àmbit de la mobilitat ocupacional. 
 
 
Recol·locació: anàlisi i elements per al debat 
 
L’informe s’estructura en tres grans apartats. El primer apartat analitza el concepte de 
recol·locació, i distingeix entre un concepte estricte de recol·locació i un concepte més 
ampli, que es desprèn de les referències actuals a la recol·locació.  
 
El concepte estricte de recol·locació és aquell que es vincula al terme outplacement i que 
fa referència al servei que una empresa aporta a un o més d’un treballador o treballadora 
en cas d’acomiadament, bé per mitjans propis, bé a través de consultors externs. 
Mitjançant aquest servei s’ofereix l’assessorament, la formació i els mitjans necessaris per 
aconseguir una transició en la carrera professional i trobar una feina adequada en una 
altra empresa en el menor temps possible, reduint així els perjudicis econòmics i 
psicològics que genera tota situació d’acomiadament. En aquest apartat, a més d’estudiar 
els tipus de processos de recol·locació i el contingut, s’analitza la situació actual de buit 
normatiu en el qual actuen les empreses de recol·locació i es posa de manifest que 
aquestes formen part del debat obert per l’Acord per la millora del creixement i l’ocupació 
de 2006, que acordà la creació d’un grup de treball tripartit per abordar el 
desenvolupament de la Llei d’ocupació i les polítiques actives d’ocupació, en el marc del 
qual s’ha d’analitzar el paper dels agents que intervenen al mercat de treball, entre els 
quals se cita expressament les empreses de recol·locació.  

Pel que fa al concepte més ampli de recol·locació, comparteix amb el concepte estricte 
l’objectiu de proporcionar a les persones afectades un assessorament i suport integrals en 
un procés de transició ocupacional. Es fa un repàs dels diferents contextos en els quals es 
fa referència a la recol·locació en sentit ampli, tant en l’àmbit comunitari, estatal com 
autonòmic.  

En el segon apartat s’analitza el Projecte SOCOSE, a través del qual es dóna un conjunt 
de recomanacions per definir un marc europeu per a les transicions ocupacionals partint 
de la comparació entre les polítiques de recol·locació dels països següents: Espanya, 
Alemanya, Bèlgica, Països Baixos i Itàlia. 

En el tercer apartat s’inclouen les conclusions de l’informe i els elements per al debat 
sobre les estratègies de recol·locació. 
 
 
Oferta formativa de Formació Professional a Catalunya i qualificacions requerides per 
les empreses 
 
Els darrers anys han estat moltes les veus de la societat catalana que han expressat la 
necessitat imperiosa d’impulsar quantitativament i qualitativa la formació professional a 
Catalunya tot adequant-la a les necessitats de qualificació del sistema productiu. Un 
impuls que ens ha de portar a incrementar la qualificació professional dels nostres joves 
com també la de la població activa en general. Aquest canvi s’ha de dur a terme dins del 
nou paradigma de formació al llarg de la vida que implica abandonar la idea que la 
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formació, i en concret la formació professional, és només una formació inicial abans 
d’entrar de ple a l’activitat productiva o una actualització professional esporàdica. 

En aquest marc, el Departament d’Economia i Finances i en el si de la Comissió de 
seguiment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana va acordar sol·licitar al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya (CTESC) l’elaboració d’un estudi sobre els desencaixos de l’oferta 
formativa de formació professional i la demanda de qualificacions de les empreses a 
Catalunya. 

L’objectiu principal de l’estudi és detectar els principals elements que facilitarien un millor 
ajust entre l’oferta formativa d’FP i les demandes de qualificació de les empreses a 
Catalunya. 

Així, entre els objectius específics de l’estudi destaquen: 

• Analitzar l’evolució de l’oferta d’FP i de l’ocupació a Catalunya tot assenyalant 
tendències d’encaix i desencaix entre totes dues.  

• Inventariar els òrgans responsables de la planificació formativa en cadascun dels 
tres subsistemes d’FP i els mecanismes que utilitzen per fer la detecció de 
necessitats formatives.  

• Delimitar els punts forts i dèbils de la situació actual de la formació professional que 
incideixen en l’encaix/desencaix entre l’adequació de l’oferta formativa a les 
necessitats d’empreses i de la població activa.  

Per tal d’assolir aquests objectius aquest estudi s’estructura en sis capítols i un annex. Un 
primer capítol, de caire introductori, comprèn els objectius i la metodologia general. El 
capítol segon descriu el context normatiu del sistema de qualificacions i formació 
professional citant les principals normes de referència de l’àmbit europeu, estatal i 
autonòmic per a cadascun dels tres subsistemes de l’FP. El capítol tercer contextualitza 
l’FP com un dels factors actuals que condiciona el capital humà i assenyala els principals 
programes i acords que tenen com a objectiu, entre d’altres, incrementar el nivell de 
formació i qualificació de la població activa catalana. 

El capítol quart analitza en primer lloc l’evolució de la població activa i ocupada per nivell 
de formació assolit entre l’any 2000-2006 a Catalunya. A continuació, es compara 
l’evolució de l’ocupació en el període 2000-2006 amb la dels titulats en FP inicial, tot 
assenyalant tendències d’ajust i de desajust. També es fa una comparativa similar amb els 
beneficiaris de formació ocupacional (FO) en el període 2000-2005.  

En el capítol cinquè s’identifiquen els òrgans competents en la planificació de l’oferta 
formativa i els instruments de planificació i avaluació en cadascun dels tres subsistemes. A 
més, aquest capítol conté una anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats) dels tres subsistemes que recull la informació extreta de les entrevistes 
dutes a terme tant als planificadors de l’oferta formativa com als agents que hi intervenen 
en la programació, gestió i execució.  

El capítol sisè fa una aproximació als diferents serveis d’orientació professional que es 
presten des de cada subsistema.  
 
 
Informe de gestió i impuls de les infraestructures I. Àmbit del transport 
 
L’informe ‘Gestió i impuls de les infraestructures I. Àmbit de transports’ pretén servir de punt 
de partida per al diàleg entre els agents socials que integren el CTESC, a fi d’establir un 
consens sobre les infraestructures de transport que són més necessàries per al 
funcionament correcte del país.  
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A l’informe s’analitza la importància que tenen les infraestructures per a l’economia del 
territori on es localitzen. Tot seguit, es fa una comparació entre Catalunya i algunes regions 
europees de característiques similars per veure en què es diferencia el territori català. Més 
endavant, s’estudia l’evolució de l’estoc d’infraestructures a Espanya, Catalunya i Madrid, per 
tal de constatar si s’ha produït una evolució diferenciada entre els territoris analitzats. També 
s’analitza l’impacte de l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i de les mesures contingudes en l’Acord Estratègic. Aquesta anàlisi 
s’acompanya d’una síntesi sobre com es gestionen les infraestructures a Catalunya. 
Finalment, s’adjunta un llistat de les infraestructures que es consideren més necessàries per 
al territori. 
 
 
ESTUDIS I INFORMES EN PREPARACIÓ 
 
Gabinet Econòmic 
Les empreses d’inserció a Catalunya 
Anàlisi comparativa del valor afegit de la Indústria respecte d’altres sectors  
 
Gabinet Tècnic 
L’R+D+I a Catalunya (2002-2005): una anàlisi comparativa 
Reducció del fracàs escolar 
Avaluació de l’impacte de la Formació Professional a Catalunya 
La pobresa i l’exclusió social 
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Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007  
 
 
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 
de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya. 
 
La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007 ha estat feta pels serveis tècnics 
del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva.  
 
La memòria constitueix un esforç d’aproximació a la realitat socioeconòmica i laboral de 
Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les macrorelacions 
que tenen lloc en la nostra economia, centrades principalment en els sectors productiu, 
famílies, públic i exterior. Permet, en aquest sentit, fer un seguiment periòdic i acurat de les 
tendències primàries de la realitat socioeconòmica i laboral.  
 
La memòria s’estructura en sis grans capítols, conclusions i dos epígrafs que recullen, 
respectivament, una previsió d’evolució de futur i les novetats normatives que s’han 
desplegat durant l’any en cadascun dels àmbits analitzats. 
 
En el capítol primer s’analitza l’evolució econòmica a Catalunya durant l’any 2007. El 
creixement en termes reals del PIB a Catalunya ha estat relativament intens (3,6%) i centrat 
majoritàriament en la demanda interna, que ha crescut el 4%. Dins de la demanda interna, el 
creixement s’explica sobretot per la despesa pública i la inversió en béns d’equipament, atès 
que en tots dos casos es creix molt per sobre del ritme de creixement del conjunt de 
l’economia, i de manera més accelerada que l’any 2006 (5,5% i 7,7%, respectivament). Per 
altra banda, tant el consum de les famílies (que creix al 2,6%), com la inversió residencial 
(3,6%) han reduït els seus ritmes de creixement respecte de l’any anterior. El sector exterior 
ha continuat fent una aportació negativa al creixement de l’economia (-0,3%). No obstant 
això, l’aportació ha estat lleugerament menys negativa que la de l’any anterior, i també s’ha 
corregit lleugerament l’aportació negativa que feien els intercanvis amb l’estranger. 
Sectorialment, només els serveis han mostrat una pauta de creixement relativament sòlida. 
La construcció, tot i que ha crescut, ha mostrat una forta desacceleració a mesura que 
avançava l’exercici. La industria no ha estat tampoc cap revulsiu, atès que ha mostrat un 
perfil de creixement trimestral cada cop més lent, en sintonia amb l’evolució de l’economia en 
l’àmbit internacional. En termes mitjans, tots els grans sectors han mostrat un creixement 
més dèbil que el de l’any anterior tret del sector serveis, que ha crescut el 4,4%, un ritme 
més accelerat que el de l’any 2006. 
 
Aquest creixement econòmic ha estat acompanyat d’un increment mitjà dels preus més 
moderat (del 3%) en relació amb l’exercici anterior. No obstant això, a mesura que avança 
l’any s’accentuà el creixement dels preus a causa de l’escalada internacional del preu del 
petroli, que ens havia donat una petita treva des de l’estiu del 2006, i també a l’encariment 
progressiu dels aliments, especialment dels cereals. 
 
En aquest context macroeconòmic, altres aspectes, com la persistència d’un dèficit 
significatiu en matèria d’infraestructures de transport condicionaren negativament el 
dinamisme i la productivitat de l’economia catalana. 
 
El capítol segon analitza la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través de 2 
grans apartats, l’estat de l’R+D+I i l’evolució de la penetració de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) a Catalunya. 
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Quant a l’estat de l’R+D+I, les despeses internes en R+D, 2.614,4 milions d’euros l’any 2006, 
continuen tenint un caire expansiu, ja que augmenten el 13,6% respecte de l’any 2005. Tot i 
això, aquest creixement és menys expansiu que en l’àmbit espanyol. D’altra banda, les 
despeses internes en R+D de Catalunya sobre el PIB (1,42%) estan encara per sota dels 
registres de la UE-25 (1,85%), dels EUA (2,62%) i del Japó (3,33%). L’evolució de la 
intensitat en innovació respecte del PIB ha estat negativa: l’any 2006 ha estat de l’1,93% 
quan l’any 2005 era del 2,05%, una reducció d’una mica més d’un 0,1 punt percentual.  
 
Pel que fa a les TIC, a Catalunya l’any 2007 el 92,6% de les llars tenen telèfon mòbil, el 
85,7% tenen telèfon fix i el 65,5% disposen d’ordinador. Des del 2005 les llars augmenten el 
seu equipament TIC amb telèfon mòbil i ordinadors però el disminueixen amb telèfon fix. 
Respecte de l’accés a Internet, el 51,3% de les llars catalanes en disposen l’any 2007. En els 
darrers dos anys aquest percentatge ha augmentat 6,8 punts percentuals. Es constata que 
respecte de l’objectiu d’accés a Internet de les llars del Plan Avanza per a l’any 2010 
(70%)m, Catalunya hauria de millorar les taxes de creixement anuals de manera significativa 
per tal d’arribar-hi en la data indicada. 
 
En el capítol tercer s’analitza l’evolució del mercat de treball, la intermediació laboral pública 
i les polítiques actives d’ocupació, la negociació col·lectiva i la seguretat i la salut en el 
treball.   
 
L’evolució del mercat de treball l’any 2007 ha estat positiva encara que menys intensa que 
l’any 2006, amb augments de la població en edat de treballar (2,2%), la població activa 
(2,9%) i la població ocupada (2,9%). Aquests increments han estat fruit d’un creixement del 
PIB de Catalunya –de caràcter marcadament extensiu- del 3,6% i de l’1,3% per càpita. 
 
La població en edat de treballar ha augmentat a un ritme inferior al creixement de les 
persones ocupades i de les persones actives, cosa que ha comportat una millora en les 
taxes d’activitat (77,0%) i d’ocupació (71,9%), com també un lleuger descens de la taxa de 
desocupació (6,6%). Aquest creixement de la població s’ha produït, sobretot, entre la 
població de nacionalitat estrangera, amb un creixement del 16,4%. En canvi, l’increment de 
les taxes d’activitat i d’ocupació s’ha produït entre la població amb nacionalitat espanyola, 
especialment les dones. Aquests resultats han permès una certa reducció dels diferencials 
d’activitat, ocupació i atur entre dones i homes, diferencials que l’any 2007 s’han situat en -
18,5, -19,0 i 2,3 punts percentuals, respectivament.  
 
Els millors resultats en termes d’ocupació s’han produït a la construcció i els serveis, mentre 
que el sector primari i la indústria han perdut persones ocupades, en línia amb l’evolució de 
producció dels sectors en qüestió. Segons el tipus d’ocupació, s’observa un augment de la 
població treballadora no qualificada del 12,1%, cosa que s’explica per l’increment en el 
nombre d’individus de nacionalitat estrangera amb aquesta qualificació, el 27,2% més que 
l’any 2006. 
 
El capítol quart analitza la situació del treball autònom a Catalunya. La novetat normativa 
més destacable ha estat l’aprovació de l’Estatut del treball autònom (LETA), primer 
exemple de regulació sistemàtica i unitària del treball autònom en la Unió Europea i que es 
configura com una norma bàsica, encarregada d’establir un marc general i unitari de drets i 
deures relatius al règim professional del treballador autònom. 
 
Pel que fa a l’evolució, segons l’EPA, l’any 2007 a Catalunya el nombre d’autònoms s’ha 
reduït 2,3%, fins als 577 milers, el 16,4% de la població ocupada. S’observa una caiguda de 
totes les figures de treball autònom, excepte la dels autònoms sense assalariats. Per 
branques d’activitat la reducció del treball autònom es concentra a l’agricultura, a les 
indústries manufactureres i a l’hoteleria. Per categories ocupacionals, la caiguda es 
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concentra entre el personal directiu, el personal tècnic i professionals científics i intel·lectuals, 
els treballadors qualificats dels sectors agrari i pesquer i també els treballadors del comerç i 
la restauració. Segons el nivell d’estudis assolits, la caiguda s’explica majoritàriament pels 
autònoms amb un nivell d’estudis superiors. 
 
Els autònoms pròpiament dits, és a dir, aquells que no estan integrats en societats 
mercantils, cooperatives o altres entitats societàries, tampoc són col·laboradors familiars ni 
estan registrats com a part d’algun col·lectiu especial de treballadors, han representat el 62% 
del total de persones afiliades al RETA, al REM i al REA a Catalunya. El perfil majoritari 
entre aquest tipus de treballadors es manté estable respecte de l’any anterior i es resumeix 
en els trets següents: un home, entre 45 i 54 anys, que treballa al sector serveis, sense 
assalariats al seu càrrec, de nacionalitat espanyola, que fa com a mínim 5 anys que és al 
negoci i que cotitza per la base mínima.  
 
En el capítol cinquè s’analitzen les condicions de vida a Catalunya, fent una referència 
especial a la dinàmica demogràfica, a la salut, l’educació, la situació de l’habitatge, la 
protecció social i els serveis socials i la cultura, el lleure i el consum. 
 
El capítol sisè analitza l’evolució dels principals paràmetres de sostenibilitat ambiental a 
Catalunya, a partir de l’anàlisi de tres grans blocs: l’estat del medi ambient, els recursos 
energètics i l’actuació de les empreses respecte als indicadors de sostenibilitat ambiental.  
 
Pel que fa a l’estat del medi ambient, l’escassetat i l’augment de la demanda de l’aigua han 
estat factors rellevants per incrementar les inversions ambientals del Govern en aquest 
vector durant l’any 2007. A Catalunya, el canvi climàtic eleva el risc de recurrència de les 
sequeres, habituals dels climes mediterranis, i que s’han donat durant els anys 2005, 2006 i 
2007, així com el d’inundacions, com les de març i abril del 2007.  
 
Durant l’any 2007 diversos estudis van posar de manifest la incidència de la contaminació 
atmosfèrica en l’increment de la mortalitat i la morbiditat per malalties respiratòries i 
cardiovasculars. Barcelona es considera la tercera capital europea amb més contaminació 
per partícules.  
 
Quant als recursos energètics, l’any 2007 s’aguditza la necessitat d’un canvi de model 
energètic pel que fa a les fonts energètiques i a la manera d’utilitzar-les, entre els motius, en 
destaquen els següents: les obligacions de Kyoto, la sostenibilitat ambiental, l’estabilitat en el 
subministrament i l’encariment del petroli derivat, en part, de l’augment de la demanda de les 
economies emergents. També cal assenyalar l’elevada dependència externa del gas i el 
petroli que a Catalunya va ser del 71% del consum d’energia primària. L’eficiència del model 
energètic català va augmentar el 0,4% durant el període 2005-2006, i a l’any 2006, es va 
produir, per primera vegada des de l’any 1999, un estalvi del consum d’energia final del 
0,1%. Les energies renovables tenen un paper residual en la producció energètica, l’eòlica 
és la millor posicionada a l’Estat espanyol però a Catalunya hi ha molt camí per recórrer 
ateses les dificultats en els tràmits administratius, la manca d’infraestructures i el rebuig 
social que genera.  
 
Pel que fa a empreses i medi ambient, la sostenibilitat ambiental s’està configurant com un 
instrument de millora de la competitivitat i una dimensió de la responsabilitat social 
empresarial. Les inversions ambientals per millorar els processos productius de les 
empreses industrials van créixer el 6,4% l’any 2005 respecte de l’any anterior.  
 
Les conclusions i el plantejament de les principals perspectives de futur tanquen la memòria, 
destacant-se els trets i les perspectives socioeconòmiques més significatives que es deriven 
de l’anàlisi realitzada. 
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Activitat institucional i comunicació 
 
 
 
La Sra. Mercè Sala, presidenta del CTESC,  qui malauradament traspassà el dia 7 de maig 
de 2008, va dur a terme una intensa activitat els primers mesos de l’exercici. Va centrar la 
seva tasca en la representació del CTESC com a ponent a conferències organitzades per 
associacions sindicals i empresarials, món cooperatiu, món agrícola,  així com entitats del 
món acadèmic. 
 
Al mes de gener va inaugurar la presentació a Catalunya de l’Observatori de la competitivitat 
de la indústria paperera, creat pels sindicats sectorials FCT-CCOO i FIA-UGT amb la 
patronal Aspapel. Més endavant va intervenir davant el Plenari del Xè Congrés de la Unió de 
Pagesos i a la cel·lebració del Dia Internacional del cooperativisme, convidada per la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya. També, a l’acte de presentació de la publicació 
sobre “Inserció laboral de persones en risc d’exclusió” convocada per la Fundació Acció 
Solidària contra l’Atur i la Plataforma catalana d’Empreses d’Inserció.  
 
Incidint en aspectes socials, va presentar la Jornada “La igualtat entre dones i homes un any 
després de la llei”, cel·lebrada al CTESC, en la qual argumentà sobre la necessitat de crear 
un marc de plena igualtat d’oportunitats que arribi també als àmbits de la direcció 
d’empreses i institucions, on encara  la representació de la dona té carències. En altres 
fòrums acadèmics i reunions sectorials va defensar ponències relatives als reptes del 
lideratge d’equips exposant les noves formes de gestió, molt properes a la motivació del 
capital humà de les organitzacions i a la innovació de processos. 
  
Les relacions institucionals amb representants del govern català i del Parlament, fundacions 
de caire laboral, acadèmic i social, així com les reunions de treball amb els grups sindicals, 
patronals, de l’economia social i dels móns agrícola i pesquer i els experts que conformen el 
Consell, van marcar l’activitat de la presidència de Mercè Sala, qui va consolidar, d’acord 
amb la opinió expressada pels components del CTESC, el paper de la institució. El CTESC 
és un dels dos organismes assessors, juntament amb la Comissió Jurídica Assessora, 
reconeguts per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El primer per als assumptes legals i el 
segon per a tots els temes que en qualsevol mesura tinguin un vessant social, econòmic o 
laboral. 
 
En representació de la presidenta, va participar a la Reunió anual del CES d’Espanya la 
vicepresidenta del CTESC, Dolors Llobet. Les jornades de treball van tenir lloc a Santiago de 
Compostela el mes d’abril, organitzades pel CES de Galícia; es van tractar temes relacionats 
amb les formes de funcionament del diferents CES, amb experiències comparatives a les 
diferents comunitats autònomes i resultats. 
 
El 10 de juny davant del Ple del Consell i el 12 de juny en acte institucional al Palau de la 
Generalitat va prendre possessió del càrrec de president el Sr. Josep Maria Rañé i Blasco. Al 
seu discurs, el nou president va posar de manifest la voluntat “que no s’aturés ni un moment 
el tren en marxa” que havia deixat Mercè Sala, i la seva voluntat de “continuar invertint, 
modernitzant i dinamitzant per tal de ser capaços de respondre als nous reptes que el bon 
funcionament genera”. 
 
Fruit d’aquest propòsit, el president va iniciar un torn de trobades institucionals per tal de 
presentar les seves fites per al seu mandat, entre les quals destaca anar millorant 
constantment la qualitat de la feina que fa el Consell i que genera com a resultat la seva 
influència real en la configuració del marc laboral, econòmic i social canviant de Catalunya. 
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A la presentació, en el mes de juny, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
que el CTESC elabora per mandat legal, el president va destacar el gran canvi de signe que 
la situació econòmica i laboral, i per tant, també social, havia experimentat entre finals del 
2007 i mitjans del 2008. En raó d’això, proposà afegir a aquests documents de periodicitat 
anual una reflexió sobre si les dades aportades al llarg de cada exercici assenyalen, o no, 
que el país camina en la bona direcció per acomplir els objectius previstos. 
 
El 23 de juliol es va signar un conveni de col·laboració amb el Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu per tal d’establir un marc de col·laboració en relació amb les actuacions 
realitzades per ambdues institucions que tenen incidència en l’adequació del sistema 
educatiu a les demandes socials i les de caràcter ocupacional i laboral.  
 
Des del començament de la seva presidència Josep Maria Rañé ha intervingut a diversos 
actes i reunions sobre les tres matèries de l’àmbit d’actuació del CTESC en representació 
institucional de l’organisme. 
 
La primera intervenció va tenir lloc a la jornada “Les persones en situació de dependència: 
una necessitat generadora d’ocupació” coorganitzada per diversos organismes i cel·lebrada 
a la Diputació de Tarragona. També va participar a les Jornades sobre l’Euroregió Pirineus-
Mediterrani convocades pel CES de les Illes Balears, en el transcurs de les quals es va 
estudiar el futur paper dels CES en aquest ens. 
 
A l’octubre va presentar una Declaració institucional del CTESC referent al finançament de 
Catalunya i les negociacions dutes a terme a nivell polític. 
 
Entre altres conferències, i en un entorn social marcat cada cop més per la crisi econòmica 
mundial i el preocupant augment de la desocupació, tractà sobre “La gestió del canvi en 
temps de crisi” al Col·legi d’Enginyers de Catalunya, així com en diversos escrits i opinions a 
través dels mitjans de comunicació. 
 
En temes laborals i socials va intervenir a la Jornada “Transiciones legales y laborales de los 
trabajadores indocumentados (el caso de España, Italia, Reino Unido, Austria, Dinamarca, 
Bélgica y Bulgaria)”. També al Posgrau en Negociació, mediació i gestió del conflicte a 
l’àmbit laboral de la Universitat de Barcelona. I en col·laboració amb altres comunitats 
autònomes, al XVII Foro Autonómico de Empleo “Orientación y Empleo ante el Ajuste 
Laboral” que es va reunir a La Palma al mes d’octubre. Va participar, així mateix, al III 
Congreso nacional para  Racionalizar los Horarios Españoles, on va parlar sobre “Salut, 
treball i qualitat de vida” i a la Setmana de la Prevenció. A l’octubre va intervenir a la segona 
reunió del Encuentro anual de CES, a Baiona, sobre els temes “La composició del grup III 
dels CES” i “Consens com a voluntat d’acord i el valor enriquidor de la discrepància”. 
 
Amb els agents socials, va assistir al Congrés de CCOO i centrà el col·loqui sobre “el context 
de crisi” organitzat per la Federació Empresarial de la Catalunya central. 
 
També en la seva representació institucional, el president ha celebrat reunions amb el 
Govern, el Parlament i el Síndic de Greuges, així com altres organismes del món econòmic, 
laboral i social català i fundacions, entitats i col·legis professionals relacionats.      
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Pàg. 63 de 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conferències, jornades i seminaris 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Pàg. 64 de 105 

Conferències, jornades i seminaris 
 
 
La igualtat entre dones i homes un any després de la Llei 
 
La jornada, feta el dia 6 de març, s’ha dedicat a fer un balanç de l’aplicació de la llei des del 
vessant teòric, d’una banda, i des de l’observació i l’estudi de les experiències de posada en 
pràctica dels aspectes que la llei preveu, de l’altra. S’ha fet un repàs de l’estat de la situació 
en els àmbits de la salut, el temps de treball i els salaris, així com del tractament de la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes a Finlàndia, gràcies al coneixement i l’experiència 
d’una persona experta en aquest àmbit.  
 
La presentació, a càrrec de Mercè Sala, presidenta del CTESC, s’ha dedicat a fer una 
exposició de la situació actual. A continuació ha pres la paraula Riitta Martikainen, directiva 
sènior del recerca, pertanyent al Ministeri finès d’Afers Socials i Salut, Unitat per a la igualtat 
de gènere. Esther Sánchez, professora titular de dret del treball d'ESADE i consellera del 
CTESC, ha fet un balanç de l’aplicació de la Llei d’igualtat un any després de la seva 
aplicació. En la taula rodona dels agents socials i econòmics han participat Antonia Miñana, 
presidenta del Comitè Intercentres de l’empresa Almirall Prodesfarma, CCOO; Eva María 
Gajardo, representant d’UGT; Juan José Meca, secretari general de FEDEOUIM, Foment del 
Treball Nacional; Pilar Almagro, directora general de VERTISUB, Pimec, i Lambert Pascual, 
de la Cooperativa Unió Agrària.        
 
La inspecció de treball. 100 anys al servei de les polítiques socials 
 
El dia 15 d’abril s’ha presentat el llibre amb el mateix títol, elaborat per Raül Aguilar Cestero. 
La presentació ha anat a càrrec de Ferran Cardenal, director de la Delegació Territorial de 
Treball i Seguretat Social a Catalunya, Jaume Admetlla, inspector de treball en representació 
de la Unió Progressista d’Inspectors de Treball (UPIT) i Raül Aguilar Cestero, historiador 
social i autor de l’obra. L’acte ha estat presidit per Joan Canals, vicepresident del CTESC.  
 
Ferran Cardenal i Joan Canals han coincidit a destacar el valor d’aquesta història per l’encert 
en exposar els diferents papers que ha jugat la Inspecció a Espanya des del moment de la 
seva creació, ara fa 100 anys. Per altra banda, s’ha posat de relleu que el llibre, editat pel 
CTESC com a aportació al centenari de la Inspecció, ha volgut oferir una visió que no sigui la 
interna de la pròpia Inspecció sinó que afegeixi la percepció que d’aquest organisme tenen 
els agents socials i la societat en el seu conjunt.  
 
 
Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
 
El 7 de juliol s’ha fet la presentació als mitjans de comunicació de la Memòria corresponent a 
l’any 2007, que mostra l’evolució de la situació socioeconòmica i laboral a Catalunya en l’any 
indicat. 
 
Reptes i oportunitats en el sector de la dependència 
 
El dia 11 de desembre va tenir lloc la jornada de presentació de l’informe Necessitats de cura 
i atenció a les persones en situació de dependència. Anàlisi de la demanda futura, elaborat 
pel CTESC. El president del CTESC, Sr. Josep María Rañé i Blasco, va fer l’obertura i 



  

 

Pàg. 65 de 105 

presentació de l’acte. Marisa Fernández, consellera del CTESC i ponent de l’informe 
n’explicà l’objectiu. 
 
En el següent bloc, dedicat als reptes i les oportunitats en el sector de la dependència, 
intervé Eduard Roig, professor titular de dret constitucional de la UB i membre del Gabinet de 
la Presidència del Govern espanyol. La taula rodona compta amb la participació de Joan 
Barrios, ProdeP, Generalitat de Catalunya; Cristina Faciabén, responsable de polítiques 
d’integració social i pensions de CCOO de Catalunya; Montserrat Llopis, directora general de 
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, en representació de Foment del Treball 
Nacional i Imma Estivill, membre de la Comissió Executiva de Pimec Reus.   
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Premi Tesis doctorals 
 
 
 
L’any 2008 s’ha convocat la sisena edició del premi Tesis doctorals del CTESC, que té com 
a objectiu fomentar les iniciatives relacionades amb l’estudi, el debat i la difusió de les 
matèries corresponents al seu àmbit competencial, especialment en el relacionat amb el món 
laboral, la seguretat, la salut, l’economia i les polítiques socials. 
 
S’ha concedit el premi a la Dra. Matilde Massó Lago, per la seva tesi La qualificació a debat. 
Una anàlisi dels usos empresarials de la noció de competència a Espanya.   
 
Aquesta tesi doctoral té com a objecte d’estudi i anàlisi les suposades transformacions i 
innovacions en matèria d’organització i gestió de la força de treball associades al concepte 
de la competència i que afecten la definició de la relació salarial i, en general, les relacions 
socials de treball. També analitza el significat que els diferents actors socials atribueixen a la 
identificació i avaluació d’aquest concepte.  
 
Es proposa una anàlisi de les relacions entre els conceptes de qualificació i competència, 
que en la dècada dels noranta van desembocar en una suposada confrontació entre dos 
models d'organització del treball i gestió dels recursos humans: el model de la qualificació i el 
model de la competència: el primer està basat en la visió segons la qual els llocs de treball 
són les unitats organitzatives elementals que determinen el salari base i els diferents 
itineraris de promoció professional. En el segon model, l'element estructurant de 
l'organització i la gestió dels recursos humans són les competències, l'agregació i avaluació 
de les quals defineix respectivament, el grup professional de referència i l'itinerari de 
promoció professional. 
 
El present treball proposa identificar, definir i operativitzar els esmentats models per 
identificar els suposats processos de canvi que efectivament s'estan duent a terme en les 
empreses mitjanes i grans, amb la utilització de la noció de competència com a eina central 
de l'organització del treball i la gestió dels recursos humans. Aquests canvis han adquirit 
l'envergadura d'un debat sociolaboral i acadèmic en el moment en què la noció de 
competència ha passat a desenvolupar la funció de classificació de persones, ocupació i 
salaris històricament associada a la noció de qualificació. 
 
El treball de camp realitzat ha consistit en un estudi comparatiu de casos de tipus etnogràfic 
desenvolupat en una fàbrica de carrosseria i muntatge d'automòbils i en un centre hospitalari 
de titularitat pública. Les tècniques utilitzades de recollida de dades han estat: l'anàlisi 
documental, les entrevistes en profunditat i la realització de diferents sessions d'observació 
directa. 
 
Les principals conclusions de la tesi es refereixen als efectes i implicacions dels usos 
empresarials de la competència respecte del debat competències versus qualificacions, a la 
definició de la relació salarial, l'evolució del paper dels comandaments, i les noves formes de 
control de la força de treball. Tot això tenint en compte l'especificitat del context normatiu i 
sociolaboral a Espanya. Al mateix temps, les conclusions fan referència a les relacions entre 
la noció de competència i la categoria de treball real, així com també als processos socials 
que intervenen en la identificació i selecció de les competències considerades clau per part 
de les empreses. 
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Postgrau en negociació, mediació i gestió del conflicte a l’àmbit laboral 
 
La mediació és un sistema de gestió de conflictes que promou l’obtenció d’acords a partir de 
la participació directe de les persones implicades amb la participació d’una tercera neutral i 
imparcial. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i el Tribunal 
Laboral de Catalunya —entitats profundament sensibles a les problemàtiques 
organitzacionals—, conjuntament amb l’IL3 de la UB, han endegat aquest programa amb la 
finalitat d’introduir la pràctica de la mediació i negociació com a alternatives a les disputes 
que es poden originar en el món empresarial. Cal tenir present que la Universitat de 
Barcelona, conscient de la necessitat de formar professionals en aquest àmbit, va ser 
pionera en la formació en mediació i s’ha convertit en referent arreu de Catalunya. 
 
A continuació es presenten els objectius, el programa i l’equip responsable de la segona 
edició (octubre 2008). 

 

Objectius 
• Capacitar per a la intervenció professional en la resolució de conflictes i la negociació i 

mediació en l’àmbit laboral 
• Oferir el marc teòric, les eines i les tècniques més idònies per a aquesta pràctica 

professional. 
  

Programa  
Introducció: La mediació laboral 
El mòdul pretén introduir als participants del postgrau en una visió general dels continguts que 
s’abordaran i ajustar les expectatives. Es visitarà el Tribunal Laboral de Catalunya, parlant de 
les diferents tasques que s’hi realitzen. 
 

• Presentació, especial èmfasi a les relacions col·lectives 
• Conciliació, mediació, negociació i arbitratge 
• El Tribunal Laboral de Catalunya. Visita a les instal·lacions 
• Marc normatiu: Constitució, Estatut dels Treballadors. La inspecció de Treball i 

Seguretat Social 
• Finalitat de la mediació 
• Qualitats i pautes del mediador 
• El paper del mediador 
• Les circumstàncies de la mediació 
 

 
 
MÒDUL 1: ELS MISSATGES I LES EMOCIONS  
 
Taller 1: la comunicació en la negociació laboral 
Objectiu: habilitar als participants en la importància del discurs, facilitar les claus de comunicació 
presents en tota negociació. 
 

• Principis de la comunicació humana 
• La comunicació en context 
• Com establir el contacte 
• La construcció i comunicació del missatge 
• Observacions i opinions 
• Com manegar la discrepància  
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• Habilitats comunicatives: com escoltar, com preguntar, com  manifestar critiques, 
com rebre critiques, com donar reconeixement, com donar feed-back, com evitar 
les manipulacions relacionals 

 
Taller 2: comunicació no verbal 
Objectiu: habilitar als participants en la comprensió i interpretació del missatge no expressat 
verbalment com a eina d’eficàcia en negociació i mediació. 
 

• El llenguatge corporal “el rei de la comunicació”: quan els actes parlen més fort que 
les paraules. L’encaixada de mans i la mirada 

• La congruència entre el que es fa i es diu. Els beneficis del llenguatge corporal obert 
i congruent en una negociació 

• Confiança corporal cap al nostre interlocutor establiment de rapport a la negociació. 
• La sincronització amb el interlocutor: imitació o mirall 
• Bases de la PNL (Programació Neuro Lingüística) 
• Model VAC de sistemes representacionals, Visual, Auditiu i Cinestèssic. 
• Indicis facials i de gesticulació de l’ engany durant la negociació 
• Identificació d’actituds i emocions a través del comportament no verbal 
• La gestió de les pròpies respostes no verbals en els moments crítics a la negociació 
• Personalitat i expressió 

 
Taller 3: emocions, agressivitat i negociació 
Objectiu: Habilitar al participants en recursos basats en la intel·ligència emocional.- Conducció de 
les situacions d’ agressivitat 
 

• Funcionament del ésser humà: Els tres cervells 
• Observació dels comportaments associats  
• Què són les emocions. On es troben les emocions? Identificació corporal 
• Identificació de situacions que provocan els diferents estats emocionals 
• Reformulació del concepte agressivitat 
• On són les barreres? 
• Construcció d’espais de neutralitat 
• La metodologia insight  
• Jo i els altres en la negociació 
• On fixo l’atenció dins les relaciones interpersonals 
• Reinterpretant les relacions 
• Preparant-se per a negociar 
• La interacció com a projecte relacional 
• Les eines dins la interacció col·laborativa 
• Pla personal de actuació 

 
 
 
 
MÒDUL 2: GESTIÓ DELS CONFLICTES LABORALS 
 
Taller 4: entendre el conflicte laboral 
Objectiu: oferir eines per la comprensió de la dinàmica del conflicte a les organitzacions. 

• Concepte de conflicte 
• Funció del conflicte a les organitzacions 
• Costos i beneficis vinculats al conflicte laboral 
• Nivells de conflicte laboral 
• Elements estructurals del conflicte laboral 
• Cicle del conflicte laboral 
• Eines d’anàlisi de conflictes laborals 
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• La gestió de les diferències 
• Estratègies bàsiques d’intervenció 

 
 
Taller 5: Comprensió de la conflictivitat en grups 
Objectiu: Comprensió de les problemàtiques grupals en el context de les organitzacions. 
Coneixement de les relacions de poder i d’influència. 

• Dinàmica de grups 
• Dinàmica de competició/cooperació 
• Relacions de poder 
• Influència de les majories i les minories 
• La vaga com a conflicte 
• Altres formes de conflictes col·lectius a les organitzacions 

 
 

Taller 6: eines de generació de consens en grups 
Objectiu: oferir eines avançades pel tractament de conflictes organitzacionals en situacions de 
cronicitat o espontaneïtat 

• Metaplan 
• Renyada lleial 
• Missatges de rol 
• Escenaris de futur 
• Pensament generatiu 
 
 

MÒDUL 3: TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ 
 
Taller 7: el procés de negociació 
Objectiu: fixar els fonaments pràctics i teòrics de la negociació efectiva 

• Fixació d’objectius 
• Maan 
• Marge de negociació 
• Punts clau del procés de negociació 
• Estils de negociació 
• Posicions, interessos i necessitats 
• Estratègies i tàctiques 
• Ofertes, amenaces i concessions 
• Errors en negociació 

 
 
 
Taller 8: creativitat aplicada a la negociació 
Objectiu: Oferir recursos del camp de la creativitat per a aplicar-los a la negociació 

• Gestió de situacions de bloqueig i recerca d’alternatives diferents 
• Tècniques específiques de creativitat i facilitació de noves idees 

 
 
Taller 9: negociació col·lectiva 
Objectiu: habilitar als participants en els aspectes jurídics, psicològics i pràctics de la negociació 
col·lectiva 

• Context legal de la negociació col·lectiva 
• Àmbits i límits 
• Aspectes d’importància pràctica en negociació col·lectiva  
• Aspectes vinculats al procés de negociació amb grups 
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MÒDUL 4: MEDIACIÓ LABORAL 
 
 
Taller 10: tipologia de conflictes laborals i marc jurídic de la mediació laboral 
Objectiu: Presentar les tipologies de conflictes en relació amb el marc de la mediació laboral 

• Tipologia de conflictes laborals: Individuals, plurals i col·lectius; Jurídics i d’interessos 
• Marc jurídic de la mediació laboral: 

a) Els mitjans extrajudicials de solució de conflictes laborals d’origen heterònom 
(creats   i  

      regulats pel legislador); 
b) Els mitjans extrajudicials de solució de conflictes laborals d’origen autònom o 

privat (creats per negociació col·lectiva). En particular, el Tribunal Laboral de 
Catalunya. 

c)  Articulació i coordinació entre els mitjans extrajudicials de solució de conflictes 
laborals i el procés laboral 

d) Articulació i coordinació entre els mitjans extrajudicials de solució de conflictes 
laborals establerts en acords interprofessionals i els establerts en convenis 
col·lectius singulars 

e)  Els mitjans extrajudicials de solució de conflictes laborals del personal al servei 
de les Administracions Públiques i dels treballadors i treballadores 
autònoms/esmediació de problemes laborals individuals 
 

 
Taller 11: La mediació en els conflictes col·lectius 
Objectiu: habilitar als participants en el tractament de situacions de mediació en context 
intergrupal i en el tractament de situacions d’interès particular en l’àmbit laboral. 

• Vagues 
• Trasllat de centre o lloc de treball 
• Modificacions substancials de les condicions de treball 
• Suspensions del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, 

productives i força major i Expedients de Regulació d’Ocupació 
• Conflictes col·lectius en el marc d’empreses concursades 

 
 

Taller 12: mediació laboral per a supòsits específics 
Objectiu: redescobrir la importància de solucions persuasives en supòsits de discriminació 

• El pas previ a la negociació: conceptes bàsics: Igualtat, no discriminació, acció 
positiva, discriminació inversa, paritat i representació equilibrada.  Seguretat i salut en 
el treball 

• Les raons de la negociació: Polítiques d'igualtat, polítiques de diversitat i polítiques de 
prevenció de riscos laborals. Avantatges empresarials i socials 

• Configuració d'un Pla d'Igualtat:  El deure de negociar entre les parts; Elements claus a 
considerar per a la negociació: dades estadístiques, accions positives, mesures 
adreçades a millorar la conciliació de la vida laboral i personal 

• El marc de negociació: La negociació col·lectiva, Els Plans d'Igualtat, Els Plans de 
Prevenció de Riscos Laboral 

• La plataforma de negociació: propostes de regulació 
• I quan no és possible la negociació? : Mesures de conflicte i tutela jurídica 

 

Direcció 

Jordi Suriñach Caralt. Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i Director de 
l’Institut de Recerca d’Economia Aplicada, Regional i Pública (IREA) de la Universitat de Barcelona. 
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Coordinació 

Francesc Beltri. Llicenciat en Filosofia i Lletres Secció psicología. Diplomat en Psicodiagnòstic i 
Psicologia Clínica. C.I.I.P. Miami. Postgrau en Desenvolupament Organitzacional. GR Institute. Màster 
en Direcció i Administració d’Empreses. UPC. Consultor en desenvolupament d’empreses i coach. 
Coordinador Mòdul 1 

Josep Redorta. Advocat – Mediador. Dr. en Psicologia Social. Màster en Anàlisi i conducció de grups. 
Expert internacional en gestió de conflictes. Àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya. Coordinador 
Mòdul 2 

José Luís Salido Banús. Profesor Titular de Dret del Treball i Seguretat Social de la UB. Mediador del 
Tribunal Laboral de Catalunya. Advocat – Soci de Garrigues. Coordinador Mòdul 3 

Jordi Suriñach Caralt. Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i Director de 
l’Institut de Recerca d’Economia Aplicada, Regional i Pública (IREA) de la Universitat de Barcelona. 
Coordinador del Mòdul 4 

 

Professorat 

Antonio Alcón de Diego. Llicenciat en Dret i en Ciències de la Informació per la UAB. Màster en 
Mediació i Resolució de Conflictes per al URL. Mediador del Tribunal Laboral de Catalunya. 

Imma Armadans. Dra. en Psicologia Social de la UB. Experta en mediació. 

Raquel Calveras Augé. Llicenciada en Dret i Inspectora de Treball i Seguretat Social. Cap de Servei 
Relacions Laborals del Servei Territorial de Treball a Barcelona.  

Lluís Casado Esquius. Llicenciat en Ciències Econòmiques i en Psicologia. Diplomat en 
Desenvolupament Organitzacional. Expert en Anàlisi Transaccional i Psicologia Humanista. Grup 
Mediterráneo Consultores. 

Fabio Gallego Reinoso. Licenciat en “Ciències del Llenguatge i de la Comunicació” clic “Psicologia 
general”. Màster en “Salut Mental i Neurociència”. Consultor de processos de desenvolupament 
organitzacional a nivell institucional i empresarial així com en el desenvolupament de programes 
d’habilitats i potencial directiu 

José Ignacio Gelpí Jorba. Professor Associat de Dret del Treball i Seguretat Social de la UB. Advocat - 
Associat de Garrigues. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. 

Laura López Granell. Llicenciada en Filologia. Professora d’escriptura creativa. Escola d'Escriptura de 
l'Ateneu Barcelonés. Professora de comunicació per a empreses i institucions, administracions i 
universitats 

Rafael Martinez. Llicenciat en Dret i Coordinador de CC.OO. del Tribunal Laboral de Catalunya 

Catherine Paredes. Llicenciada en Psicologia. Màster en Anàlisi i Conducció de Grups. Postgraduada 
en Investigació i Tècniques de Mercat per la UB. Executive Coach per la ICF. Practicioner en PNL per 
l’Institut Gestals. Grupo Mediterráneo Consultores. 

Manel S. Pérez Cobos. Graduat Social. Gerent de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya i 
Secretari del Tribunal Laboral de Catalunya. 

Josep Redorta. Advocat – Mediador. Dr. en Psicologia Social. Màster en Anàlisi i conducció de grups. 
Expert internacional en gestió de conflictes. Àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya.  

Anna Rubí. Doctorada en Psicologia. Màster en Direcció de Formació. Màster en Gestió del Capital 
Intel·lectual. Experta en PNL. Experta en Consultoria i Formació en l’Àrea de Desenvolupament 
d’Habilitats Directives. 

José Luís Salido Banús. Profesor Titular de Dret del Treball i Seguretat Social de la UB. Mediador del 
Tribunal Laboral de Catalunya. Advocat – Soci de Garrigues.  
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Joan Samsó Piedrabuena. Graduat Social. Tècnic de grau mitjà en prevenció de Riscos Laborals. 
Responsable de Polítiques Sectorials. Àrea de Política Sindical. UGT Catalunya. Conciliador i mediador 
laboral del Tribunal Laboral de Catalunya. 

Esther Sánchez. Professora de Dret Privat. Esade. Àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya. 

Raquel Serrano. Professora del Departament de Dret Mercantil, del Treball i la Seguretat Social de la 
UB. Àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya. 
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L’Observatori de la responsabilitat social de les empreses 
 
 
L’any 2008 ha estat el primer any complet de funcionament de l’Observatori de la 
Responsabilitat  Social de les Empreses (ORSE) . Els esforços de l’equip de l’Observatori 
s’han dirigit a consolidar el contingut de la pàgina web del projecte.  Com a principal novetat, 
l’abril del 2008 es va posar en marxa el butlletí mensual electrònic “l’Observatori al dia” amb 
les principals novetats del mes en aquest àmbit temàtic. 
 
L’ORSE ha tingut, al llarg del 2008, un total de 18.036 visites, amb una mitjana mensual de 
1.503 visites. El butlletí, a 31 de desembre, es trametia a 484 subscriptors, d’àmbits tan 
diversos com  sindicats, associacions empresarials, universitats o empreses, entre d’altres. 
Altres dades d’interès del portal web són les següents: l’ORSE compta amb un total de 62 
experiències d’organitzacions amb polítiques de responsabilitat social, àmpliament 
documentades, classificades per tipus d’organització, dimensió i sector, així com per tipus 
d’experiència (econòmica, social i mediambiental). L’ORSE disposa actualment d’un fons de 
104 llibres i documents, la majoria en format digital i consultables a Internet. Una última dada 
rellevant és que a través de la seva plana web es poden consultar un total de 80 iniciatives i 
entitats relacionades amb el desenvolupament de la responsabilitat social empresarial. 
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La Revista en línia 
 
 
El CTESC publica una revista en línia que tracta temes monogràfics lligats amb l’actualitat i 
que poden ser d’interès general i del món econòmic, laboral i social en especial. 
Habitualment cada número s’obre amb un escrit del president de la institució i les 
col·laboracions resten obertes tant als membres del Consell, com a qualsevulla altra entitat o 
professional que pugui aportar idees innovadores sobre el tema central. 
 
Durant l’any 2008 els monogràfics han tractat els temes següents: L’Observatori de la 
Responsabilitat Social de les Empreses; les infraestructures a Catalunya; les polítiques 
fiscals en temps de crisi; i un editorial especial dedicat al record de la presidenta Mercè Sala. 
Altre tema monogràfic ha estat L’aplicació de la Llei de la dependència. Als mesos d’estiu es 
va dedicar un número al coordinador de la revista, José Luis Lopez Bulla, amb motiu de la 
seva jubilació al CTESC. 
 
Han col·laborat a la publicació: Joan Buscà, Carme Capdevila, Adela Cortina, Cristina 
Faciaben, Juan José Dolado, Eduardo de Paz, José Manuel Fandiño, Manuel Gómez 
Acosta, Angel B. Gómez Puerto, Josep Hallado, Alfons Labrador, Fernando Lara, José Luis 
López Bulla, Tomás J. López-Guzman, Javier Martín, David Murillo, Carles Navales, Mercè 
Pizarro, Anna Plana, Mercè Sala, Carles Sanosa, Llorenç Serrano, Lluís Torrens, Pablo 
Vazquez, i les àrees de comunicació i estudis del CTESC.  
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Llibres del CTESC 
 
La col·lecció Llibres del CTESC aplega estudis en profunditat relatius a temes propis de 
l’àmbit de la institució, a càrrec de reconeguts experts en cada un d’ells. El Comitè editorial, 
conformat per membres del Consell, tria els temes en funció de l’interès pel món econòmic 
català amb el propòsit d’aportar noves eines per al debat d’assumptes estructurals. 
 
En 2008 els títols publicats han estat “Nacionalisme i món sindical”, del qual és autor José 
Manuel Rúa Fernandez; “La innovació com a estratègia empresarial per a la competitivitat 
del sector automobilístic”, de Francisco Llorente Galera; i “Del barraquisme a les institucions” 
de Rafael Hinojosa.   
 
Amb aquests tres treballs la col·lecció arriba al títol número 14.  
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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. 
 
A continuació es detallen els temes analitzats mes a mes. 
 
Gener. ESTRUCTURA PRODUCTIVA I NIVELL EDUCATIU AL SECTOR SERVEIS A 
CATALUNYA 
 
En aquest numero s’analitza en quina mesura l’increment del nivell educatiu de la població 
ocupada al sector serveis obeeix a la modernització i reestructuració productiva dins 
d’aquest sector i en quin grau és degut al propi procés de canvi de l’estructura productiva, 
que podria suposar una oportunitat per a l’ocupació de població amb majors nivells 
educatius. 
 
Febrer. EQUIPAMENT TIC A LES LLARS I A LES EMPRESES. CATALUNYA, ESPANYA 
I UE-25 2005-2007 
S’analitza l’evolució recent de l’equipament de tecnologies de la informació i la comunicació 
a les llars i a les empreses catalanes. L’anàlisi mostra que l’equipament TIC de les llars i 
empreses catalanes és millor que el d’Espanya i està molt en línia amb el d’Europa però que 
resta fer alguns esforços, però, en alguns aspectes com el desenvolupament de la qualitat 
de la banda ampla. 
 
Març. LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES UN ANY DESPRÉS DE LA LLEI 
S’informa sobre la jornada organitzada pel CTESC sobre la temàtica el dia 6 de març de 
2008. Es presenten els següents aspectes: anàlisi de la situació actual de la igualtat entre 
dones i homes a Catalunya, quin és el tractament de la igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones a Finlàndia, balanç de la Llei d’igualtat un any després de la seva aprovació. També 
es realitza una taula rodona a càrrec dels agents socials on s’expliquen diverses 
experiències en relació amb l’aplicació de la Llei d’igualtat. 
 
Abril. RECOL· LOCACIÓ: ANÀLISI I ELEMENTS PER AL DEBAT 
En aquest numero es presenta un informe, realitzat pel CTESC, que analitza  els aspectes 
claus associats al debat i les estratègies de la recol·locació en el mercat de treball i que 
s’haurien de tenir en compte en la revisió de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana. 
 
Maig. METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT 
OCUPACIONAL 
Es presenta un informe, elaborat pel CTESC en col·laboració amb l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) en el que es proposa una metodologia per 
avaluar propostes d’actuació en l’àmbit de la mobilitat ocupacional des d’una perspectiva 
triple: laboral, econòmica i mediambiental. 
 
Juny. OFERTA FORMATIVA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA I 
QUALIFICACIONS REQUERIDES PER LES EMPRESES 
Es presenta un estudi, elaborat pel CTESC –a petició del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya- amb l’objectiu principal d’analitzar els desajustos 
entre l’oferta formativa de formació professional (FP) i la demanda de qualificacions de les 
empreses a Catalunya. L’estudi analitza l’evolució de l’oferta de Formació Professional i de 
l’ocupació a Catalunya tot assenyalant tendències d’encaix i desencaix entre totes dues, a la 
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vegada que es detecten els punts forts i febles de la planificació de l’FP que incideixen en 
aquests desajustos. 
 
Juliol. SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA DE L’R+D+I A CATALUNYA 
S’analitza l’esforç inversor que seria necessari realitzar per assolir les recomanacions 
recollides en el document de bases del Comitè permanent d’experts del Pacte Nacional per a 
la Recerca i la Innovació (PNRI) de la Generalitat de Catalunya, que estima que per a l’any 
2017 la participació de les despeses internes en R+D sobre el PIB s’hauria de situar en el 
3% i la de les depeses en innovació en el 4,5%. 
 
Agost-setembre. PERFIL DEL TREBALLADOR/A AMB CONTRACTE TEMPORAL A 
CATALUNYA 
En aquest numero es presenta una caracterització del perfil dels treballadors/res que tenen 
un contracte temporal en el mercat de treball a Catalunya. Amb aquesta finalitat, s’estima un 
model economètric d’elecció discreta (Logit), que permet aïllar l’efecte que tenen sobre la 
probabilitat d’estar ocupat/da amb contracte temporal cadascunes de les variables que 
defineixen tant els trets personals bàsics dels treballadors/res com del sector d’activitat 
econòmica en què estan ocupats/des. 
 
Octubre. L’ENERGIA A CATALUNYA  
S’analitza, per a l’any 2006, el consum d’energia primària i la participació dels combustibles 
renovables en la producció bruta d’electricitat a Catalunya i la Intensitat energètica per 
sectors els anys 2005 i 2006. S’evidencia la necessitat d’un canvi en el model energètic 
català i la d’una participació més elevada de les energies renovables a la combinació 
energètica catalana mitjançant les polítiques de recolzament. 
 
Novembre. GESTIÓ I IMPULS DE LES INFRAESTRUCTURES: ÀMBIT DEL TRANSPORT 
En aquest numero es presenta un informe, elaborat pel CTESC, que analitza, des de 
diferents perspectives, el dèficit que presenta Catalunya en matèria d’infraestructures de 
transport i proposa un llistat d’infraestructures que considera prioritàries i estratègiques per al 
país.  
 
Desembre. L’R+D+I A CATALUNYA (2002-2005): UNA ANÀLISI COMPARATIVA 
Es presenta un informe, elaborat pel CTESC, que cobreix el període 2002-2005, en què es fa 
una anàlisi comparativa de la situació de la R+D+I a Catalunya respecte d’Espanya, la UE i 
les Comunitats Autònomes de més intensitat en R+D (Madrid, País Basc i Navarra). 
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Difusió d’informació, documentació i publicacions 
 
 
Web Internet i intranet 
El web del Consell està estructurat en els cinc apartats següents: El Consell, amb informació 
sobre la naturalesa, les funcions i la composició pròpies; Dictàmens, amb una visió 
exhaustiva, tant actual com històrica, dels documents aprovats pel Consell; Projectes, on es 
recullen les memòries socioeconòmiques i laborals de Catalunya, els estudis i informes fets i 
el catàleg de publicacions, entre d’altres; Activitat, que inclou la ressenya de l’activitat 
participativa dels òrgans del Consell, com també les activitats de la Presidència, els actes 
(conferències, jornades i seminaris) organitzats pel Consell i la concessió dels premis Tesis 
doctorals; Comunicació, que inclou tots els materials i eines necessaris per transmetre i 
divulgar l’activitat institucional.     
 
En l’àmbit organitzatiu s’ha completat la revisió de la plataforma tecnològica del web Internet 
amb l’objectiu de garantir: 
1/ l’estructuració sistemàtica dels àmbits de treball mitjançant la creació de l’arbre de 
continguts del CTESC. 
2/ l’actualització permanent de les pàgines a càrrec del personal propi. Això s’ha fet 
mitjançant la incorporació d’un gestor de continguts del web i la formació corresponent a les 
persones usuàries. 
3/ l’accés òptim i universal a la informació. 
 
En l’àmbit de la difusió, s’ha millorat la gestió i creació dels butlletins que emet el Consell. A 
més de la millora interna, l’apartat Subscripcions permet als usuaris personalitzar les 
comunicacions que desitgen rebre. El Consell manté els butlletins electrònics següents, de 
caràcter mensual: 

• Indicadors socioeconòmics i laborals (publicació del Consell). 
• Recull normatiu (selecció feta pel Consell). 
• Actes del CTESC.  

 
Les dues publicacions electròniques es poden consultar al web. El tercer butlletí està 
destinat a informar sobre les conferències i/o jornades en preparació. A més, també permet 
l’accés i la subscripció als butlletins associats als altres webs del Consell (La Revista i 
l’Observatori).  
 
A l’apartat Enllaços, s’ofereix un conjunt de 412 enllaços a web pertanyents a entitats amb 
una proximitat competencial o temàtica al Consell. 
 
L’any 2008 el web del Consell ha tingut 32.231 visitants que, en total, han descarregat 
122.887 pàgines. D’aquests, 18.865 han estat visitants per primera vegada, mentre que 
13.366 han estat visitants reiterats (returning visitors).    
 
Els principals projectes duts a terme s’han centrat en la millora de les prestacions de 
consulta de les publicacions electròniques mensuals, especialment el Recull normatiu que, 
d’un format estàtic (publicació en .pdf) ha passat a disposar de cerques temàtiques i 
temporals; en l’ampliació de l’abast i els continguts de l’Espai intern dels consellers i en la 
incorporació de breus notes biogràfiques sobre els presidents del Consell. 
 
S’ha creat una pàgina d’Estadístiques, on s’aniran publicant estadístiques d’elaboració 
interna, que seran susceptibles de cerca temàtica. La pàgina Perfil del contractant, dins 
l’apartat Consell, permet consultar l’activitat contractual de l’organisme (licitacions i 
adjudicacions). 



  

 

Pàg. 85 de 105 

 
A més, s’ha continuat aportant informació sobre la producció pròpia (dictàmens i 
publicacions) i sobre les activitats més destacades (conferències organitzades) al web CES 
Españoles, projecte documental comú de tots els CES de l’Estat espanyol. També s’ha 
col·laborat en l’actualització de la base comuna de dictàmens, informes i memòries dels 
consells econòmics i socials. 
  
Pel que fa a la intranet, s’ha treballat en l’ampliació progressiva de continguts, per tal que 
sigui un reflex fidel i actualitzat de l’organització i les activitats del Consell. S’ha creat una 
nova interfície amb més prestacions per al Centre de Documentació, ja preparada per 
adequar-se a les especialitats temàtiques del Consell i per impulsar la biblioteca digital. A 
més, s’ha implantat un nou sistema de gestió de les hores personals i les vacances del 
personal del Consell. Amb aquesta eina s’han pogut agilitar les gestions i disminuir la 
quantitat de paper que comporta.    
 
 
 
Publicacions editades pel CTESC l’any 2008  
 
Dins de la col·lecció Estudis i informes del CTESC el Consell difon el resultat de les seves 
investigacions sobre aspectes de l’àmbit socioeconòmic, la situació actual, el resultat de les 
polítiques públiques desenvolupades i les necessitats de futur. 
 
Mitjançant la col·lecció Llibres del CTESC s’ha creat un espai editorial de reflexió i debat 
sobre qüestions rellevants de l’àmbit socioeconòmic i laboral i també en l’àmbit acadèmic. 
 
Dins de la col·lecció Tesis doctorals s’editen les obres guardonades amb el premi del mateix 
nom, amb l’objectiu de promoure iniciatives relacionades amb l’estudi i el coneixement de les 
matèries corresponents al seu àmbit competencial.  
 
S’ha elaborat un pla de difusió de les publicacions del Consell a través del web propi. 
De forma complementària a la distribució institucional prevista en cada cas, es fan cerques 
específiques de destinataris i possibles interessats, tenint en compte els criteris d’especialitat 
i segmentació. 
 
 
 

Títol publicació                                                                                             Quantitat 

  

Dictàmens  
Dictamen 1/2008 sobre el Projecte de decret d’eliminació de tràmits i 
simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica 350 
Dictamen 2/2008 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació sostenible de la 
pesca continental a Catalunya  350 
Dictàmens 3, 4 i 5/2008 – Dictamen 3 sobre l’Avantprojecte de llei de creació 
de l’Agència Catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats 
i extutelats - Dictamen 4/2008 sobre el Projecte de decret de modificació 
dels decrets 339/2006, de 5 de setembre, i 408/2006, de 24 d’octubre, de 
desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció – Dictamen 5/2008 sobre l’Avantprojecte de llei d’acollida de les 350 
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persones immigrades i retornades a Catalunya 

Dictamen 6/2008 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen 
els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats 350 
Dictamen 7/2008 sobre el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana 
de Barcelona 350 
Dictàmens 8, 9 i 10/2008 – Dictamen 8/2008 sobre el Projecte de decret de 
creació del Registre d’empreses acreditades de Catalunya per a intervenir 
en el procés de contractació en el sector de la construcció – Dictamen 
9/2008 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la 
Competència – Dictamen 10 sobre l’Avantprojecte de llei de millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics  350 
Dictàmens 11 i 12/2008 – Dictamen 11 sobre el Projecte de decret de 
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies – Dictamen 12 sobre l’Avantprojecte de llei de pesca i acció 
marítima 350 
Dictàmens 13 i 14/2008 – Dictamen 13 sobre el Projecte de decret sobre la 
valorització d’escòries siderúrgiques – Dictamen 14 sobre l’Avantprojecte de 
llei de salut pública 350 
Dictàmens 15 i 16/2008 – Dictamen 15 sobre el Projecte de decret pel qual 
s’aprova la Cartera de serveis socials 2008-2009 de Catalunya – Dictamen 
16 sobre l’Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats  350 
Dictàmens 17 i 18/2008 - Dictamen 17 sobre el Projecte de decret 
d’establiment de la figura d’habitatge concertat, i d’actualització del Pla per al 
dret a l’habitatge – Dictamen 18 sobre el Projecte de decret pel qual es 
regula el dret de reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques 350 
Dictàmens 19 i 20/2008 - Dictamen 19 sobre l’Avantprojecte de llei de 
política industrial – Dictamen 20 sobre el Projecte de decret de creació i 
regulació de l’Observatori del Treball 325 
Dictàmens 21, 22 i 23/2008 – Dictamen 21 sobre l’Avantprojecte de llei que 
regula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat usuàries de 
gossos d’assistència – Dictamen 22/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de 
regulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) – Dictamen 
23/2008 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’atenció podològica 
de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques 
cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes del 
sistema nacional de salut 350 
Dictàmens 24, 25, 26 i 27/2008 – Dictamen 24 sobre el Projecte de decret 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut – Dictamen 25  
sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres – Dictamen 26 
sobre l’Avantprojecte de llei d’aeroports i heliports de Catalunya – Dictamen 
27 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 407/2006, de 24 
d’octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada 350 
Memòries  
Informe de gestió 2007 520 
Conclusions i evolució de futur. Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2007 500 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007 498 
Estudis i informes del CTESC  
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Competitivitat de l’economia catalana. 2000-2006. Núm. 16 800 
Immigració i mercat de treball a Catalunya. Núm. 17 800 
Necessitats de cura i atenció a les persones en situació de dependència. 
Anàlisi de la demanda futura. Núm. 18 810 
Metodologia d’avaluació de propostes en l’àmbit de la mobilitat ocupacional. 
Núm. 19 520 
Recol·locació: anàlisi i elements per al debat. Núm. 20 520 
Oferta formativa de Formació Professional a Catalunya i qualificacions 
requerides per les empreses. Núm. 21 544 

Llibres del CTESC. Eines per al debat  
Nacionalisme i món sindical. Núm. 12 540 
La innovació com a estratègia empresarial per a la competitivitat del sector 
automobilístic. Núm. 13 500 
Del barraquisme a les institucions. Núm. 14 500 

Tesis Doctorals  
Canvis residencials i moviments migratoris en la renovació de la població de 
Barcelona. Núm. 9 800 
Migracions i salut: interrelacions a la immigració estrangera a Catalunya. 
Núm. 10 1.064 
Mercat de treball i condicions laborals de població immigrant colombiana a 
tres comarques de Barcelona. Núm. 11 800 

Indicadors bàsics socioeconòmics i laborals   
Gener 2008 -   Estructura productiva i nivell educatiu al sector serveis a 
Catalunya 800 
Febrer 2008 – Equipament TIC a les llars i a les empreses. Catalunya, 
Espanya i UE-25  2005-2007 800 
Març 2008 – La igualtat entre dones i homes un any després de la llei 800 
Abril 2008 – Recol·locació: anàlisi i elements per al debat 800 
Maig 2008 – Metodologia d’avaluació de propostes en l’àmbit de la mobilitat 
ocupacional 800 
Juny 2008 – Oferta formativa de Formació Professional a Catalunya i 
qualificacions requerides per les empreses 800 
Juliol-Agost 2008- Situació  actual i futura de l’R+D+I a Catalunya 800 
Setembre 2008 – Perfil del treballador/a amb contracte temporal a Catalunya 800 

Tríptic premi anual Tesis Doctorals 2008 1000 

Altres publicacions  
Jornada La igualtat entre dones i homes un any després de la Llei 230 
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Activitats del Centre de Documentació 
 
 
 
Amb la voluntat de fomentar la biblioteca digital, s’ha elaborat un informe proposta per al 
desenvolupament del Centre de Documentació del CTESC 2.0, amb el plantejament de nous 
serveis tals com l’RSS, novetats bibliogràfiques, cerca restringida amb Google i 
personalització d’informacions. 
 
En l’aspecte organitzatiu s’ha treballat, conjuntament amb la responsable de Comunicació i 
les responsables del Recull normatiu del CTESC, en l’elaboració d’una llista pròpia de 
matèries que permeti assolir la unificació documental a l’hora d’etiquetar tots els ítems 
utilitzats en el Recull de premsa, en el Recull normatiu i en el Centre de Documentació. De 
forma complementària, s’ha fet la reassignació de categories del Recull normatiu i de part del 
Recull de premsa, d’acord amb els descriptors aprovats en el grup de treball que s’ha reunit 
d’abril a octubre. 
  
També s’ha fet una revisió global del fons de revistes i anuaris, d’acord amb els tècnics i els 
caps de gabinet per confirmar els criteris d’expurgació i manteniment.   
 
Com a continuació de la feina feta l’any 2007, el grup de treball de qualitat i màrqueting de 
les BEG s’ha reunit per planificar una jornada de qualitat a les biblioteques especialitzades 
en la qual es presentaran el model de catàleg de processos i la proposta de carta de serveis, 
documents elaborats pel grup de treball. També s’ha participat en la revisió del Directori de 
biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya, realitzat per la Comissió Gestora 
els anys 2006/2007, que es publica en paper i en versió electrònica. La Comissió Gestora de 
les BEG comprova les dades que apareixen al Directorio de Bibliotecas Españolas, 
mantingut per la Biblioteca Nacional de España, i proposa les esmenes necessàries i la 
inclusió de les biblioteques que no hi apareixen. 
 
 

Fons bibliogràfic 

La col·lecció del fons bibliogràfic del CTESC queda reflectida en el següent gràfic, amb un 
total de 3.826 monografies, 259 títols de publicacions periòdiques i 21 bases de dades 
fins al 31 de desembre de 2008. 
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Monografies 
 
Aquest any el número de monografies integrades en el fons documental no ha mantingut la 
tònica ascendent dels darrers anys, ja que l’expurgació feta durant el mes de febrer de 2008 
ha suposat la reducció del nombre de volums del fons. 
 
En l’espai físic del Centre de Documentació les monografies i els anuaris ocupen 65,64 m 
lineals, és a dir, el 75 % de l’espai disponible per a monografies i anuaris; el 57,54 % del 
total global de prestatgeries existents; i el 79,29 % del total de metres lineals utilitzats. Vegeu 
les dades a l’Annex I. 
 
 
Publicacions periòdiques 
 
El fons bibliogràfic consta de 259 publicacions periòdiques, de les quals 118 són revistes 
i 141 són anuaris. De totes elles el 34,75% (90 publicacions) són de pagament i el 65,25% 
(169 publicacions) es reben de forma gratuïta. 
 
Any Revistes Anuaris  Publicacions periòdiques

 Pagament Gratuïtes Pagament Gratuïts 
2003 39 83 51 25 198
2004 32 83 53 25 193
2005 31 77 67 29 225
2006 44 123 85 27 252
2007 37 97 73 82 289
2008 34 84 56 85 259

 
Les revistes ocupen 17,14 m lineals (espai d’accés lliure a les revistes + dipòsit), és a dir, el 
64,56 % de l’espai disponible per a revistes; el 15,03 % del total global de prestatgeries 
existents; i el 20,71% del total de metres lineals utilitzats. 
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Bases de dades 
 
Al llarg de l’any s’ha mantingut l’accés a les mateixes 21 bases de dades que l’any anterior. 
D’aquestes, 6 són de pagament i 15 són gratuïtes.  
 
 
Catalogació 
 
Les dades proporcionades per la coordinadora de les BEG mostren quin és el volum de 
publicacions catalogades a la base de dades comuna, gestionada amb el programa VTLS. Al 
llarg dels anys veiem l’evolució de registres següent: 
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bibliogràfics 254 1418 2254 2963 3589 4149 4275

0
1000
2000
3000
4000
5000

Registres bibliogràfics

 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Registres de 
holding 169 246 305 355 414 449

0
100
200
300
400
500

Registres de holdings

 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Registres 
d'exemplar 202 1645 2673 3588 4351 5072 5175

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Registres d'exemplars

 
 
El nombre de registres bibliogràfics catalogats al Catàleg de la Xarxa BEG, 4.275 fins a 
31/12/2008, segueix la tendència ascendent però mantinguda fins ara. Es caracteritza per 
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una lleu contenció en l’increment. La quantitat de registres de publicacions periòdiques 
(hòldings), 449 fins a 31/12/2008, també manté una lleugera pujada. 
 
Amb tot això, el nombre total de volums que conté el Centre de Documentació és de 5.175 
al final del 2008. 
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2003 47 29 42 34 55 17 6 9 20 11 42 52
2004 32 36 59 39 32 45 15 31 23 29 31 7
2005 9 17 22 37 26 11 8 7 26 22 28 6
2006 12 29 16 11 12 9 12 4 8 24 30 32
2007 43 49 13 14 7 13 9 9 9 6 4 16
2008 21 5 8 30 9 10 21 1 10 7 20 9
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

Núm. préstecs 364 379 219 199 192 151

 
L’any 2008 s’han fet 192 préstecs a 32 usuaris diferents. Al llarg dels anys el número de 
préstecs va disminuint. Aquest fet pot ser degut a diversos motius: major ús de recursos 
electrònics a través d’Internet i autorecerca d’informació, entre d’altres.  
 
 
Préstec interbibliotecari 
 
En total s’han fet 12 préstecs a 7 entitats diferents: 
 

Sortides Entitat

1 Arxiu Nacional de Catalunya

2 Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Biblioteca

4 Departament d’Economia i Finances. Biblioteca

1 Departament de Comerç i Turisme. Biblioteca

1 Departament de la Presidència. Gabinet de Documentació i Biblioteca

2 DIXIT. Departament d’Acció Social i Ciutadania

1 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Biblioteca

 
 
A petició dels usuaris del Centre de Documentació s’han demanat en préstec 
interbibliotecari 18 documents a les entitats següents: 
 

Entrades Entitat

8 Centre de Documentació Juvenil

1 Comissionat per a Universitats i Recerca. Biblioteca

5 Departament d’Educació. Biblioteca-Centre Documental

1 IDAE. Centro de Documentación y Biblioteca 

1 Jutjats Socials de Barcelona. Biblioteca Judicial 

2 Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca

 
El préstec amb la biblioteca de la universitat és de pagament. La resta de préstecs són 
gratuïts. 
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Gestió administrativa i financera 
 
  

EXECUCIÓ PRESSUPOST CTESC 2008  
        

31/12/2008 
 

CRÈDIT 
INICIAL 

Variacions 
Crèdit 

CRÈDIT 
FINAL EXECUTAT DISPONIBLE

EXECUTAT 
S/ CRÈDIT 

FINAL 

Capítol I  1.776.029,76 0,00 1.776.029,76 1.623.067,36 152.962,40 91,39

Retribucions bàsiques 100.0001 86.364,52   86.364,52 81.524,73 4.839,79 94,40
Retribucions complementàries 100.0002 136.710,50   136.710,50 134.130,97 2.579,53 98,11
Retribucions bàsiques 130.0001 603.974,61   603.974,61 531.523,73 72.450,88 88,00
Retribucions complementàries 130.0002 581.006,85   581.006,85 551.378,05 29.628,80 94,90
Gratificacions serveis extraordinaris 130.0003 21.012,00   21.012,00 1.125,35 19.886,65 5,36
Productivitat 150.0001 23.107,14   23.107,14 15.084,01 8.023,13 65,28
Seguretat Social 160.0001 323.854,14   323.854,14 308.300,52 15.553,62 95,20

Capítol II  1.313.062,80 39.000,00 1.352.062,80 1.171.777,48 180.285,32 86,67

Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construccions 200.0002 496.854,70   496.854,70 491.334,86 5.519,84 98,89
Lloguers i cànons de material de transport 201.0001 15.450,00   15.450,00 10.258,92 5.191,08 66,40

Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades i programari 202.0001 3.090,00 -3.000,00 90,00

 
90,00 0,00

Lloguer i cànons d'altre immobilitzat material 203.0001 18.591,50   18.591,50 11.617,90 6.973,60 62,49
Conservació, reparació i manteniment de 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 210.0001 8.487,20   8.487,20

5.175,27
3.311,93 60,98

Conservació, reparació i manteniment d'equips 
de procés de dades 212.0001 17.458,50   17.458,50

6.384,31
11.074,19 36,57
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Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material 213.0001 4.928,55 4.000,00 8.928,55

4.647,29
4.281,26 52,05

Material ordinari no inventariable 220.0001 27.669,34 -10.000,00 17.669,34 10.578,45 7.090,89 59,87
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.0002 22.278,90   22.278,90 12.130,99 10.147,91 54,45
Aigua i energia 221.0001 23.339,80   23.339,80 16.489,82 6.849,98 70,65
Combustible per a mitjans de transport 221.0002 2.121,80   2.121,80 795,00 1.326,80 37,47
Vestuari 221.0003 1.591,35 1.000,00 2.591,35 1.635,43 955,92 63,11
Altres subministraments 221.0089 8.487,20   8.487,20 3.928,40 4.558,80 46,29
Comunicacions postals,  telefòniques i altres 222.0001 70.628,40   70.628,40 38.640,35 31.988,05 54,71
Transports 223.0001 6,00   6,00  6,00 0,00
Despeses d'assegurances 224.0001 11.247,60   11.247,60 10.768,04 479,56 95,74
Tributs 225.0001 6,00   6,00  6,00 0,00
Atencions protocol.laries i representatives 226.0002 19.096,20   19.096,20 12.747,03 6.349,17 66,75
Publicitat, difusió i campanyes institucionals 226.0003 8.487,20 -8.400,00 87,20  87,20 0,00
Jurídics i contenciosos 226.0004 6,00   6,00  6,00 0,00
Organització de reunions, conferències i cursos 226.0005 54.473,22   54.473,22 29.421,86 25.051,36 54,01
Oposicions i proves selectives 226.0006 6,00   6,00  6,00 0,00
Publicacions i edictes als diaris oficials 226.0007 1.030,00 -1.000,00 30,00  30,00 0,00
Funcionament de consells i òrgans col·legiats 226.0009 134.800,00 26.400,00 161.200,00 158.424,42 2.775,58 98,28
Premis 226.0010 6,00   6,00  6,00 0,00
Formació del personal propi 226.0011 6.695,00   6.695,00 4.070,70 2.624,30 60,80
Altres despeses diverses 226.0089 80.186,34   80.186,34 66.672,10 13.514,24 83,15
Neteja i sanejament 227.0001 23.870,25   23.870,25 22.196,72 1.673,53 92,99
Seguretat 227.0002 6,00   6,00  6,00 0,00
Estudis i treballs tècnics 227.0005 43.045,00   43.045,00 42.366,40 678,60 98,42
Intèrprets i traductors 227.0008 13.870,25   13.870,25 9.410,77 4.459,48 67,85

Serveis informàtics realitzats per entitats de la 
Generalitat 227.0055 5.150,00   5.150,00

3.580,00
1.570,00 69,51

Serveis informàtics realitzats per altres entitats 227.0056 56.382,20   56.382,20 51.597,81 4.784,39 91,51
Altres treballs realitzats per altres empreses 227.0089 6,00 30.000,00 30.006,00 29.392,29 613,71 97,95
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Dietes, locomoció i trasllats 230.0001 11.139,45   11.139,45 1.668,19 9.471,26 14,98
Altres indemnitzacions 231.0001 6,00   6,00  6,00 0,00
Ajut menjar 232.0001 13.791,70   13.791,70 10.607,56 3.184,14 76,91
Fons d'acció social 233.0001 7.426,30   7.426,30 4.419,00 3.007,30 59,50
Despeses de publicacions 240.0001 101.346,85  101.346,85 100.817,60 529,25 99,48

Capítol IV  234.400,00 -4.000,00 230.400,00 230.232,21 167,79 99,93

A Universitats públiques 449.0001 20.000,00  20.000,00 20.000,00 0,00 100,00

A altres institucions sense fi de lucre. A 
Organitzacions representades al CTESC 482.0001 202.400,00   202.400,00 202.232,21 167,79 99,92
Premis CTESC 483.0001 12.000,00 -4.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00

Capítol VI  98.045,00 -35.000,00 63.045,00 57.335,81 5.709,19 90,94

Inversions en edificis i altres construccions 610.0001 7.609,00  7.609,00 5.302,71 2.306,29 69,69
Inversions en maquinària, instal.lacions i 
utillatge 620.0001 15.913,50  15.913,50 15.909,37 4,13 99,97
Inversions en mobiliari i estris 640.0001 10.609,00 -5.000,00 5.609,00 2.397,14 3.211,86 42,74
Inversions en equips de procés de dades i 
telecomunicacions 650.0001 63.913,50 -30.000,00 33.913,50 33.726,59 186,91 99,45

TOTALS   3.421.537,56 0,00 3.421.537,56 3.082.412,86 339.124,70 90,09
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Conclusions i reptes de futur 
 
 
 
És evident que l’any 2009 estarà marcat per l’existència d’una crisi econòmica i les seves 
repercussions socials. El Consell de Treball, Econòmic i Social com a òrgan consultiu del 
Govern de Catalunya en matèria socioeconòmica, laboral i ocupacional, ha de tenir molt 
present aquesta situació a l’hora de desenvolupar les tasques i funcions que té 
encomanades. 
 
No obstant això, des de la doble consciència que el CTESC no és ni un centre d’estudis 
sobre la conjuntura, ni constitueix un espai de concertació social –això queda reservat a 
instàncies com ara l’Acord Estratègic- però que no pot situar-se d’una forma autista i elitista 
davant la realitat, com si no fos amb ell, el CTESC haurà d’assumir el repte de contribuir el 
màxim possible, des del seu paper i competències, a la superació d’aquests problemes 
orientant la seva actuació, com ja ha fet durant  l’any 2008, a: 
 

- Constatar d’una forma objectiva quina és la situació i evolució social i econòmica que 
està seguint Catalunya des de la perspectiva conjunta dels seus components.  

- Aprofundir en el coneixement de la situació actual, l’establiment de prospectives i, si 
és possible, en les propostes necessàries per fer front als canvis en els quals està 
immersa la nostra societat i que col·lectivament ha decidit que vol protagonitzar, per 
tal de superar les dificultats i aprofitar les oportunitats.  

- Facilitar al Govern, als agents socials i econòmics i al conjunt de la societat, 
elements, reflexions i eines  que tendeixin a aplanar el camí de la transformació que 
s’ha de desenvolupar.  

D’altra banda i com ja recullen els objectius per a l’any 2009 que el Ple del Consell va 
aprovar a començament d’aquest any, el CTESC està compromès a reforçar la qualitat dels 
seus dictàmens, informes i estudis i mantenir el compliment dels terminis.  
 
La programació dels estudis i actuacions a iniciativa pròpia que fins ara s’ha compromès a 
desenvolupar enguany el CTESC també van en la direcció, d’atendre els aspectes 
estratègics que a mitjà i llarg termini resultaran  fonamentals per trobar una sortida favorable 
al dur context en el qual ens trobem immersos. En aquest sentit s’abordaran estudis sobre la 
formació professional i la seva avaluació, s’analitzaran les infraestructures energètiques, 
hidràuliques, mediambientals i  de telecomunicacions que necessitem per progressar, o la 
situació de la indústria a Catalunya, sense deixar de banda aspectes com la inserció laboral 
de les persones amb més dificultats i dels instruments operatius per fer-ho, com ara les 
empreses d’inserció. 
 
L’any 2009 haurà d’ésser l’any en el qual el CTESC, aprofitant les tecnologies de la 
informació i la comunicació, doni un salt en el sentit d’afavorir la difusió i el coneixement de 
les nostres actuacions i potenciï la participació de la societat, en general, i del món 
universitari, en particular, per guanyar en transparència i interacció.  
 
 
Josep Maria Rañé i Blasco 
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
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Annex 2. Relació dels membres integrants dels diferents òrgans en data 31 de 
desembre 
 
 
■ PLE: COMPOSICIÓ 
 
President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
Vicepresidents: Sra. Eva Granados Galiano / Sr. Joan Canals Oliva 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
 
Vocals titulars 
   
Grup Primer 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
Sr. Alfons Labrador i Tames     
Sra. Dolors Llobet Maria 
Sra. Rosa Bofill Benet 
Sra. Ester Boixadera i Baulenas 
Sr. Llorenç Serrano i Giménez 
Sr. Andrés Querol Muñoz 

Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sra. Eva Granados Galiano 
Sra. Paloma Olavide Díaz 
Sra. María Luisa Fernández Fernández 
Sr.  Enrique Pereira Morais 
Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
Sr. José Martín Vives Abril 
 
Grup Segon 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz  Fuertes 
Sr. Joan Canals Oliva 
Sra. Alba Cabañas Varales    
Sr. Benet Armengol Obradors 
Sr. Sebastià Cabré Solé 
Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
Sra. Mercedes Pizarro Santos 
Sra. Mercè Barberà Capdevila 
Sra. Maria Mora Radó 
     
Pimec 
 
Sra. Jana Callis i Vilagut    
Sr. José Hallado Molina    
Sr. Moisès Bonal Ferrer  



  

 

Pàg. 102 de 105 

Grup Tercer 
Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de 
l’economia social i experts 
 
Sr. Josep Cabré Clariana 
Sra. Maria Rovira Duran      
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni     
Sra. Pepa Muñoz i Quintana      
Sr. Joan Segura i Segura 
Sr. Pere J. Puig Ysern 
Sr. José Luis López Bulla 
Sr. Jorge Calero Martínez 
Sra. Mercè Garau Blanes  
Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 
Sr. Francisco Fernández Ortega                                 
Sra. Esther Sánchez Torres 
 
 
■ COMISSIÓ EXECUTIVA: COMPOSICIÓ 
 
President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
 
Grup Primer 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
Sr. Alfons Labrador i Tames 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
 
Grup Segon 
Foment del Treball Nacional 
Sr. Eduardo de Paz  Fuertes 
 
Pimec 
Sr. José Hallado Molina 

Grup  Tercer 
Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de 
l’economia social  i experts 
 
Sra. Pepa Muñoz i Quintana 
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
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■ COMISSIÓ DE TREBALL D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA 
 
President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
 
Grup Primer 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sr. Alfons Labrador  i Tames 
Sra. Ester Boixadera Baulenas 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
Sr. José Martín Vives Abril 
 
Grup Segon 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sr. Joan Canals Oliva 
Sra. Mercedes Pizarro Santos 
 
Pimec 
 
Sr. Moisés Bonal Ferrer 

Grup Tercer 
Representació  del sector agrari, sector marítim pesquer i sector de l’economia 
social i experts 
 
Sr.  Pere J. Puig Ysern 
Sr. Josep Cabré Clariana 
Sr. Jorge Calero Martínez 
Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 
 
 
■ COMISSIÓ DE TREBALL DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES 
SOCIALS: COMPOSICIÓ 
 
President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
 
Grup Primer 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Dolors Llobet Maria 
Sra.  Rosa Bofill Benet 
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Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sr. Enrique Pereira Morais 
Sra. María Luisa Fernández  Fernández 
 
Grup Segon 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sra. Maria Mora Radó 
Sra. Mercè Barberà Capdevila 
 
Pimec 
 
José Hallado Molina 

Grup Tercer 

Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de 
l’economia social i experts 
 
Sra.  Pepa Muñoz i Quintana 
Sr. José Luis López Bulla 
Sra. Mercè Garau Blanes 
Sra. Esther Sánchez Torres 
 
 
■ COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SECTORIALS: COMPOSICIÓ 
 
President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
 
Grup Primer 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sr. Alfons Labrador i Tames 
Sr. Andrés Querol Muñoz 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sra. Paloma Olavide Díaz 
Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
 
Grup Segon 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sr. Benet Armengol Obradors 
Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
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Pimec 
 
Sr. José Hallado Molina 

Grup Tercer 
Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de 
l’economia social i experts 
 
Sr. Josep Cabré Clariana 
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
Sr. Pere J. Puig Ysern 
Sr. Joan Segura i Segura 
 
 
■ COMISSIÓ DE TREBALL DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI 
AMBIENT 
 
President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
 
Grup Primer 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sr. Llorens Serrano i Giménez 
Sra. Ester Boixadera Baulenas 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sra.  Eva Granados Galiano 
Sr. José Martín Vives Abril 
 
Grup Segon 
Foment del Treball Nacional 
 
Sr. Eduardo de Paz Fuertes 
Sra. Alba Cabañas Varales 
Sr. Sebastià Cabré Solé 
 
Pimec 
 
Sr. Moisès Bonal Ferrer 

Grup Tercer 
Representació  del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de 
l’economia social i experts 
 
Sra. Maria Rovira Duran 
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni 
Sr. Francisco Fernández Ortega 
Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 


