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2. Objectius i criteris d’actuació 

 
Missió 
 
• Contribuir al fet que les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacionals del 

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

 
Objectius estratègics 
 
• Assessorar el Govern de la Generalitat en les matèries que són l’objecte de les 

seves competències.  
• Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya. 
• Aconseguir el màxim grau de consens possible en totes les activitats. 
• Donar la màxima difusió a les actuacions del CTESC. 
 
Objectius operatius 
 
• Reforçar la qualitat dels dictàmens.  
• Mantenir el grau de compliment dels terminis pel que fa als dictàmens 

sol·licitats. 
• Potenciar les actuacions d’iniciativa pròpia (estudis, informes, jornades i 

conferències).  
• Estrènyer la relació amb el conjunt de la societat i el món universitari.  
• Ampliar la informació que ofereix el CTESC, tant a la societat, en general, com 

als seus membres, i afavorir la seva interacció.  
 
Objectius específics del Pla 2009 
 
• Incrementar els continguts qualitatius en els dictàmens sol·licitats pel Govern. 
• Mantenir l’avaluació dels dictàmens emesos  amb especial incidència en el 

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

– Els dictàmens que sol·liciti el Govern. 
– La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2008. 
– L’Informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a 

Catalunya. 
– Els estudis, informes i altres activitats d’iniciativa pròpia. 
– L’Informe anual de gestió del Consell. 
– El calendari d’execució dels projectes, fixant-ne les pautes 

d’acompliment. 
• Difondre les activitats del Consell i reforçar la  seva incidència a la societat. 
• Impulsar l’establiment de convenis de col·laboració amb altres institucions. 
• Desenvolupar i implantar el Pla de comunicació del CTESC, potenciant la via 

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

CTESC. 
 
Dictàmens 
 
• Cercar i disposar, prèviament, d’informació sobre la normativa a dictaminar. 
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• Reforçar la qualitat dels dictàmens: 
– Incorporar la descripció i la valoració, si escau, dels elements econòmics 

i socials que marquen l’entorn de la norma objecte del dictamen. 
– Evitar, mitjançant el consens, el màxim de bloquejos o rigideses 

possibles. 
– Sol·licitar als departaments una previsió en les peticions de dictamen per 

tractar d’evitar-ne l’acumulació, com també que el tràmit d’urgència 
només s’apliqui en els casos indispensables. 

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

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

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

– Cercar el consens absolut en tots els informes i propostes adreçats al 
Govern. 

– Seleccionar temes socioeconòmics rellevants i d’actualitat. 
– Definir clarament l’objectiu a assolir i els seus terminis d’execució. 
– Seleccionar els tipus d’activitat (informes, estudis, jornades o 

publicacions) en funció de les capacitats i les possibilitats. 
– Potenciar la participació dels tècnics especialitzats de les 

organitzacions. 
• Convocar el Premi anual Mercè Sala per a Tesis Doctorals. 
• Mantenir i desenvolupar l’Observatori de l’RSE, mentre estigui en el seu àmbit. 

 
Iniciativa pròpia. Estudis i informes 
 
• Criteris de selecció:  

– Útils i d’interès per la seva transcendència social i econòmica. 
– Possibles, perquè es pugui assolir el consens absolut a l’informe i les 

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

disponibles. 
• Criteris d’elaboració: 

– Definició clara de l’objectiu a assolir i els terminis d’execució. 
– Evitar les reiteracions amb allò que ja hagi estat realitzat. 
– Aprofitar i generar sinergies amb el contingut de la Memòria. 
– Utilitzar les dades més actualitzades que sigui possible. 
– Conclusions i recomanacions clares i executables. 

• Criteris de gestió:  
– Equip responsable de cada estudi o informe: ponent (membre del 

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

incorporacions externes.  
– Possibilitat d’encarregar aportacions i tasques específiques. 

 
Iniciativa pròpia. Jornades 
 
• Criteris de selecció:  

– Tema d’actualitat i/o d’interès per la seva transcendència social i 
econòmica. 

– Expectatives raonables de conclusions consensuades. 
– Perspectives de difusió i determinació del públic potencialment 
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interessat.  
• Criteris d’elaboració: 

– Definició dels tipus de jornada: 
• De debat, o aprofundiment en el coneixement del tema objecte 

de la jornada.  
• De presentació de conclusions sobre informes o estudis previs 

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

ponents de reconeguda  capacitat o autoritat tècnica. 
• Criteris de gestió:  

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

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

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

 
Iniciativa pròpia. Conferències 
 
• Criteris de selecció:  

– Tema d’actualitat i/o transcendència econòmica i social. 
– Persones de reconegut prestigi sobre la matèria a tractar i amb capacitat 

de comunicar.  
– Amb capacitat de convocatòria. 

• Criteris de gestió: 
– Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de 

l’organització, difusió i realització de la conferència. 
– Difusió posterior. 

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

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

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

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

dimensió.  
• Intentar diversificar la temàtica dins la col·lecció. 
 
 
Incidència en la societat 
 
• Millorar la col·laboració amb organismes i entitats institucionals o universitàries. 

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

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

• Mantenir el contacte i compartir experiències positives amb altres CES. 
• Difondre propostes i actuacions de bones pràctiques en els àmbits que siguin 

competència del CTESC. 
• Realitzar visites a empreses i entitats que presentin algun aspecte rellevant, 

concordant amb les  seves competències. 
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Difusió de les activitats 
 
• Elaborar el Pla de comunicació del Consell, basat en:   

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

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

– La Memòria socioeconòmica anual. 
– L’ informe de gestió. 

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

estudis i la Memòria socioeconòmica anual de Catalunya. 
• Publicació de la tesi premiada anualment, així com alguna de les 

no premiades, adaptant el llenguatge i la dimensió si es 
considera adient. 

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

• Desenvolupar i dinamitzar l’Observatori de l’RSE en suport web. 
 
Revista en línia 
 
• Impulsar la Revista en línia: 

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

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

socioeconòmica, laboral o ocupacional. 
– Recollir informacions i indicadors sobre aquests aspectes de més 

actualitat.  
– Referenciar  lectures d’interès (llibres, articles, etc.) 
– Reduir progressivament la seva periodicitat.  
– Reorganitzar-ne el Consell de Direcció per poder assolir aquests 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

juny. 
• Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a 

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

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

cada any, la Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de 
Catalunya.  

• Aprovar definitivament i trametre al Govern anualment l’Informe sobre la 
situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 
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• Regular el règim d’organització i funcionament intern del Consell i aprovar-
ne el Reglament intern. 

• Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.  
• Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de president o 

presidenta del Consell. 
• Aprovar la separació del president o presidenta, en una sessió específica 

convocada a aquest efecte.  
• Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de secretari o 

secretària executiu.  
• Conèixer amb caràcter previ la separació de la persona que ocupa el càrrec 

de secretari o secretària executiu. 
• 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. 
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• 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.  
 
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 qualssevulla matèria no atribuïda 
expressament a cap altra comissió permanent. 

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

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

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

 
A part d’aquestes comissions de treball de caràcter permanent, el Ple del Consell pot 
acordar la constitució de comissions de treball temporals i específiques per dur a terme 
encàrrecs concrets, dins de les matèries de llur competència, que elaboraran els 
estudis, els informes i els dictàmens que se’ls encomani en l‘acord de constitució. 
 
Les comissions de treball permanents estan integrades per 12 membres -4 membres 
per cada grup- més la persona que ocupa la Presidència i assistides per la persona 
que ocupi la Secretaria Executiva.   
 
Són funcions de les comissions de treball permanents: 

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

b) Proposar que es duguin a terme i promoure la participació del Consell en 
congressos, jornades, seminaris i conferències 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.  
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4. L’exercici de les funcions del Consell. 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 19 de gener s’aprova l’informe R+D+I a Catalunya (2002-
2005): una anàlisi comparativa, del qual el senyor Labrador en va ser el ponent. La 
presentació de l’informe la va fer el senyor Xavier Riudor. 
 
En segon lloc s’aprova la proposta d’objectius i criteris d’actuació per al 2009, que ja 
va ser aprovada inicialment per la Comissió Executiva.  
 
A continuació la senyora Itoiz explica que el pressupost del Consell per a l’any 2009 
aprovat pel Parlament ha experimentat una disminució del 3,12% respecte del 
pressupost de l’any 2008, en compliment de les mesures de restricció pressupostària 
aplicades pel Govern. 
 
En la reunió extraordinària de 2 de febrer s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el 
Projecte de decret pel qual es crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris, es 
regulen els seus requisits de capacitació i es determinen les modalitats i els imports de 
les garanties i assegurances sobre l’activitat dels agents. El senyor Guillermo, com a 
ponent del dictamen, fa un resum de la norma i del dictamen elaborat. 
 
Els assistents aproven també els projectes del Consell previstos per realitzar durant 
l’any 2009. 
 
En la reunió extraordinària de 23 de febrer s’aproven tres dictàmens. El primer d’ells, 
del qual en va ser ponent el senyor Querol i que va ser aprovat per unanimitat, va ser 
el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i 
s’adapten els seus annexos. En segon lloc s’aprova, també per unanimitat, el 
Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El 
ponent va ser el senyor Guillermo.  
 
El tercer Dictamen aprovat va ser sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball, sobre el qual es presenten dos vots particulars, un per part de 
Foment del Treball i l’altre per part de Pimec. A aquest darrer vot particular s’hi  
adhereixen la Fesalc i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. La Proposta de 
dictamen no va ser aprovada en la primera votació (va haver-hi setze vots a favor, 
onze en contra i cinc abstencions), però si en la segona votació (disset vots a favor, 
onze en contra i quatre abstencions) realitzada transcorregut un temps des de la 
primera votació. 
 
De conformitat amb la normativa interna del CTESC, el president indica que durant 
l’any 2009 correspon a la senyora Granados ocupar el càrrec de la Vicepresidència 
primera i agraeix al senyor Canals la tasca feta i la seva col·laboració mentre va 
ocupar el càrrec. 
 
En la reunió extraordinària de 6 d’abril s’aprova en primer lloc i per unanimitat, el 
Dictamen sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. En va ser ponent el senyor Bonal. D’altra banda, la Unió 
de Pagesos va presentar-hi un vot particular, que va ser exposat pel senyor Cabré. 
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A continuació s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret 
regulador dels procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs 
eòlics i instal·lacions fotovoltaiques. El ponent va ser el senyor Vives. Es presenten 
dos vots particulars, per part de CCOO i d’Unió de Pagesos, i són exposats pel senyor 
Querol i per la senyora Rovira, respectivament. 
 
Els assistents aproven també l’Informe de gestió corresponent a l’any 2008. 
 
En la reunió extraordinària de 27 d’abril s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei dels drets i de les oportunitats de la infància i de l’adolescència; 
la senyora Garau en va ser la ponent. 
 
En la reunió ordinària d’11 de maig s’aprova, per vint-i-cinc vots a favor, tres en contra 
i cap abstenció, el Dictamen sobre el Projecte de decret d’aprovació del programa 
d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació a la contaminació de nitrats que 
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. La senyora 
Rovira va ser la ponent. D’altra banda, CCOO presenta un vot particular, que és 
exposat pel senyor Labrador. 
 
En aquesta sessió, el senyor Rañé dóna la benvinguda a la senyora Faciaben i al 
senyor Sellés, nous membres del CTESC en representació de CCOO. També agraeix 
la tasca que van desenvolupar al CTESC la senyora Llobet i el senyor Serrano que 
cessen com a membres del CTESC en representació de CCOO. 
 
Per últim, el senyor Rañé explica els principals acords assolits en la reunió del dia 5 de 
maig amb els quatre consells econòmics i socials de l’Euroregió, Midi Pirénées, 
Languedoc-Rousillon, Illes Balears i Catalunya. 
 
En la reunió extraordinària de 25 de maig s’aproven dos dictàmens. En primer lloc, el 
senyor Vives, com a ponent del Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es 
regula la Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes 
d’integració de Catalunya, n’exposa el contingut. Atès que la Unió de Pagesos 
presenta un vot particular al dictamen, la senyora Rovira també en fa un resum. Tot 
seguit, el dictamen s’aprova per vint-i-dos vots a favor, cinc en contra i cap abstenció. 
 
El Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen determinats articles del 
reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de 
febrer, s’aprova per unanimitat; en va ser ponent el senyor Bonal. 
 
D’altra banda, s’acorda delegar en la Comissió Executiva, si escau, l’aprovació de la 
Proposta de dictamen sobre el Decret legislatiu que aprova el text refós de la llei 
reguladora dels residus i de la Proposta de dictamen sobre el Decret legislatiu pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de carreteres, atès que els dos dictàmens s’havien 
sol·licitat pel tràmit d’urgència i es tractava de dues refoses merament tècniques. 
 
En la reunió extraordinària de 8 de juny s’aproven dos dictàmens i un informe, tots 
tres per unanimitat. El ponent de l’informe sobre la Resolució que aprova la Carta de 
drets del contribuent va ser el senyor Labrador. 
 
La ponent del Dictamen sobre el Projecte de decret dels òrgans de participació i de 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials va ser la senyora Fernández, 
mentre que la senyora Muñoz va ser la ponent del Dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual s’aprova el reglament de resolució extrajudicial de conflictes del 
Consell Superior de la Cooperació. 
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En la reunió extraordinària de 15 de juny s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el 
Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència Catalana de Turisme. En va 
ser ponent el senyor De Paz. Pimec presenta un vot particular, al qual s’hi adhereixen 
els membres del Grup Tercer assistents a la reunió del Ple, a excepció del senyor 
López Bulla. 
 
En la reunió extraordinària de 22 de juny s’aprova per unanimitat la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008 i es debat sobre la conveniència de 
continuar publicant-la en suport paper. 
 
En la reunió ordinària de 20 de juliol s’aprova el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
del Codi de Consum de Catalunya per vint vots a favor, vuit en contra i tres 
abstencions; en fou ponent el senyor Fandiño. Acompanyen aquest dictamen dos vots 
particulars, un presentat per CCOO i l’altre presentat conjuntament per Foment del 
Treball i Pimec. El senyor Labrador, el senyor De Paz i el senyor Hallado exposen els 
motius pels quals les organitzacions que representen presenten els respectius vots 
particulars. La Confederació de Cooperatives de Catalunya  s’adhereix al vot particular 
presentat per CCOO. 
 
En aquesta reunió s’incorpora per primera vegada la senyora Huerga per part de 
CCOO, la senyora  Munté per part d’UGT i el senyor Puig i la senyora Giner per part 
de Foment.  
 
En la reunió extraordinària de 24 de juliol s’aprova, per quinze vots a favor, quatre en 
contra i tres abstencions, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el 
reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol de seguretat industrial. 
La senyora Olavide en va ser la ponent. 
 
En la reunió ordinària de 14 de setembre s’aprova, per divuit vots a favor, set en 
contra i quatre abstencions, el Dictamen sobre el Projecte de decret d’aplicació de la 
Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom a Catalunya. En fou ponent 
la senyora Mora. 
 
Acompanyen aquest dictamen tres vots particulars, presentats per CCOO, Pimec i la 
Unió de Pagesos. Els senyors Sellés i Hallado i la senyora Rovira exposen els 
respectius vots particulars presentats per les organitzacions que representen.  
 
En la reunió extraordinària de 21 de setembre s’aproven dos dictàmens i la proposta 
d’Avantprojecte de pressupost del Consell per l’any 2010. 
 
El Dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de 
febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i del Decret 
240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzades a 
Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació s’aprova per divuit vots a 
favor, cap en contra i set abstencions. El senyor Guillermo en fou en ponent. 
 
CCOO presenta un vot particular al dictamen, que va ser explicat pel senyor Labrador. 
La senyora Garau i el senyor Climent es van adherir al vot particular. 
 
El senyor Guillermo també va ser el ponent del Dictamen sobre el Projecte de decret 
d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc, que s’aprova per unanimitat. 
 
En la reunió extraordinària de 6 d’octubre s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre 
el Projecte de decret del Catàleg de Qualificacions Professionals i del Catàleg Modular 
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Integrat de Formació Professional; en va ser ponent la senyora Munté. CCOO va 
presentar un vot particular, que va ser explicat pel senyor Sellés. 
  
S’aproven també els objectius i criteris d’actuació del Consell per a 2010, que 
coincideixen, amb unes petites modificacions, amb els criteris i objectius seguits pel 
CTESC l’any 2009. 
 
En la reunió extraordinària de 19 d’octubre, la senyora Olavide, ponent de la Proposta 
de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de 
setembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica, exposa el contingut de la norma i del dictamen elaborat, que 
s’aprova per unanimitat.  
 
S’aprova també la delegació en la Comissió Executiva, si escau, del Dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, que va ser sol·licitat pel tràmit 
d’urgència, atès que la seva tramitació era paral·lela a l’Avantprojecte de llei de 
pressupostos. 
 
En la reunió extraordinària de 2 de novembre s’aprova per unanimitat el Dictamen del 
Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista; en va ser ponent la senyora Bofill. 
 
En la reunió extraordinària de 9 de novembre s’aprova per vint-i-set vots a favor, sis 
en contra i cap abstenció el Dictamen sobre el Projecte de decret del Consell de 
Política Industrial de Catalunya. 
 
Es presenten dos vots particulars al dictamen: el primer d’ells, de manera conjunta per 
la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Fesalc, i el segon per part de 
Pimec. La senyora Muñoz i el senyor Hallado exposen els motius pels quals les 
respectives organitzacions presenten els vots particulars. 
 
En la reunió extraordinària de 16 de novembre s’aproven per unanimitat dos 
dictàmens. El senyor Segura actua com a ponent del primer d’ells, el Dictamen sobre 
el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. 
 
El senyor Sellés va ser el ponent del segon dictamen sotmès a votació, sobre el 
Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 
 
En la reunió extraordinària d’11 de desembre s’aproven quatre dictàmens. Atesa 
l’estreta relació entre el Projecte de decret pel qual es regula l’establiment dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de 
la Salut i 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, els dictàmens d’ambdues normes s’elaboren i es consensuen de manera 
conjunta. La senyora Munté va ser la ponent d’aquests dos dictàmens, que van ser 
aprovats per unanimitat. 
 
La senyora Bofill va ser la ponent del tercer dictamen sotmès a votació, sobre el 
Projecte de decret del fons de garantia de pensions i prestacions. El Dictamen 
s’aprova també per unanimitat. 
 
El quart dictamen aprovat per unanimitat és sobre el Projecte de decret d’aprovació 
dels estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, del qual en va ser ponent el 
senyor De Paz.  
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D’altra banda els assistents aproven també el calendari de reunions ordinàries dels 
òrgans del Consell previstes per a l’any 2010. 
 
En la reunió extraordinària de 21 de desembre s’aprova per unanimitat l’informe sobre 
el títol XI de l’Avantprojecte de llei de finances del sector públic, dedicat a les 
subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya. El ponent va ser el senyor Calero. 
 
El President informa que el conseller de Governació i Administracions Públiques ha 
tramès una carta que retira la sol·licitud de dictamen de l’Avantprojecte de mesures 
d’ocupació pública que s’havia tramès dies enrere per tal que fos objecte de dictamen. 
Un cop finalitzada la sessió del Ple, va tenir lloc l’acte d’entrega del Premi Mercè Sala 
per a Tesis doctorals. 
 
 
La Comissió Executiva 
 
La primera reunió de la Comissió Executiva de l’any 2009 té lloc el dia 12 de gener. 
S’aprova la planificació dels projectes de l’any, s’afegeixen nous projectes en les 
comissions de Polítiques Sectorials i Desenvolupament Territorial i Medi Ambient i 
s’acorden els temes dels propers fulls d’indicadors. 
 
S’aprova l’execució del pressupost del CTESC de l’any 2008, amb un estalvi total del 
10%. Es fa saber que no es podrà cobrir cap vacant del CTESC en compliment de les 
instruccions del Govern. Així mateix, s’acorda que el president respongui formalment al 
Parlament de Catalunya en relació a la petició de compareixença, i que expliqui 
clarament les passes de la tramitació de la Llei d’Educació i el perquè el CTESC no ha 
pogut emetre l’informe corresponent. Finalment, s’acorda signar un conveni marc amb 
el CES de Barcelona i constituir un grup de treball conjunt que analitzi els possibles 
projectes a desenvolupar en col·laboració. Per acabar, s’aprova que el president del 
CTESC reclami el Dictamen sobre el Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
 
En la segona reunió, que té lloc el dia 26 de gener,  s’aproven les bases per a la 
convocatòria del Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals 2009, així com el 
procediment que cal seguir per fer les valoracions dels treball presentats. S’acorda 
col·laborar amb la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans en el Premi 
anual Mercè Sala, un premi que vol reconèixer la contribució que evoca la seva figura i 
els seus valors. S’aprova també el text del conveni de col·laboració amb el CES de 
Barcelona. Finalment, i a petició d’un membre del Grup I, s’aprova elaborar una 
estadística anual amb el nombre de dictàmens emesos, diferenciant entre 
avantprojectes de llei i projectes de decret, per tal de veure’n l’evolució. S’estudiarà la 
possibilitat de fer-la pública. 
 
La següent reunió té lloc el dia 9 de febrer. S’analitza l’estadística anual de dictàmens 
emesos en el període 2002/2008. Després d’unes petites observacions s’acorda que 
s’anirà mantenint al dia per tal de veure el resum en el seu conjunt, per anys, 
legislatures, per departaments que sol·liciten els dictàmens, per matèries i per 
projectes de decret i avantprojectes de llei. S’acorda que, a banda del grau 
d’acceptació quantitatiu, s’elaborarà el percentatge qualitatiu. Per aquest motiu, un cop 
aprovada la norma pel Govern o bé pel Parlament, es tornarà a la comissió de treball 
corresponent per a la seva anàlisi. 
 
La reunió del dia 23 de febrer s’anul·la i la següent reunió té lloc el dia 9 de març. 
S’aprova l’informe de gestió de l’any 2008. S’informa els membres del contingut de la 
primera reunió tècnica de la comissió del Premi Mercè Sala i de les passes a seguir en 
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la presentació de candidatures. A continuació s’acorda presentar primer les FAQ 
(preguntes més freqüents) de l’ORSEC al grup de treball abans de l’aprovació 
definitiva de la Comissió Executiva. Seguidament el president informa de la 
convocatòria formal de la reunió dels CES d’Espanya organitzada pel CES de la Rioja i 
en la qual, enguany, poden participar-hi altres membres. Finalment, es reflexiona 
sobre la possibilitat d’encertar una sèrie de seminaris de curta durada. Per acabar, el 
representant del sector pesquer del Grup III informa de l’aprovació de la Llei de pesca i 
del nomenament del nou president de la Federació Nacional de Confraries de 
Pescadors.  
 
La següent reunió té lloc el dia 23 de març. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió 
del dia 9 de març. A continuació s’obre un debat sobre els detalls de l’organització dels 
seminaris del CTESC, així com de la necessitat de consensuar els temes a tractar. Així 
mateix, es debat la possibilitat de fer una jornada àmplia sobre la crisi per tal que el 
CTESC s’hi pronunciï. Tothom està d’acord a estudiar aquesta possibilitat. A 
continuació el president informa els membres de la Comissió de totes les candidatures 
presentades fins al moment al Premi Mercè Sala. Seguidament, el president fa saber 
els canvis que s’estan duent a terme en el web i en la intranet, amb la finalitat 
d’unificar-los. Alhora presenta uns documents estadístics on s’hi reflecteixen els 
treballs de tots els CES d’Espanya i el resultat en número total de dictàmens, 
percentatges, anys i temàtiques. S’acorda fer una nota de premsa que presenti 
l’esmentat document i alhora afegir-hi una reflexió. Finalment, el president informa de 
la propera visita del ministre de Finances i Administració Pública del Govern de Gal·les 
i de la invitació del CES europeu a una jornada que organitza a Brussel·les.  
 
Per acabar, la coordinadora del Grup III recorda que en l’estudi de l’avaluació de la 
Formació Professional, s’ha de tenir en compte la formació professional específica del 
sector agrari i pesquer, i demana que en els documents que elabori el CTESC, es vetlli 
per l’ús de la terminologia i el llenguatge no discriminatori de gènere. 
 
La reunió del dia 20 d’abril, s’inicia amb l’aprovació de l’estat d’execució del 
pressupost del CTESC/2009, a data 31 de març. Seguidament es tracta la proposta de 
jornada Construir un Futur a partir de la Crisi, i s’acorda  estudiar-la perquè el Consell 
desplegui un guió/proposta sobre el punt de les relacions laborals. A continuació, 
s’estudia la possibilitat de donar suport a la declaració conjunta sobre l’eix Toulouse-
Barcelona, que el president de Midi-Pyrénées ha sol·licitat al CTESC. S’aprova 
demanar informació sobre l’execució d’aquest eix al Govern de la Generalitat, abans 
de donar el suport definitiu. Finalment, s’aprova el document sobre les preguntes més 
freqüents de l’ORSEC, abans revisat pel grup de treball. S’aprova fixar una data per a 
la presentació del llibre Nacionalisme i Món Sindical. 
 
La següent reunió té lloc el dia 4 de maig. Continua el debat sobre la proposta de 
jornada Dibuixar el Futur per Gestionar el Present. S’acorda fer una reunió 
preparatòria. Es ratifica l’encàrrec del projecte d’investigació de l’estudi sobre el fracàs 
escolar a Catalunya a la Fundació Bosch Gimpera. Seguidament s’acorda fer les 
primeres proves pilot dels Seminaris del CTESC dins l’horari de 10,30 a 12,30 hores. A 
continuació es decideix no donar suport a la declaració comuna en favor de l’itinerari 
E9, eix Toulouse-Barcelona.  
 
Per acabar, el President informa de la realització d’una reunió amb els CES de 
l’Euroregió com a primera presa de contacte per tal d’establir-hi relacions. Alhora 
informa de la petició del CES d’Espanya de presentar un estudi sobre educació a la 
seu del CTESC. S’acorda que es presentarà una proposta d’acte conjunt i es debatrà 
en la propera reunió. Per acabar, informa de la petició rebuda de suport a la constitució 
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de l‘Institut d’Estudis del Treball de la UAB. Es passarà la informació als membres per 
poder debatre aquest tema en la propera reunió de l’Executiva. 
 
La reunió del dia 18 de maig s’inicia amb la petició del representant de CCOO de 
posposar la reunió de tècnics encarregats de la discussió del Projecte de decret dels 
òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, per tal 
de poder estudiar la darrera versió de la norma amb deteniment. La Comissió 
Executiva aprova la petició. A continuació, s’aprova el programa de la jornada Dibuixar 
el Futur per Gestionar el Present, així com els primers temes consensuats que es 
debatran en els Seminaris del CTESC. Per acabar, el president comunica als membres 
la consulta de l’Agència de Residus de Catalunya, en relació a la no petició de 
dictamen d’un Decret legislatiu, al·legant que fa referència a una refosa de lleis i no a 
una modificació. La Comissió aprova demanar la norma per tal de dictaminar-la, tal i 
com estableix la Llei del CTESC. S’aprova posar en marxa una jornada conjunta del 
CES d’Espanya i el CTESC per parlar sobre educació, tot aprofitant la presentació de 
l’estudi que acaba de fer el CES d’Espanya. 
 
La Comissió Executiva del dia 5 de juny actua per delegació del Ple i aprova per 
unanimitat el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de residus, així com el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de carreteres. Finalment, la Comissió Executiva dóna el vist i plau a la 
realització d’un estudi salarial a Catalunya, del qual se n’esmenten les condicions i els 
detalls.  
 
La següent reunió té lloc el dia 15 de juny. S’aprova per consens el document de les 
conclusions i perspectives de futur de la Memòria 2008. Resta pendent de l’aprovació 
del Ple. S’acorden els honoraris dels ponents de la jornada Dibuixar el Futur per 
Gestionar el Present, així com el lloc de realització. 
 
La reunió del 13 de juliol s’inicia quan la secretària executiva informa sobre l’estat 
d’execució del pressupost del CTESC a 30 de juny, així com de les previsions fins a 
final d’any. S’aproven els criteris de distribució i justificació de la partida del pressupost 
2009 dedicada a subvencionar a les organitzacions representades al CTESC en 
compensació de la major dedicació i disponibilitat a les activitats del Consell. El 
president informa de l’estat actual d’un estudi que ha estat endarrerit per tal de 
prioritzar la petició d’un altre estudi sobre les empreses d’inserció per part del 
Departament de Treball. Finalment, informa de la petició del CES de les Illes Balears 
de presentar a la seu del CTESC un estudi sobre el fracàs escolar. S’ofereix 
informació detallada sobre la repercussió mediàtica de la presentació de la Memòria 
socioeconòmica. 
 
La següent reunió té lloc el dia 27 de juliol. S’analitza el procediment d’emissió de 
dictàmens a petició d’un conseller del CTESC, tenint en compte el Reglament. 
S’informa de la finalització del mandat dels consellers del CTESC i de la previsió de 
calendari per a la renovació. S’analitza i es desestima la petició d’una associació de 
realitzar una jornada i un estudi de forma conjunta sobre prevenció i salut laborals. 
Finalment, la secretària executiva proposa un ajust en el pressupost, fruit de la petició 
del Govern en relació a la contenció de despesa, que és acceptat per unanimitat.La 
reunió del dia 7 de setembre s’inicia amb l’aprovació del nou procediment de 
dictàmens, la discussió del qual va tenir lloc en la reunió anterior. Així mateix s’acorda 
revisar el document dels objectius del CTESC i es repassa el pla de treball del darrer 
trimestre. La secretària executiva fa saber que el Departament d’Economia i Finances 
proposa un pressupost d’increment zero per a l’any vinent degut als ajustos econòmics 
que ha de fer el Govern de la Generalitat. S’aproven els temes dels monogràfics 
següents i s’informa dels detalls de preparació de la jornada del CTESC sobre la crisi. 
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La següent reunió té lloc el dia 21 de setembre. Els directors informen els consellers 
de l’estat de realització de tots estudis en marxa. S’estableix un pla d’obtenció de 
dades que permeti analitzar la viabilitat de cada nova proposta d’estudi. S’acorda la 
constitució del Grup de Treball del Sector Públic. 
 
La reunió del dia 6 d’octubre s’inicia amb l’aprovació de la planificació definitiva de 
l’activitat per al 2010. Es debat la conveniència de modificar el Reglament intern del 
CTESC referent a l’elaboració d’un dictamen. A continuació s’aprova l’execució del 
pressupost a data 30 de setembre. A continuació s’estudien diverses possibilitats de 
presentació de la Memòria socioeconòmica per a l’any vinent. Es proposa i s’acorda la 
realització d’una prova pilot del cicle Seminaris del CTESC. Finalment el president 
informa que el Govern de la Generalitat demana que el pressupost de l’any 2010 
esdevingui inferior al de l’any 2009, com a conseqüència de la política de control de 
despesa. 
 
La Comissió Executiva del dia 26 d’octubre actua per delegació del Ple i dictamina 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, el qual ha estat sol·licitat pel 
tràmit d’urgència. A continuació s’acorden diverses propostes de les organitzacions per 
a la realització d’activitats en col·laboració amb el Consell. Així mateix,es desestima la 
petició de suport a un acord del CES de Múrcia per considerar que el CTESC no té 
competències envers el tema plantejat. Finalment la secretària executiva informa els 
consellers sobre la publicació al DOGC d’una Resolució sobre la creació dels fitxers 
que contenen dades de caràcter personal existents al CTESC. 
 
La primera reunió del mes de novembre, té lloc el dia 16. Es valora positivament la 
realització de la prova pilot del cicle Seminaris del CTESC i se n’acorda la continuïtat. 
Així mateix, s’aprova el calendari de reunions ordinàries per a l’any 2010. A 
continuació la secretària executiva informa els consellers sobre les millores que 
s’estan realitzant en el web institucional, així com el canvi de nom per tal de facilitar la 
cerca ctesc.cat. Finalment, el president informa sobre la previsió de dictàmens que 
poden tenir entrada al CTESC. 
 
L’última reunió de 2009 de la Comissió Executiva ha tingut lloc el dia 14 de desembre. 
S’aproven els temes dels propers monogràfics dels indicadors mensuals, així com la 
proposta de transferència de crèdits 1/2009 deguda a l’increment de reunions dels 
òrgans del Consell. La secretària executiva informa de l’estat d’execució del 
pressupost a 30 de novembre. A continuació s’aprova col·laborar novament en la 2ª. 
edició del Premi Factor Humà Mercè Sala. Es lliura una llista de temes consensuats 
que havien estat aprovats en una reunió anterior, per desenvolupar en els Seminaris 
del CTESC. Seguidament s’acorda acceptar una invitació institucional del CES de 
Flandes. 
 
La secretària executiva informa de la concessió d’una pròrroga a l’excedència 
concedida a una tècnica del Consell. El president informa sobre l’estat de situació de 
l’informe sobre les empreses d’inserció i de les causes del seu retard. Així mateix, 
s’acorda estudiar propostes específiques del CTESC i traslladar-les al Departament 
d’Economia i Finances perquè siguin incloses en el Pla estadístic de l’Idescat. 
Seguidament s’analitza la petició de la consellera de Treball de realització d’un estudi 
sobre les condicions laborals juvenils. S’acorda estudiar-ne la viabilitat i planificació. 
 
El president informa que ha reclamat per correu ordinari dues normes que han estat 
aprovades pel Govern sense el dictamen preceptiu del CTESC. Així mateix s’estudia la 
proposta d’un membre del Grup III en relació a les observacions del Dictamen 7/2008 
del CTESC. Finalment el President informa del possible calendari per a la renovació 
dels membres. 
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La Comissió de Treball d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea 
 
Durant aquest any 2009 la Comissió d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea s’ha reunit 
en set ocasions, en tots els casos de manera extraordinària.  
 
A la reunió del dia 31 de març, s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. En aquesta reunió també es debaten els resultats del seguiment dels 
dictàmens emesos l’any anterior. 
 
A la segona reunió, del dia 22 de maig, s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen determinats articles del reglament 
de màquines  recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer. 
També a la mateixa reunió s’analitzen i es debaten els continguts dels capítols 1 i 4 de 
la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008, titulats respectivament 
“L’economia de Catalunya” i “Situació del treball autònom”. 
 
A la reunió del dia 2 de juny, la tercera, s’elaboren i s’aproven per una banda la 
proposta d’informe sobre la Resolució per la qual s’aprova i es dóna publicitat a la 
Carta de drets dels contribuents i, per l’altra, la Proposta de dictamen sobre el Projecte 
de decret pel qual s’aprova el reglament de resolució extrajudicial de conflictes del 
Consell Superior de la Cooperació. A la mateixa reunió també s’analitzen i es debaten 
els documents resum, base de les conclusions dels capítols 1 i 4 de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008. 
 
La quarta reunió té lloc el dia 15 de setembre, i en el seu transcurs s’elaboren i 
s’aproven les propostes de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del 
Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines 
recreatives i d’atzar, i del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de 
jocs i apostes autoritzades a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, 
d’una banda, i de l’altra sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de 
salons recreatius i de joc. 
 
El dia 22 d’octubre té lloc la cinquena reunió de la Comissió d’Economia, Fiscalitat i 
Unió Europea. En aquesta reunió  s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, i s’analitza l’índex i la planificació 
dels capítols 1 i 4 de la propera edició de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya. 
 
A la reunió del dia 12 de novembre s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre 
el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. 
 
Finalment, a la darrera reunió, del dia 18 de desembre, s’elabora i s’aprova la 
proposta d’informe sobre el títol XI de l’Avantprojecte de llei de finances del sector 
públic que estableix la normativa de subvencions i ajuts de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
 
Durant aquest any la Comissió de Mercat de treball i polítiques socials s’ha reunit en 
14 ocasions, de les quals 10 són de caràcter extraordinari. 
 



23 
 

La primera reunió, de caràcter ordinari, té lloc el dia 27 de gener. S’hi elabora i 
s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
es crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris, es regulen els seus requisits 
de capacitació i es determinen les modalitats i els imports de les garanties i 
assegurances sobre l’activitat dels agents. Seguidament, els serveis tècnics del 
CTESC informen sobre el Projecte d’estudi d’avaluació dels resultats de la formació 
professional a Catalunya, i també sobre la proposta de programa de la jornada 
d’immigració, la qual s’aprova per consens. A continuació, la Presidència informa que 
representants dels inspectors de treball han sol·licitat una reunió amb la Presidència 
del CTESC per manifestar-li la seva opinió sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència 
Catalana de la Inspecció de Treball. També informa que es va trametre un escrit al 
conseller de Medi Ambient i Habitatge on es preguntava perquè no es va sol·licitar 
dictamen al CTESC sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. Finalment, la Presidència informa que la senyora Trilla, secretària 
d’Habitatge, ha tramès un escrit en què especifica quines observacions s’han recollit i 
quines no del Dictamen 33/2008.  
 
La segona reunió extraordinària es fa el dia 19 de febrer. En aquesta sessió s’elabora 
i s’aprova per set vots a favor i quatre en contra, la Proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball. El senyor De Paz i 
el senyor Hallado anuncien la presentació de vots particulars. També s’elabora i 
s’aprova, per consens, la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
La tercera reunió, de caràcter extraordinari, és el dia 24 de març. Els serveis tècnics 
del CTESC informen sobre l’estat de l’estudi Reducció del fracàs escolar. 
Seguidament, la Presidència presenta un quadre on es recull la relació de dictàmens 
de l’any 2008 elaborats per la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials, així 
com la valoració del seu grau d’acceptació.  
 
La quarta reunió extraordinària té lloc el dia 21 d’abril, i és on els serveis tècnics del 
CTESC informen sobre l’estat de situació del Projecte d’avaluació de la Formació 
Professional. També s’elabora i aprova  per unanimitat la Proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei dels drets i de les oportunitats de la infància i de l’adolescència. 
D’altra banda, els serveis tècnics del CTESC fan la presentació de l’apartat 1 del 
capítol III de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008, “Anàlisi del 
mercat de treball”. Tot seguit, els presents fan algunes aportacions que s’acorda 
introduir en el text.  
 
La cinquena reunió ordinària es fa el dia 19 de maig. En aquesta sessió, la 
Presidència informa sobre el nou calendari per a l’elaboració i aprovació del Dictamen 
sobre el Projecte de decret dels òrgans de participació i de coordinació del sistema 
català de serveis socials. D’altra banda, els serveis tècnics del CTESC expliquen els 
aspectes més rellevants de l’apartat 1, “Dinàmica demogràfica”, i de l’apartat 2, “Salut”, 
del capítol V de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008. Els presents 
fan algunes aportacions que s’acorda que s’introduiran als respectius textos.   
 
En la sisena reunió ordinària, que té lloc el dia 26 de maig, s’elabora i s’aprova per 
consens la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret dels òrgans de 
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. D’altra banda, 
s’analitza l’apartat 2, “Agregat del mercat de treball a les regions dels quatre motors 
per a Europa”, del Capítol III de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
2008. Tot seguit, s’aprova per consens l’apartat 3, “La intermediació laboral pública i 
les polítiques actives d’ocupació”, del Capítol III de la Memòria. També s’analitza i es 
debat l’apartat 4 del Capítol III de la Memòria, “Relacions Laborals”, al qual els 
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presents fan una sèrie d’aportacions, que s’acorda que s’incorporin al text respectiu. 
Seguidament, s’aprova per consens l’apartat 6 del Capítol III de la Memòria, “Seguretat 
i salut laboral”. 
 
La setena reunió, de caràcter extraordinari, es fa el dia 9 de juny. En aquesta ocasió, 
es fa l’anàlisi i el debat de l’apartat 3, “Educació”, de l’apartat 4, “Habitatge”, i de 
l’apartat 5, “Protecció social”, del Capítol V de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2008, en relació als quals els presents fan una sèrie d’observacions. A 
continuació, es fa l’anàlisi i el debat del document de resum, base de les conclusions 
del Capítol III, “Mercat de treball”, i del document de resum, base de les conclusions 
del Capítol V, “Condicions de vida” de la Memòria 2008. Els presents fan una sèrie 
d’aportacions que s’acorda que s’incorporin als textos respectius.  
 
La vuitena reunió extraordinària té lloc el dia 10 de setembre. S’hi s’elabora i aprova, 
per set vots a favor, un en contra i tres abstencions, la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret d’aplicació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball 
autònom de Catalunya.  D’altra banda, el senyor Hallado anuncia que Pimec formularà 
un vot particular. El senyor Sellés, de CCOO, i la senyora Rovira, de la Unió de 
Pagesos, fan el mateix anunci. El senyor Vives anuncia que la UGT es reserva la 
possibilitat de formular un vot particular.  
 
La novena reunió extraordinària es fa el dia 18 de setembre. En aquesta sessió 
s’acorda ajornar els terminis per a l’elaboració i aprovació del Dictamen sobre el 
Projecte de decret del Catàleg de qualificacions professionals i del Catàleg modular 
integrat de Formació Professional. 
 
La desena reunió, de caràcter extraordinari, és el dia 29 de setembre. En aquesta 
ocasió s’elabora i aprova per 11 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Catàleg de qualificacions 
professionals i del Catàleg modular integrat de formació professional. D’altra banda, la 
senyora Faciaben anuncia que CCOO presentarà un vot particular.  
 
L’onzena reunió extraordinària té lloc el dia 15 d’octubre. En el seu transcurs 
s’elabora i aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de setembre, sobre els drets d’informació 
concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. Tot seguit 
s’analitzen els índexs i es planifiquen els capítols III, “Mercat de Treball”, i V, 
“Condicions de Vida” de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. 
Finalment, la Presidència informa que s’ha tramès als membres del CTESC un informe 
de retorn del Departament d’Acció Social i Ciutadania sobre les aportacions del 
Dictamen 13/2009 al Projecte de decret dels òrgans de participació i coordinació del 
sistema de serveis socials. Igualment, indica que el Parlament ha sol·licitat la 
presència del CTESC en el tràmit sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball.  
 
La dotzena reunió, de caràcter extraordinari, es fa el dia 30 d’octubre. S’hi  elabora i 
aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de la 
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Volència Masclista. 
Seguidament, la Presidència informa sobre el registre de dues peticions de dictàmens. 
La primera sobre un Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 
de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives. La segona sobre el Projecte de decret de regulació del Pla per al dret a 
l’habitatge 2009-2012. 
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La tretzena reunió extraordinària té lloc el dia 12 de novembre. En aquesta sessió 
s’elabora i aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 
del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 
 
La catorzena reunió extraordinària es fa el dia 1 de desembre. S’hi elabora i aprova 
per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula 
l’establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del 
Servei Català de la Salut. També s’elabora i aprova per unanimitat 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. Igualment s’elabora i aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret del fons de garantia de pensions i prestacions. Seguidament la 
Presidència informa sobre l’estat de l’informe Anàlisi i prospectiva de les Empreses 
d’Inserció de Catalunya. A continuació el president del CES de Balears presenta 
l’estudi L’eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears, elaborat pel CES de Balears.  
  
 
La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials 
 
Enguany la Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es reuneix en nou ocasions, 
totes amb caràcter extraordinari. 
 
En la reunió del 28 d’abril el senyor Riudor presenta el capítol II de la Memòria 
socioeconòmica i laboral 2008 “Societat del coneixement”, el qual  s’aprovar per 
unanimitat amb la incorporació d’algunes esmenes proposades pels membres 
assistents.  
 
A la següent reunió, feta el dia 7 de maig, els membres de la Comissió  aproven la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d’aprovació del programa d’actuació 
aplicable a les zones vulnerables en relació a la contaminació de nitrats que 
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les ejeccions ramaderes, amb vuit vots a 
favor, dos en contra i cap abstenció. El senyor Querol anuncia que Comissions 
Obreres presentarà un vot particular i el senyor De Paz manifesta que Foment del 
Treball també podria presentar-ne un. 
 
El dia 21 de maig es fa  una reunió en la qual  s’aprova la Proposta de dictamen sobre 
el Projecte de decret pel qual es regula la Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes 
de conreu i dels contractes d’integració de Catalunya, amb set vots a favor, un en 
contra i una abstenció. La senyora Rovira anuncia que la seva organització presentarà 
un vot particular. D’altra banda, en aquesta reunió  s’aprova per unanimitat el 
document de resum, base de les conclusions del capítol II de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008 “Societat del Coneixement”.  
 
En la reunió del dia 12 de juny els membres de la Comissió aproven la Proposta de 
dictamen sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència Catalana 
de Turisme, amb nou vots a favor, cap en contra i una abstenció. El senyor Hallado 
anuncia la presentació d’un vot particular per part de PIMEC. 
 
A la següent reunió, feta el dia 16 de juliol, s’aprova la Proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de Llei del Codi de consum de Catalunya, amb cinc vots a favor, quatre 
en contra i cap abstenció. El senyor Labrador anuncia la presentació d’un vot particular 
per part de Comissions Obreres i el senyor De Paz també preveu la possibilitat de 
presentar un vot particular, així com de canviar el sentit del vot el dia del Ple. 
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A la reunió del dia 23 de juliol s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de 
juliol, de seguretat industrial, amb cinc vots a favor, cap en contra i quatre abstencions. 
  
A la següent reunió, realitzada el 5 de novembre, els membres de la Comissió 
aproven la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Consell de Política 
Industrial de Catalunya, amb sis vots a favor, tres en contra i una abstenció. El senyor 
Hallado anuncia la presentació d’un vot particular per part de PIMEC. La senyora 
Muñoz també indica que presentarà un vot particular juntament amb la FESALC. 
D’altra banda, a la reunió s’aprova per assentiment l’índex del capítol II de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009, “Societat del coneixement”.  
 
En la reunió del dia 3 de desembre,  s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència de suport a 
l’Empresa Catalana.  
 
A la següent reunió, del dia 21 de desembre, s’aprova per unanimitat la Proposta de 
dictamen sobre l’Avantprojecte de Llei del cinema i la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial d’estacions d’inspecció tècnica de 
vehicles. 
 
   
La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient 
 
Durant aquest any la Comissió de treball de desenvolupament territorial i medi ambient 
s’ha reunit en sis ocasions.  
 
La primera reunió, de caràcter extraordinari, es fa el 17 de febrer i s’aprova la 
Proposta de dictamen del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament general 
de desplegament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i 
s’adapten els seus annexos.  
 
A la següent reunió, que es fa el 10 de març, s’aprova l’apartat corresponent al recull 
normatiu del Capítol VI de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008; es 
nomenen els membres del grup de treball que ha d’elaborar la segona part de l’informe 
sobre infraestructures i s’analitza el grau d’acceptació de les observacions dels 
dictàmens del CTESC.   
 
La següent reunió, de caràcter extraordinari, es fa el 31 de març. En aquesta reunió 
s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret regulador dels 
procediments administratius aplicables per la implantació de parcs eòlics i 
instal·lacions fotovoltaiques.   
 
A la següent reunió, també extraordinària, feta el 28 de maig, s’aprova la Proposta de 
dictamen sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de residus i sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei de carreteres.  
 
En aquesta reunió també s’aproven els apartats 1, 2, 3 i 4 del Capítol VI de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008 i la proposta d’índex de la segona part de 
l’informe sobre infraestructures: hidràuliques, energètiques, de telecomunicacions i 
mediambientals.  
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A la reunió ordinària de l’11 de juny s’analitza l’esborrany de conclusions del Capítol 
VI “Sostenibilitat ambiental” de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del 
2008. 
 
A la darrera reunió, feta el 6 d’octubre, s’aprova la proposta d’índex del Capítol VI 
“Sostenibilitat ambiental” de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009.  
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Dictàmens emesos 
 
Aquest any el CTESC ha emès trenta-un dictàmens i dos informes. També ha rebut la 
petició del Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública, que posteriorment va ser retirat.  
 
Dictamen 1/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre 
d’homologació d’agents immobiliaris, es regulen els requisits de capacitació 
professional d’aquests i es determinen les modalitats i els imports de les 
garanties i assegurances sobre l’activitat dels agents. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 2 de febrer. 
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i vuit a l’articulat. 
 
El CTESC valora positivament que es protegeixi les persones consumidores i usuàries 
de serveis en les operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns 
immobles i que es millori la transparència i la professionalitat del sector de mediació, 
d’assessorament i de gestió en transaccions immobiliàries. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que la capacitació professional per a l’exercici de 
l’activitat d’agent immobiliari s’hauria de realitzar mitjançant el sistema d’acreditació de 
competències i recomana que es tinguin en compte els criteris que l’Institut Català de 
Qualificacions Professionals pugui desenvolupar en aquest àmbit. 
 
El CTESC considera que, en el cas dels agents immobiliaris que ja realitzaven aquesta 
activitat abans de l’entrada en vigor del present Decret, és excessiu el termini d’un any 
per efectuar la sol·licitud d’inscripció al registre i recomana una revisió a la baixa del 
termini. 
 

Pel que fa a la declaració responsable recollida en l’annex 4, el CTESC considera que 
s’hauria de suprimir el punt referent a la declaració d’estar al corrent d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i que s’hauria d’afegir un punt que fes referència a 
les dades identificatives de l’assegurança regulada en el capítol III.   
 
 
Dictamen 2/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per trenta-dos vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 23 de febrer. 
 
El Dictamen conté tres observacions generals i setze a l’articulat. 
 
En el Dictamen es valora positivament la creació de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. Es considera que la integració de la gestió i l’execució de les polítiques 
públiques d’habitatge del Govern de la Generalitat en un mateix organisme ha de 
significar una millor atenció per a la ciutadania, així com més agilitat, eficàcia i 
eficiència en la gestió i promoció del parc públic d’habitatges i dels ajuts públics en 
aquesta matèria.  
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El CTESC considera que, en la contractació de béns i serveis, l’Agència ha de tenir 

cura del compliment de l’establert a la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI). 

 
En el Dictamen es posa de manifest que s’haurien de concretar les condicions sota les 
quals el president de l’Agència pot delegar les seves funcions, tot i que es considera 
que la potestat sancionadora no és delegable, i que s’hauria de limitar l’abast temporal 
de les possibles delegacions. 

Es considera que la norma hauria de recollir la participació institucional dels agents 
socials, per la qual cosa es proposa que formin part del Consell d’Administració de 
l’Agència dues persones en representació dels sindicats més representatius a 
Catalunya i dues en representació de les organitzacions empresarials més 
representatives a Catalunya.   
 
En el Dictamen es posa de manifest que s’hauria de clarificar l’adscripció dels diferents 
tipus de personal a l’Agència, del personal que està ocupant llocs de treball a ADIGSA, 
del personal funcionari que està ocupant llocs de treball al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge les funcions de les quals passen a ser assumides per l’Agència i 
del personal que ocuparà els nous llocs de treball. També es considera que la norma 
hauria de recollir el fet que al personal funcionari de l’Agència li és aplicable la 
normativa sobre funció pública de la Generalitat i al personal laboral de l’Agència li són 
aplicables, com a mínim, les condicions del conveni col·lectiu únic vigent de personal 
laboral de la Generalitat.  
 
 
Dictamen 3/2009 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament 
general de desplegament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica, i s’adapten els seus annexos. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per trenta-dos vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció en la sessió extraordinària del dia 23 de febrer. 
 
El Dictamen conté dotze observacions generals i trenta-tres a l’articulat. 
 
Es valora positivament el caràcter preventiu que aquesta norma atorga a la Llei 
16/2002, especialment pel que fa als nous emissors acústics i als estudis d’impacte 
acústic per a noves activitats. Es considera que amb les concrecions que es fan en la 
norma es dóna una major seguretat jurídica percomplir amb la legislació ambiental.  
 
El CTESC també valora positivament la major concreció en el protocol de 
mesuraments dels vehicles a motor i els ciclomotors. Aquests són els causants d’una 
part important de la contaminació acústica de les àrees urbanes i cal tenir en compte 
que l’impacte acústic del trànsit afecta negativament la salut dels treballadors que 
realitzen la seva tasca a prop de vies de comunicació.  
 
En el Dictamen es posa de manifest que, donada la transversalitat de la norma, 
s’haurien de recollir mesures per fer compatibles les exigències en matèria de qualitat 
acústica i els aspectes ambientals de la mobilitat.  També es recomana desenvolupar, 
amb les màximes garanties i al més aviat possible, els instruments necessaris 
d’aplicació tècnica del Decret. Es considera que s’hauria d’establir una línia d’ajuts per 
reduir els costos d’adequació de les activitats existents i legalitzades als nivells 
d’immissió fixats en la norma. També es posa de manifest la consideració que els 
agents socials haurien de formar part del Comitè d’Acreditació i de la Comissió 
Tècnica. 
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Dictamen 4/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per disset vots a favor, onze en contra i 
quatre abstencions, en la sessió extraordinària del dia 23 de febrer. 
 
El Dictamen conté cinc observacions generals i vint a l’articulat. També s’adjunten dos 
vots particulars, un de Foment i un de Pimec. 
 
En el Dictamen es valora adient i necessària la iniciativa de crear l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball com a eina per donar resposta a la necessitat de compatibilitzar 
l’exercici efectiu per part de la Generalitat de Catalunya, de les seves competències 
sobre la funció inspectora, i la necessitat d’articular mecanismes de col·laboració i 
coordinació institucional amb l’Administració General de l’Estat i les administracions 
autonòmiques i amb una clara pretensió d’evitar disfuncions, les duplicitats d’inspecció 
i possibles efectes d’una fractura del servei de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. Tot i això, es considera que la norma hauria d’explicitar el marc de col·laboració 
i coordinació institucional amb el Ministeri de Treball i Immigració i la resta de 
comunitats autònomes.  
 
Es posa de manifest que en l’elaboració de les normes de desenvolupament d’aquesta 
Llei s’hauria de comptar amb la participació i consulta de les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de Catalunya. 
 
Es considera que els informes anuals que ha de publicar l’Agència s’haurien de 
tramitar amb caràcter previ al Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que és 
l’òrgan de participació institucional. 
 
Pel que fa al cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el treball es considera que 
s’hauria d’explicitar amb més detall el procés concret i les proves que es realitzaran en el 
procés de selecció i que hauran de superar els tècnics habilitats per accedir a la plaça de 
Subinspecció de  Seguretat i Salut en el Treball. 
 
En el seu vot particular Foment manifesta que l’Avantprojecte de llei s’hauria de limitar a 
desenvolupar estrictament l’objecte del traspàs de competències tenint en compte l’Acord 
Generalitat-Estat, és a dir, el traspàs de la Inspecció de Treball, dels mitjans personals i 
materials i dels recursos corresponents. I sembla evident que l’Avantprojecte de llei no 
compleix amb aquestes previsions al crear un nou cos de subinspecció de seguretat i salut 
en el treball. 
 
Pimec considera, en el seu vot particular, que la regulació de la disposició addicional 
cinquena pel que respecta a la creació d’un cos de subinspecció de seguretat i salut per ser 
viable requeriria una modificació de la Llei 42/1997, atès que la regulació estatutària dels 
cossos que realitzen la funció inspectora correspon, de conformitat amb la normativa 
d’aplicació, a l’Estat. 
 
 
Dictamen 5/2009 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-tres vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 6 d’abril. 
 
El Dictamen conté dues observacions generals i cinc a l’articulat. 
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El CTESC considera positiu que es creï el Consell Rector del Sistema Estadístic de 
Catalunya com a òrgan de representació i participació dels productors del conjunt del 
Sistema i considera que els representants de les associacions municipals més 
representatives a Catalunya, els representants de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona i el representant de la resta de cambres oficials de 
comerç haurien de formar part d’aquest Consell ja que són organismes productors 
d’estadística oficial i entitats de dret públic. 
 
En relació amb el Consell Català d’Estadística, per fer-lo més operatiu i més 
proporcionat el conjunt de representants, es demana que en lloc d’haver-hi un 
representant per cadascuna de les universitats catalanes, sigui el Consell 
Interuniversitari qui designi dues persones en representació de les universitats 
catalanes. També es demana que s’inclogui a la norma el fet que el Consell Català 
d’Estadística pugui elaborar propostes i recomanacions per iniciativa pròpia, i que es 
reuneixi en sessió ordinària, al menys, dos cops l’any. 
 
Unió de Pagesos ha presentat un vot particular on manifesta i argumenta la seva 
opinió que un representant de les organitzacions professionals agràries més 
representatives a Catalunya hauria de formar part del Consell Català d’Estadística. 
 
 
Dictamen 6/2009 sobre el Projecte de decret regulador dels procediments 
administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
fotovoltaiques a Catalunya. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 6 d’abril. 
 
El Dictamen conté vuit observacions generals i vint a l’articulat. 
 
El CTESC considera positiu aquest Decret ja que millora la situació actual respecte els 
tràmits i procediments administratius que s’han de realitzar en la implementació 
d’infraestructures d’energia eòlica i fotovoltaica i dóna més seguretat jurídica als 
promotors.  
 
El CTESC recomana que en el disseny, l’autorització administrativa, la instal·lació, el  
manteniment i  les compensacions pels béns i drets afectats dels parcs eòlics i de les 
instal·lacions fotovoltaiques es tingui en compte la previsió de les corresponents línies 
d’evacuació d’energia i que es prevegi el seu soterrament sempre que sigui possible. 
 
Es posa de manifest la rellevància que la norma dóna al paisatge i s’assenyala la 
necessitat d’arribar a un equilibri entre el correcte desenvolupament dels parcs eòlics i 
solars i la protecció, gestió i ordenació del territori i del paisatge. També s’indica que el 
sòl és un recurs limitat que cal protegir, especialment aquells sòls considerats d’alt 
valor agrari per les seves característiques agronòmiques,  per la qual cosa es 
recomana conservar-los i tendir a evitar que aquestes instal·lacions s’emplacin en 
zones d’alt valor agrari.  
D’una banda es valora de forma positiva que el Decret tingui en compte els aspectes 
ambientals, els paisatgístics i els energètics per separat, però en una mateixa 
tramitació, i que el Decret tingui un caràcter interdepartamental.   
 
D’altra banda es considera que el departament competent en matèria d’agricultura 
també hauria d’informar sobre determinades qüestions de la tramitació; així, es 
proposa que, amb caràcter previ a la determinació d’una zona de desenvolupament 
prioritari, sigui necessari disposar d’un informe d’aquest departament que versi sobre 
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l’afectació a les infraestructures agràries, la qualitat dels sòls agraris i la delimitació 
dels sòls d’alt valor agrari. També s’hauria d’incloure un informe d’aquest departament 
en la tramitació administrativa del projecte d’instal·lació fotovoltaica. Es considera que 
aquest departament hauria de tenir un vocal a la Comissió de selecció de projectes  i 
un representant a la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics atès que molts parcs eòlics i 
les seves línies d’evacuació afecten el sòl agrari. 
 
També es fan observacions sobre qüestions de forma de la norma, com ara 
reordenació d’articles, referències a normativa aplicable, unificació de terminologia per 
fer la norma més entenedora, a criteri del CTESC. 

Unió de Pagesos ha presentat un vot particular on posa de manifest que les 
instal·lacions eòliques, fotovoltaiques i les seves línies d’evacuació impliquen una 
ocupació important del territori en sòl no urbanitzable que suposen una afectació al sòl 
agrari que cal tenir en compte específicament en l’autorització d’aquest tipus 
d’instal·lacions. 
 
CCOO ha presentat un vot particular on manifesta la seva valoració positiva al fet que 
el Projecte de decret incorpori l’avaluació de l’impacte de gènere en la implantació de 
parcs eòlics a les zones de desenvolupament prioritari mitjançant el seu requeriment 
en l’informe tècnic que ha d’acompanyar les sol·licituds que es presentin al concurs per 
l’establiment de parcs eòlics. 
 
 
Dictamen 7/2009 sobre l’Avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència. 
  
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 27 d’abril. 
 
El Dictamen conté nou observacions generals i trenta-set a l’articulat. 
 
El CTESC considera oportunes les mesures d’aquesta norma encaminades a 
combatre el maltractament infantil. També considera positiu que en la regulació es 
distingeixi entre les situacions de risc i les de desemparament.  
 
El CTESC considera que l’administració pública té la responsabilitat de planificar i 
promoure els equipaments i serveis destinats a la protecció de la infància i 
l’adolescència, per la qual cosa es considera que les administracions públiques han de 
donar a gestionar els recursos, serveis i equipaments a les entitats d’iniciativa privada 
per mitjà de concurs públic.  
  
En el Dictamen es manifesta l’oportunitat de crear un Registre d’homologació de les 
entitats d’iniciativa privada que prestin els serveis i gestionin els recursos i 
equipaments establerts en la norma. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que la norma hauria de donar una major 
rellevància als processos de mediació i es considera que s’hauria de fer esment al dret 
del treball dels majors de 16 anys. També es considera que caldria definir les 
qualificacions requerides i la formació necessària dels professionals en cada àmbit 
d’actuació que sol·licita la norma. 
 
En les observacions a l’articulat es proposen modificacions de tipus tècnic orientades a 
millorar la protecció dels infants, per exemple, es fan dues observacions sobre terminis 
que es consideren excessius; es recomana que els treballs d’investigació i informes 
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incloguin la perspectiva territorial; es remarca que el Pla d’atenció integral a la infància 
i adolescència hauria de potenciar una coordinació adequada quan el risc ja s’ha 
manifestat i quan hi ha una situació de desemparament del menor; es recomana que 
en l’atenció prioritària de les víctimes de maltractament es tingui en compte l’accés 
prioritari als centres d’educació infantil i primària i als instituts d’educació secundària; 
es considera que s’hauria de regular la composició de les taules territorials d’infància, 
incloent, entre d’altres, els agents econòmics i socials més representatius; en l’àmbit 
de la salut es demana incloure la possibilitat de crear unitats especialitzades en 
maltractaments infantils; en l’àmbit de l’educació es considera que s’hauria de donar el 
suport necessari als joves extutelats que vulguin cursar estudis superiors; es considera 
que l’acolliment en unitat convivencial en acció educativa necessita d’una regulació 
molt més àmplia de la que es realitza en l’Avantprojecte.  
 
 
Dictamen 8/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació del programa d’actuació 
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que 
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, tres en 
contra i cap abstenció, en la sessió ordinària del dia 11 de maig. 
 
El Dictamen conté vuit observacions generals i trenta-sis a l’articulat. 
 
El CTESC valora la importància d’aquest Decret pel fet d’integrar en una única norma 
el programa d’actuació per a totes les zones vulnerables en relació a la contaminació 
per nitrats i la refosa i adaptació legislativa del règim de gestió de les dejeccions 
ramaderes.  
 
Es valora positivament el tractament diferenciat que es fa de la ramaderia extensiva; la 
major protecció dels punts de captació d’aigua potable; la inclusió de la formació del 
personal aplicador de fertilitzants, així com la referència al compliment de la normativa 
en matèria de riscos laborals. 

Es reitera la necessitat d’establir nous ajuts específics per a l’adquisició de maquinària 
d’aplicació de purins, per a ampliacions de capacitat d’emmagatzematge i per a la 
implantació d’altres sistemes de tractament a fi de garantir que les obligacions que es 
deriven de la norma siguin assumibles per les explotacions agràries.  
 
Es posa de manifest que davant la complexitat de la normativa és imprescindible no 
tan sols simplificar tots aquells aspectes en què sigui possible fer-ho, sinó també 
publicar una guia d’usuari per identificar fàcilment tots els condicionants existents en la 
fertilització agrària i en les explotacions ramaderes. 
 
En les observacions a l’articulat es fan recomanacions de tipus tècnic: en alguns casos 
es demanen aclariments i en d’altres es proposen modificacions de la norma.  
 
Pel que fa als aclariments es demana, per exemple, que es justifiquin tècnicament els 
canvis introduïts respecte a la legislació actualment aplicable, que es concreti què 
implica superar les concentracions màximes de nitrogen i fòsfor establertes i quin tipus 
de mesures s’hauran de prendre si se superen, i es demana aclariment de determinats 
conceptes com ara “persona tècnica competent”. 
 
Pel que fa a les modificacions es demana que es modifiquin alguns valors ja que són 
més restrictius que els recomanats en d’altres normes o que s’amplien els supòsits en 
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què es pot aplicar. En determinats supòsits es demana reduir les distancies que s’han 
de respectar en l’aplicació agrícola de fertilitzants orgànics i respecte de l’apilament 
temporal. 
 
Es proposa eliminar l’article 20 ja que es considera que el programa d’actuació 
aplicable a les zones vulnerables no és l’instrument adequat per ordenar l’activitat 
ramadera. Es proposa que en les zones no vulnerables no sigui aplicable el que 
disposa la norma i que sigui, només, una pràctica recomanada, tal com succeeix amb 
el codi de bones pràctiques agràries.  
 
CCOO ha presentat un vot particular on manifesta el seu desacord amb algunes de les 
observacions del Dictamen, principalment amb la proposta d’eliminació de l’article 20. 
 
 
Dictamen 9/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Junta 
d’Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d’integració 
de Catalunya.  
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cinc en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 25 de maig. 
 
El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat. 
 
El CTESC considera que s’hauria d’incloure el principi de confidencialitat entre els 
principis que fonamenten el procediment arbitral. 
 
El CTESC considera que les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives haurien de formar part, com a vocals, de les seccions d’arbitratge i 
mediació de contractes de conreu i de contractes d’integració atès que aquests 
procediments poden afectar persones treballadores per compte aliena i també 
empresaris o empresàries del sector. Es posa de manifest que per dur a terme un bon 
procediment d’arbitratge i mediació és necessària la participació de tots els agents 
afectats. 
 
Unió de Pagesos ha presentat un vot particular on manifesta el seu desacord amb la 
posició majoritària del CTESC d’incorporar a l’arbitratge i la mediació dels contractes 
de conreu i dels contractes d’integració les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives en la seva qualitat de representants institucionals de persones 
treballadores per compte aliè i d’ocupadors. 
 
 
Dictamen 10/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen determinats 
articles del reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 
23/2005, de 22 de febrer. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 25 de maig. 
 
El Dictamen conté quatre observacions generals. 
 
En el Dictamen es valora positivament que s’aprofundeixi en la informació que es dóna 
sobre la utilització de les maquines recreatives i d’atzar ja que, en alguns casos, poden 
produir addicció.  
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També es valora positivament el fet d’utilitzar criteris que promoguin la igualtat efectiva 
i la no discriminació en el disseny de les màquines recreatives. 
 
 
Dictamen 11/2009 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladora de residus. 
 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 5 de juny. 
 
El Dictamen conté tres observacions generals. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus compleix la disposició final de 
la Llei 9/2008. Aquesta disposició autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any 
des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2008 es refongui en un text únic la Llei 
esmentada i altres tres lleis que són la Llei 6/1993 reguladora dels residus, la Llei 
15/2003 que modifica la llei 6/1993 i la Llei 11/2000 que regula la incineració de 
residus i també se l’autoritza perquè regularitzi, aclareixi i harmonitzi els textos de les 
dites lleis. En aquest sentit, en el Dictamen es valora la diligència del Govern en donar 
resposta a aquesta disposició final per tal de contribuir a l’aclariment dels preceptes i 
salvaguardar la seguretat jurídica necessària. 
 
Es considera que el Projecte de decret legislatiu sotmès a Dictamen s’ajusta als 
termes de l’autorització feta per la Llei 9/2008 i que la refosa, regularització, aclariment 
i l’harmonització s’han fet amb correcció, sense que, amb caràcter general, les 
modificacions realitzades en el text suposin canvis de transcendència.  
 
 
Dictamen 12/2009 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei de carreteres. 
 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 5 de juny. 
 
El Dictamen conté tres observacions generals. 
 
En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei de carreteres compleix la disposició final segona de la 
Llei 11/2008. Aquesta disposició autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any des 
de l’entrada en vigor de la Llei 11/2008, refongui en un text únic la Llei 7/1993 de 
carreteres i les disposicions que la modifiquin i perquè regularitzi, aclareixi i harmonitzi 
els textos de les dites lleis. En aquest sentit, en el Dictamen es valora la diligència del 
Govern en donar resposta a aquesta disposició final per tal de contribuir a l’aclariment 
dels preceptes i salvaguardar la seguretat jurídica necessària. 
 
Es considera que el Projecte de decret legislatiu sotmès a dictamen s’ajusta als termes 
de l’autorització feta per la Llei 11/2008 i que la refosa, regularització, aclariment i 
l’harmonització s’han fet amb correcció, sense que, amb caràcter general, les 
modificacions realitzades en el text suposin canvis de transcendència.  
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Dictamen 13/2009 sobre el Projecte de decret dels òrgans de participació i de 
coordinació del sistema català de serveis socials. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per trenta vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 8 de juny. 
 
El Dictamen conté deu observacions generals i quaranta-cinc a l’articulat. 
 
El CTESC considera que aquesta norma representa un esforç per donar sentit, ordre i 
coherència sistèmica al conjunt d’espais preexistents i posteriors a la Llei 12/2007 de 
serveis socials. Es valora positivament l’esforç adreçat a corregir la fragmentació 
d’espais, activitats i serveis que tradicionalment ha operat en aquest àmbit.  
 
Es considera que cal reforçar el paper dels òrgans de participació, el valor afegit de les 
seves activitats i funcions i dels seus membres en el disseny i seguiment de les 
polítiques públiques en l’àmbit dels serveis socials. 
 
Es posa de manifest que la composició del Ple i de la Comissió Funcional pot ser 
inoperativa per la gran quantitat de vocals que en formen part, perquè hi ha un 
desequilibri en la procedència dels representants i perquè no queda garantida la 
participació dels agents socials. D’altra banda, l’elevat nombre de persones en 
representació de l’Administració Autonòmica es considera que pot desvirtuar el 
caràcter de fòrum de participació de la societat civil. 
 
Es considera inadequada la referència específica de la representació de les empreses 
d’iniciativa social que s’inclou en l’apartat de les organitzacions empresarials més 
representatives en l’àmbit de Catalunya. S’indica que el concepte i la condició 
d’organització empresarial més representativa ja garanteix la defensa dels interessos 
de les empreses d’iniciativa social. 
 
Es posa de manifest que per garantir la participació real és necessari que s’estableixin 
mecanismes útils i àgils de transmissió d’informació, alhora que es remarca que 
aquesta informació ha de ser transparent, periòdica i puntual. 
 
El CTESC considera necessari que en el text de la norma es regulin qüestions 
procedimentals com ara determinar la periodicitat de les reunions ordinàries i preveure 
la convocatòria de reunions extraordinàries, determinar els quòrums necessaris per a 
la constitució vàlida dels òrgans i els quòrums i mecanismes per a la presa d’acords. 
 
Es considera que els informes sobre el mapa de serveis socials i sobre la cartera de 
serveis socials han de ser preceptius; per posar aquesta qüestió de manifest s’han fet 
esmenes a l’articulat. 
 
Es proposa que entre les funcions dels consells territorials, consells municipals i 
consells supramunicipals s’inclogui la de crear un pla territorial de serveis socials amb 
la mateixa vigència que el pla general. 
 
 
Dictamen 14/2009 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de 
resolució extrajudicial de conflictes del Consell Superior de la Cooperació. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per trenta vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 8 de juny. 
 
El Dictamen conté una observació general i tres a l’articulat. 
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El CTESC considera positiu que, atenent la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de 
cooperatives, que constitueix el Consell Superior de la Cooperació i li atorga 
competències en matèria de conciliació, mediació i arbitratge, s’unifiquin els 
procediments de resolució extrajudicial de conflictes en una única norma i  es 
simplifiqui la seva regulació.  
 
Es proposa afegir el principi de confidencialitat, com un dels principis rectors dels 
procediments de mediació, conciliació i  arbitratge.  

 
El CTESC considera que per tal de garantir la protecció dels interessos de les parts, 
l’eficàcia jurídica de la mediació hauria de ser la mateixa que la de la conciliació. 
 
 
Dictamen 15/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de 
l’Agència Catalana de Turisme. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 15 de juny. 
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i nou a l’articulat. 
 
El CTESC considera que l’Agència Catalana de Turisme és un bon instrument per a la 
promoció de Catalunya com a destinació turística de referència. Es posa de manifest 
que aquest objectiu serà difícil d’aconseguir si no es compta amb la participació 
equilibrada de tots els organismes, estaments, i entitats interessades en el sector. Es 
demana que la composició del Consell de Direcció sigui equilibrada en la 
representació i la defensa de tot el territori català.  
 
També es posa de manifest que si la Llei regula la possibilitat que s’incorporin com a 
membres del Consell de Direcció representants de les empreses o  les associacions 
d’empreses interessades en la promoció turística per mitja d’entitats sense ànim de 
lucre, el Decret no hauria de limitar-ho a una sola entitat. Es considera que en el 
Decret s’haurien de recollir els criteris que emprarà l’Administració per a la designació i 
selecció de les diferents entitats sense ànim de lucre. Pel que fa a la redacció actual 
del Decret sobre el fet que l’aportació de l’entitat sense ànim de lucre no pugui ser 
inferior a la menor de les aportacions de la resta de persones membres del Consell de 
Direcció, es considera que això podria provocar una discriminació per motius 
econòmics. 
 
Pel que fa a la composició del Consell General de Participació desenvolupada en el 
Decret amb una minoria de representants de la Generalitat s’assenyala que podria 
entrar en contradicció amb el que estableix la Llei, que la Generalitat ha de tenir el 
mateix nombre de representants que el que conformen la resta de membres del 
Consell General de Participació. Es posa de manifest que en la regulació de la 
composició s’ha de separar el que són agents socials, de les altres entitats. Es 
considera necessari que es clarifiqui la fórmula de participació econòmica de les 
entitats de participació pública. 
 
Es recomana que es designi un representant del sector empresarial de l’agroturisme al 
Consell General de Participació ja que es considera necessari diferenciar els 
establiments de turisme rural en establiments d’agroturisme i allotjaments rurals.  
 
Pimec ha presentat un vot particular en què mostra el seu desacord amb el fet que la 
participació privada en aquesta entitat de dret públic es faci mitjançant una aportació 
econòmica. També considera que la fórmula que ofereix el Decret no garanteix el 
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principi d’igualtat de condicions en l’accés als òrgans de decisió de l’Agència. Demana 
que es faci una reformulació de la norma per propiciar la participació de les pimes 
turístiques catalanes en aquest organisme. 
 
 
Dictamen 16/2009 sobre l’Avantprojecte de llei del Codi de consum de Catalunya.  
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint vots a favor, vuit en contra i tres  
abstencions, en la sessió ordinària del dia 20 de juliol. 
 
El Dictamen conté set observacions generals i disset a l’articulat. 
 
El CTESC valora positivament aquest Codi de consum ja que el sorgiment de nous 
formats comercials, nous sistemes de venda i noves formes de prestació de serveis 
feien necessari l’actualització de la normativa en matèria de protecció dels 
consumidors. Es considera positiva la inclusió del concepte de consum responsable i 
sostenible a l’hora de regular les relacions de consum.   
 
El CTESC incideix en la manca de previsió dels costos, en la Memòria econòmica,  pel 
que fa a la creació d’oficines públiques d’informació i atenció a les persones 
consumidores en municipis majors de 25.000 habitants o, en el seu defecte, als 
consells comarcals i pel que fa a la necessitat de realitzar estudis i enquestes sobre 
hàbits de consum. Es considera que en la documentació que acompanya la norma 
s’hauria d’haver inclòs un estudi dels costos regulatoris que la seva aplicació pot 
comportar al sector privat i especialment a les pimes. Es mostra la inquietud sobre 
l’impacte que pot suposar pel sector l’adaptació de les màquines de venda a l’obligació 
d’instal·lar un mecanisme que permeti obtenir un comprovant de la transacció, tenint 
en compte que la disposició transitòria segona dóna un termini de 6 mesos des de la 
promulgació de la Llei per a l’adaptació empresarial a les obligacions que s’hi 
estableixen. 
 
Es posa de manifest que en el context d’aquesta norma l’expressió “el comerç just” és 
un concepte indeterminat, per la qual cosa se sol·licita la seva definició o la seva 
supressió. 
 
El CTESC troba a faltar una major protecció de les persones consumidores contra 
l’efecte de l’anomenat spam telefònic.  
 
Pel que fa a la informació per a la venda d’immobles, el CTESC considera que resulta 
difícil poder informar el consumidor sobre les despeses de manteniment de l’immoble 
quan es ven en construcció, atès que no ha estat constituïda la comunitat de 
propietaris i no serà fins a l’efectiva constitució d’aquesta quan es concretaran les 
despeses que en concepte de manteniment seran atribuïdes a cadascun dels 
adquirents. D’altra banda, en el moment de l’oferta d’habitatges nous en construcció 
no es poden determinar alguns dels tributs aplicables, com ara l’IBI. Per això se 
sol·licita eliminar l’exigència d’informació de les despeses previsibles de manteniment i 
dels imports dels tributs que gravin la propietat.  
 
Pel que fa a les sancions, es considera que la notificació del contingut de l’acta 
d’inspecció al subjecte presumptament responsable ha de ser obligatòria i que el 
concepte de “consum responsable” no pot qualificar una infracció com a greu.  
 
El grup segon, Foment i Pimec, ha presentat un vot particular en què es posa de 
manifest que el Codi de consum no respecta les disposicions normatives en matèria de 
drets lingüístics regulades a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Llei de política 
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lingüística i a la normativa de la Unió Europea. Consideren que no s’ha de relacionar la 
qualitat amb la resolució extrajudicial de conflictes ni vincular l’adhesió a l’arbitratge de 
consum a l’atorgament d’ajuts i subvencions. Assenyalen que s’hauria de regular que 
les funcions de la inspecció es realitzaran sota el criteri de proporcionalitat. Consideren 
que el règim sancionador és tècnicament deficient i crea inseguretat jurídica i 
indefensió als administrats. Consideren que ostentar una determinada posició en el 
mercat no hauria de significar un agreujament de la infracció i la sanció. 
 
CCOO també ha presentat un vot particular, al qual s’hi ha adherit la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya, per posar de manifest que es valora molt positivament el 
comerç just i no es considera que sigui un concepte indeterminat que es pugui suprimir 
d’aquesta norma. 
 
 
Dictamen 17/2009 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de 
desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.  
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per quinze vots a favor, quatre en 
contra i tres abstencions, en la sessió extraordinària del dia 24 de juliol. 
 
El Dictamen conté dues observacions generals i tretze a l’articulat. 
 
En el Dictamen es recomana assegurar la competència dels professionals que 
operaran en aquesta matèria; així, s’assenyala que caldria definir el grau de 
competència del tècnic amb capacitat per emetre un certificat que autoritzi l’obertura 
de nous establiments industrials, ampliacions o modificacions i que l’acreditació de 
competència professional del personal inspector hauria de realitzar-se tenint en 
compte les competències de l’Institut Català de Qualificacions Professionals. Atès que 
els centres de formació actualment competents per impartir cursos de preparació per a 
l’obtenció dels “carnets professionals” perdran la competència en el termini d’un any, 
es recomana indicar què necessitaran per continuar operant transcorregut aquest any.  
 
El CTESC considera que s’haurien d’incloure els gremis o associacions empresarials 
entre els col·lectius als quals s’ha de facilitar i simplificar, mitjançant un protocol, els 
tràmits i les gestions administratives derivades d’aquesta norma. També considera que 
s’hauria d’establir un termini de tres mesos, a partir de l’entrada en vigor de la norma, 
per dur a terme la signatura de l’esmentat protocol de col·laboració entre l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial i l’Oficina de Gestió Empresarial. 
 
S’assenyala que s’hauria de crear un mecanisme per evitar les duplicacions de les 
potencials inspeccions o revisions d’instal·lacions industrials afectades per més d’un 
reglament tècnic de seguretat industrial. 
 

Es posa de manifest que s’hauria de preveure la comunicació dels resultats de les 
auditories internes de les operadores d’inspecció de la seguretat industrial als 
representants legals dels treballadors. També es considera que els programes de 
formació contínua s’han de comunicar i, en el seu cas, acordar amb els representants 
dels treballadors i s’han de presentar pel seu coneixement i seguiment a l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial. 
 
El CTESC considera que s’hauria de preveure un mecanisme específic, com ara una 
pàgina al web, per a l’accés públic a la informació registrada sobre les empreses 
autoritzades per actuar com a operadors d’inspecció. 
 



40 
 

Dictamen 18/2009 sobre el Projecte de decret d’aplicació de la Llei 20/2007, d’11 
de juliol, de l’Estatut del treball autònom a Catalunya. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per divuit vots a favor, set en contra i 
quatre abstencions, en la sessió ordinària del dia 14 de setembre. 
 
El Dictamen conté tres observacions generals i vint-i-quatre a l’articulat 
 
El CTESC considera imprescindible que la Comissió Jurídica Assessora es pronunciï 
sobre si el desenvolupament previst a la disposició addicional sisena LETA pot fer-se 
per via reglamentària o bé requereix l’aprovació d’una Llei pel Parlament de Catalunya. 
D’altra banda, tot i constatar la capacitat plena de la Generalitat per desenvolupar la 
LETA, i per no incórrer en possibles contradiccions que podrien obligar a modificacions 
posteriors, el CTESC considera que el Decret que es dictamina hauria de promulgar-
se una vegada conegut el contingut del Decret estatal que està en procés d’elaboració. 
 
En les observacions a l’articulat es posen de manifest una sèrie de mancances del 
Projecte de decret i destaquen les consideracions següents.  
 
El CTESC posa de manifest la necessitat de respectar les disposicions de la Llei de 
protecció de dades.  
 
Pel que fa al Consell del Treball Autònom de Catalunya, el CTESC considera que no 
pot ser un organisme amb menys facultats que el Consell del Treball Autònom Estatal 
i, d’altra banda, proposa una nova composició d’aquest òrgan.  
 
El Dictamen considera que l’article 16 del Projecte de decret genera inseguretat 
jurídica atès que no especifica els barems i els llindars a partir dels quals la Comissió 
Tècnica de Valoració ponderarà els criteris que s’estableixen a l’apartat 1 del mateix 
article.  
 
Així mateix, posa de manifest que l’associació que ha estat reconeguda com a 
representativa del treball autònom no pot tenir termini de durada i, en conseqüència, 
no se li hauria d’exigir que torni a sol·licitar el seu reconeixement presentant, 
novament, tota la documentació. 
 
Finalment, el CTESC proposa especificar que l’àmbit dels acords d’interès professional 
pot ser territorial, sectorial i d’empresa o grup d’empreses. 
 
CCOO, Pimec i Unió de Pagesos formulen un vot particular al Dictamen.  
 
Pimec s’oposa a l’observació general segona, atès que no comparteix la subordinació 
temporal del decret català al decret que s’està elaborant a nivell estatal. Així mateix, 
manifesta el seu desacord amb l’observació 2 a l’articulat atès que podria plantejar una 
situació d’inseguretat jurídica i es podria estar donant una extralimitació en anar més 
enllà de l’article 13 LETA. 
 
Pimec també manifesta el seu desacord amb l’observació a l’articulat 4 relativa a la 
composició del Consell del Treball Autònom. No obstant l’anterior, considera que 
l’article 12.1.c del Decret hauria de recollir que, pel que respecta als representants de 
les associacions, federacions, confederacions o les unions d’associacions 
professionals de treballadors i treballadores autònoms, no hi podrà haver més d’un 
membre en representació d’aquestes organitzacions.  
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El vot particular de CCOO manifesta que l’observació general segona situa la 
Generalitat en una posició subalterna i planteja el dubte sobre la seva competència per 
desenvolupar la LETA. CCOO es manifesta a favor de la tramitació del decret de la 
Generalitat, independentment del procés en que es trobi decret estatal i el contingut 
que tingui.  
 
En segon lloc, CCOO s’oposa a l’observació 4 a l’articulat i defensa el manteniment del 
text del Projecte de decret atès que considera que la proposta que es recull al 
Dictamen implica la disminució de la representativitat d’aquelles entitats o associacions 
no vinculades ni dependents d’organitzacions sindicals o empresarials. 
 
En tercer lloc, CCOO considera que l’observació 22 a l’articulat implica donar  caràcter 
“vitalici” al reconeixement de les associacions que demostrin, una primera vegada, el 
seu caràcter de representatives.  
 
El vot particular d’Unió de Pagesos discrepa de la posició majoritària del CTESC pel 
que fa, d’una banda, a la manca de respecte al dret d’escollir lliurement els 
representants de les associacions professionals d’autònoms, tant en l’omissió de 
crítica al text proposat pel Govern al quart guió de l’article 12.1.c i, d’altra banda, per 
l’observació vintena a l’articulat.  
 
 
Dictamen 19/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de 
salons recreatius i de joc.  
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 21 de setembre. 
 
El Dictamen conté sis observacions a l’articulat.  
 
El CTESC recomana que s’especifiqui el termini d’emissió de l’informe previ de 
viabilitat així com si aquest tràmit és preceptiu o potestatiu.  
 
D’altra banda, el CTESC recomana introduir algunes correccions formals i aclariments 
en el text del Projecte de decret.  
 
 
Dictamen 20/2009 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, 
de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, 
i del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes 
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per divuit vots a favor, cap en contra i 
set abstencions, en la sessió extraordinària del dia 21 de setembre. 
 
El Dictamen conté dues observacions generals i cinc observacions a l’articulat.  
 
El CTESC considera que cal que el Govern tingui en compte la necessitat de dur a 
terme modificacions en la normativa fiscal per tal que la suspensió temporal prevista 
en aquesta norma també la pugui tenir en l’àmbit fiscal.  
 
També es considera que s’hauria d’autoritzar la instal·lació de màquines recreatives de 
tipus A en establiments de restauració.  
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D’altra banda, se sol·licita l’ampliació del termini de tres a sis mesos per tal d’adaptar 
als nous requeriments exigits per la norma les sol·licituds d’homologació dels models 
de màquines tipus B que en el moment de l’entrada en vigor del Decret es trobin en 
tràmit. 
 
CCOO ha presentat un vot particular on manifesta el seu desacord amb l’observació 
recollida en el dictamen en què es demana que es permeti ampliar als restaurants la 
instal·lació de màquines recreatives d’atzar de tipus A. Considera que l’ampliació 
d’establiments que es fa al Decret que poden ubicar aquest tipus de màquines d’atzar 
ja és suficient i considera excessiu introduir-les també en els restaurants per les 
molèsties que poden comportar per als clients. 
 
En la sessió del Ple, la senyora Garau i el senyor Climent s’han adherit al vot particular 
presentat per CCOO. 
 
 
Dictamen 21/2009 sobre el Projecte de decret del Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació 
Professional. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 6 d’octubre. 
 
El Dictamen conté cinc observacions generals i vint observacions a l’articulat. 
 
En el Dictamen es valora positivament que la norma finalitzi la seva tramitació, que 
s’aprovi i que entri en vigor ja que es considera que és un dels elements bàsics per a 
la construcció del Sistema de Qualificació i Formació Professional de Catalunya. 
També es considera com una de les peces clau per aconseguir un increment de la 
qualificació de les persones treballadores de Catalunya. 
 
El CTESC entén que el Projecte de decret no hauria d’apuntar el sistema de 
qualificacions professionals com un possible referent en la negociació col·lectiva. El 
CTESC considera que ha de ser l’autonomia de les parts en la negociació col·lectiva 
qui decideixi el referent a aplicar.  
 
També es posa de manifest que moltes empreses catalanes tenen seus o treballen en 
territori estatal, i en aplicació del principi de mobilitat de les persones, es considera 
convenient la màxima correspondència i/o reconeixement per tal que la qualificació a 
Catalunya sigui vàlida a tot l’Estat i viceversa.  
 
En el Dictamen es recomana que els continguts del Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional 
siguin efectivament utilitzats en els sistemes d’informació i orientació professional, 
intermediació i formació professional. Per aquest motiu es considera necessària 
l’existència d’eines de gestió que permetin la seva utilització.  
 
 
Dictamen 22/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 19 d’octubre. 
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El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.  
 
En el Dictamen es valora la importància de la norma per la intenció de solucionar el 
problema de disponibilitat d’espais i d’organització que suposa als centres sanitaris la 
conservació d’històries clíniques i pel fet que delimita la responsabilitat de la custòdia 
d’aquestes històries clíniques.  
 
El CTESC considera que el canvi de requisits per a la destrucció de la història clínica 
pot comportar certs problemes per la qual cosa s’hauria de valorar el desenvolupament 
de mecanismes de seguretat addicionals abans de la destrucció sistemàtica de la 
història clínica en arribar als 15 anys de l’últim moviment.  
 
 
Dictamen 23/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres.  
 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar per cinc vots a favor, cap en 
contra i dues abstencions aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 26 
d’octubre. 
 
El Dictamen conté una observació general i set observacions a l’articulat.  
 
En el Dictamen es recomana que es mantingui la redacció de l’article 1.2.7 del Decret 
legislatiu 3/2008, de 25 de juny, del text refós de la Llei de taxes, on es recollia 
l’establiment d’una bonificació del 10% de la quota de la taxa corresponent per la 
prestació del servei o la realització d’activitats quan la sol·licitud del servei o les 
activitats es realitzessin per mitjans electrònics.  
 
El CTESC considera que, atenent l’explicació de la memòria econòmica de 
l’Avantprojecte, el canvi de preu públic a taxa per a la realització de les proves d’accés 
a la universitat podria significar un major cost per als matriculats.  

 
L’article 20 de l’Avantprojecte modifica la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats a 
fi i efecte d’ampliar el termini per emetre els informes relatius al professorat lector i al 
professorat col·laborador. El CTESC demana la supressió d’aquest article ja que 
considera que aquesta modificació no millora ni l’eficàcia, ni l’eficiència ni la qualitat de 
l’avaluació. Es proposa que aquesta modificació segueixi el procediment ordinari, atès 
que actualment està en fase d’elaboració una nova Llei d’Universitats de Catalunya.  
 
També es demana la supressió de la disposició addicional tercera de l’Avantprojecte, 
relativa a “Afectació d’Ingressos”, i que, en conseqüència, es mantingui la redacció 
vigent dels articles 55, 56, 57, i 58 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals 
i financeres. El CTESC considera que la crisi econòmica no pot comportar una 
desatenció cap els programes de prevenció dels riscos laborals i la seguretat minera i 
aquesta mesura proposada per l’Avantprojecte retalla sensiblement els recursos 
destinats a aquests fins. 
 
La UGT i CCOO han presentat un vot particular cadascun d’ells mitjançant els quals 
valoren molt negativament les deduccions que estableixen els articles 13 i 14 de 
l’Avantprojecte sobre la  liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques respecte a les inversions fetes per Business Angels o per inversions 
efectuades en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en expansió 
del Mercat Alternatiu Borsari. Bàsicament, consideren que les decisions de participació 
en activitats privades no han d’ésser estimulades amb recursos públics. 
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Dictamen 24/2009 sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una 
intervenció coordinada contra la violència masclista. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 2 de novembre. 
 
El Dictamen conté vuit observacions generals i onze observacions a l’articulat.  
 
El CTESC valora positivament la creació d’aquest òrgan de coordinació institucional i 
de participació ciutadana, ja que és un pas més en el desenvolupament de la Llei del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista. També considera oportú 
l’adscripció d’aquesta Comissió a l’Institut Català de les Dones. 
 
Pel que fa a la composició de la Comissió, el CTESC considera que hi ha una confusió 
en relació a determinades vocalies i una indeterminació respecte al nombre de 
membres que han de formar part de la Comissió tot i que considera que els moviments 
socials de dones hi són poc representats. En relació amb la participació de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives es posa de manifest que 
hauria de quedar clar que tenen dret a formar part de la Comissió una persona per 
cadascuna de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i que els 
membres de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives han de 
ser designats per les pròpies organitzacions i no pel CTESC, ja que sinó es desvirtua 
l’autonomia d’aquestes organitzacions. D’altra banda es posa de manifest que l’elevat 
nombre de membres de la Comissió podria dificultar l’eficiència de les seves funcions.  
 
El CTESC considera que el Projecte de decret marca unes funcions que, per al seu 
compliment efectiu, requereixen dedicació. Per aquest motiu es considera que la 
dedicació de les persones que formen part de les vocalies de la Comissió i la dedicació 
dels membres dels grups de treball ha de ser compensada econòmicament. 
 
 
Dictamen 25/2009 sobre el Projecte de decret del Consell de Política Industrial de 
Catalunya. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, sis en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 9 de novembre. 
 
El Dictamen conté dues observacions generals i vuit observacions a l’articulat.  
 
En el Dictamen es valora molt negativament la composició del Ple que estableix 
aquest Projecte de decret ja que es considera que vulnera el principi de legalitat, tant 
pel que fa a la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial, com per l’incompliment 
dels principis derivats de la participació institucional i el diàleg social continguts en 
l’article 45.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  
 
El CTESC considera que el Projecte de decret del Consell de Política Industrial fa una 
interpretació injustificada i extensiva  de la Llei. El Projecte de decret posa al mateix nivell 
la necessària participació de les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives a l’àmbit de Catalunya, amb la potestativa consulta de les organitzacions 
professionals i les corporacions de dret públiques representatives d’interessos econòmics 
i professionals i les entitats associatives del tercer sector en la definició de les polítiques 
públiques que els afectin.  
 
També es considera que la participació en el Consell de Política Industrial ha de ser 
tripartida, amb el mateix nombre de representants de l’administració, de les 
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organitzacions sindicals més representatives i de les organitzacions empresarials més 
representatives.  
 
S’han presentat dos vots particulars, un l’ha presentat la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya i la Federació de Societats Laborals de Catalunya i l’altre 
Pimec. 
 
La Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Federació de Societats Laborals de 
Catalunya consideren que el contingut del Projecte de decret és coherent amb allò que 
disposa la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial; per aquest motiu 
manifesten el seu desacord amb la Proposta de dictamen que manifesta el contrari.  
 
Pimec posa de manifest que en el Dictamen no es recullen unes consideracions sobre 
la configuració dels grups de treball sectorials. Sol·liciten un replantejament acurat 
d’aquests articles que garanteixi la presència de les organitzacions empresarials i 
sindicals més representatives a l’àmbit de Catalunya en els Grups de treball sectorials.   
 
 
Dictamen 26/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 
280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per trenta-un vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 16 de novembre. 
 
El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.  
 
El CTESC valora positivament aquesta norma que té com a finalitat evitar riscos 
excessius per al bon funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. 
 
Es posa de manifest que s’hauria de graduar l’estructura financera i activitat de la 
cooperativa en atenció als riscos i s’hauria de temporalitzar la seva aplicació. 
 
La norma regula que l’activitat de la secció de crèdit constitueix l’activitat principal de la 
cooperativa quan el percentatge dels saldos creditors en la secció de crèdit de sòcies i 
socis col·laboradors superi el 20% del total de saldos creditors de socis i sòcies en 
aquesta secció. El CTESC proposa matisar-ho en el sentit que, en aquest cas, no es 
tindran en compte l’import dels recursos de socis col·laboradors que superant aquest 
límit estiguin aplicats en dipòsits en entitats de crèdit, títols de deute públic emesos per 
l’Estat o les comunitats autònomes, emissions d’entitats de crèdit avalades per l’Estat, 
títols d’empreses públiques o dipòsits a l’Institut Català del Crèdit Agrari. També 
proposa que s’elevi de 20 a 30 el percentatge dels saldos creditors. 
 
Pel que fa a la temporalització de l’aplicació de la norma es proposa que només 
aquelles entitats que superin 11 vegades els recursos propis de la cooperativa 
disposin d’un període transitori esglaonat per adaptar-se a la nova normativa.  Així, les 
seccions de crèdit que superin 15 vegades els recursos propis, haurien de disposar de 
2 exercicis anuals, com a màxim, per reduir aquesta ràtio fins a aquest nivell i de 2 
addicionals per continuar reduint-la fins a arribar al límit d’11 vegades.  
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Dictamen 27/2009 sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 
2009-2012. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per trenta-un vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 16 de novembre. 
 
El Dictamen conté deu observacions generals i vint-i-vuit observacions a l’articulat.  
 
El CTESC valora positivament que el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 
2009-2012 reculli en un text únic gran part de la normativa desplegada en matèria 
d’habitatge en els darrers anys, cosa que facilita el coneixement als administrats dels 
diferents ajuts i polítiques desplegades pel Govern de la Generalitat en matèria 
d’habitatge. 
 
També es valoren positivament les novetats introduïdes en aquesta norma, 
especialment les mesures encaminades a convertir habitatges lliures nous en 
habitatges protegits, el sistema d’ajuts establerts, els programes de rehabilitació 
d’edificis i d’habitatges en àmbits especialment degradats i els programes socials 
d’habitatge. D’altra banda, es considera adequada i útil la nova tipologia d’habitatge 
protegit de lloguer amb opció de compra. 
 
El CTESC dóna suport a la utilització de l’Índex de renda de suficiència de Catalunya 
(l’IRSC) en comptes de l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), atès 
que l’IRSC va ser creat específicament per poder contemplar les diferències existents 
entre el nivell de vida a Catalunya i al conjunt de l’Estat Espanyol. Es considera que 
l’aplicació de l’IRSC s’hauria de fer directament en aquelles polítiques i ajuts que 
depenen de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, i en aquest casos, es 
proposa que es modifiquin els valors de referència. També es proposa que s’adjunti 
com a annex a la norma un quadre d’equivalències IPREM-IRSC i que s’actualitzi 
periòdicament. 
 
En relació als habitatges amb protecció oficial, pel que fa als preus màxims de venda, 
el CTESC considera que, a la zona A, s’hauria d’arribar fins al percentatge màxim 
(1,60, en lloc de 1,50 del darrer coeficient). Es proposa que es revisin els percentatges 
de descompte referits a les rendes percebudes durant el període de lloguer, per tal de 
poder garantir  la viabilitat econòmica de les promocions. D’altra banda, no es troba 
justificat l’increment de preus màxims proposat pels habitatges amb protecció oficial de 
preu concertat i demana que es mantinguin els preus establerts actualment. 
 
Pel que fa als habitatges amb protecció oficial de venda amb dret de superfície, el 
CTESC considera que s’hauria d’establir un preu màxim de venda inferior al de les 
promocions de compravenda en la que el comprador adquireix el sòl.  
  
Pel que fa als habitatges amb protecció oficial en copropietat, el CTESC considera 
excessiu que si un copropietari no pot satisfer la compra de la part corresponent al sòl, 
l’administració o promotor obtingui la plena propietat de l’habitatge. Es proposa establir 
fórmules d’ajuts o préstecs que permetin l’adquisició final de la part del sòl, o bé, 
fórmules perquè sigui l’administració o el promotor qui adquireixi el vol.  
 
Es considera restrictiva la limitació de l’edificació dels allotjaments col·lectius en sòl 
qualificat d’equipaments, per la qual cosa se sol·licita que aquesta tipologia es pogués 
fer en qualsevol sòl, llevat del que tingui el caire de residencial.  
El CTESC considera que en el cas que les obres de rehabilitació les promogui una 
comunitat de propietaris dels quals menys del 70% utilitzen els habitatges com a 
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residència habitual i permanent, el reconeixement de la subvenció s’hauria de fer tant 
per aquest, com per aquells propietaris que tenen l’habitatge llogat.  
 
El CTESC considera que el programa de rendibilització del parc de lloguer privat 
s’hauria d’ampliar a contractes posteriors a l’any 1985 que tinguin situacions 
anàlogues als contractes anteriors a aquesta data. 
 
El CTESC considera, d’una banda, que la Generalitat hauria d’assumir els costos de 
realització dels tests de l’edifici (TEDI), tal i com ha vingut fent fins ara i d’altra banda, 
considera positiu que s’admetin altres informes pericials.  
 
Pel que fa al funcionament de les borses de mediació per al lloguer social, es 
considera convenient establir un registre informàtic unificat de les diferents borses 
d’habitatge adscrites.  
 
També es recomana al Govern establir un acord amb les entitats financeres per tal 
que, per evitar l’exclusió residencial de les llars, en el cas que no puguin fer front al 
pagament de les quotes d’amortització de la hipoteca, es pugui convertir en lloguer 
protegit.  
 
 
Dictamen 28/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’establiment 
dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del 
Servei Català de la Salut. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 11 de desembre. 
 
El Dictamen conté dues observacions generals i deu observacions a l’articulat.  
 
En aquest Dictamen el CTESC ha realitzat observacions merament tècniques i 
jurídiques, per exemple, es recomana substituir la referència específica a la 
“Conselleria de Salut” per una de més genèrica, com ara, “departament competent en 
matèria de salut”, també es recomana que en la norma es faci referència no només a 
la Llei estatal sinó també a la Llei d’Ordenació sanitària de Catalunya, que és la 
referència legal a Catalunya. 
 
 
Dictamen 29/2009 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. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 11 de desembre. 
 
El Dictamen conté una observació general i cinc observacions a l’articulat.  
 
En l’observació general el CTESC posa de manifest una qüestió merament  formal i 
constata que el Projecte de decret no s’ha acompanyat d’un informe d’avaluació 
d’impacte normatiu.  
 
Pel que fa a les observacions a l’articulat, a part de qüestions més tècniques, el 
CTESC recomana que, quan es tracta el sistema de pagament de l’atenció primària, 
s’apliqui a la població assignada un factor de ponderació en relació a la població atesa, 
ja que sol haver-hi molta discordança entre la població assignada i la població que 
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efectivament fa ús dels serveis de l’atenció primària, en funció de diversos factors, un 
dels quals és el nivell socioeconòmic de la població assignada.  
 
 
Dictamen 30/2009 sobre el Projecte de decret del fons de garantia de pensions i 
prestacions. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 11 de desembre. 
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i catorze observacions a l’articulat.  
 
El CTESC considera positiva la creació d’un Fons de garantia per prevenir situacions 
de precarietat econòmica, motivades per l’incompliment de les obligacions de 
pagament de les pensions alimentàries i compensatòries que pot constituir una forma 
de violència masclista. També considera positives les mesures que s’estableixen per 
garantir el pagament efectiu de les pensions compensatòries i d’aliments, per part de 
les persones deutores.  
 
El CTESC posa de manifest que la intervenció del Fons s’hauria de donar en els casos 
de precarietat econòmica que deriva de l’incompliment de l’obligació de pagament de 
les pensions complementàries o alimentàries, independentment de l’existència 
d’intencionalitat en l’impagament. 
 
El CTESC considera que, presentada la sol·licitud al Fons, la prestació econòmica s’ha 
de fer efectiva amb la major brevetat possible perquè l’objecte de les prestacions 
econòmiques derivades del Fons de garantia de pensions i prestacions és evitar els 
problemes socials motivats per situacions d’extrema precarietat econòmica. Així, 
considera inadequat que l’entitat gestora pugui resoldre la sol·licitud en un termini 
màxim de sis mesos i proposa que el termini quedi fixat en un mes.  
 
El CTESC considera que seria convenient que es fes referència a la via telemàtica per 
tramitar aquests processos, tant per obtenir el model normalitzat de sol·licitud com per 
la seva tramitació. També posa de manifest que s’haurien de regular els possibles 
recursos administratius, tenint en compte que es tracta d’una resolució administrativa. 
 
 
Dictamen 31/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 11 de desembre. 
  
El Dictamen conté quatre observacions generals i dinou observacions a l’articulat.  
 
El Projecte de decret estableix, com a fonament bàsic de la creació de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana, la necessitat de reformular l’estructura organitzativa 
constituïda pels dos principals organismes públics que actuen en aquest àmbit, el 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya (COPCA). El CTESC entén que malgrat aquesta voluntat de 
l’Administració de configurar una nova estructura amb les mateixes funcions, finalitats, 
obligacions i deures, manca una reordenació de la participació empresarial i sindical 
en els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana. 
  



49 
 

També constata que la participació del sector de l’economia cooperativa en el marc del 
COPCA ha estat estreta i ha permès enriquir i potenciar els serveis que l’Administració 
ofereix al sector. És per això que el CTESC considera que s’hauria d’incloure el sector 
de l’economia cooperativa en els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana.   
 
El CTESC constata que la composició dels diferents òrgans que composen l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana atorga una majoria absoluta als membres designats 
per l’Administració, i considera que s’hauria  d’estructurar de forma més igualitària i 
participativa, tenint en compte la presència dels agents socials i d’altres organitzacions 
externes, procurant que la representació de l’Administració no excedeixi del 50 % del 
total de membres. 
 
També es posa de manifest que el CTESC entén que la Comissió Permanent no ha de 
ser un òrgan adscrit al Consell Rector sinó un òrgan més en la mateixa línia jeràrquica 
que el Consell Rector i el Consell d’Administració amb la composició, les funcions i les 
competències idònies.  
 
El CTESC considera que les comissions estratègiques han de comptar amb la 
participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i també 
proposa afegir que el reglament determini la manera d’escollir el president, d’entre els 
seus membres, a cadascuna de les comissions estratègiques. 
 
 
Informe 1/2009 sobre la Resolució per la qual s’aprova i es dóna publicitat a la 
Carta de drets dels contribuents. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Informe, per trenta vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 8 de juny. 
 
L’Informe conté una observació general i setze a l’articulat. 
 
En l’Informe es posa de manifest que la Carta de drets dels contribuents vol reflectir 
les prestacions que l’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició dels 
contribuents i l’assoliment d’uns compromisos de qualitat en la seva prestació. No 
obstant això, es considera necessari un major grau de concreció en els compromisos i 
la incorporació d’indicadors per verificar en quina mesura aquests compromisos s’han 
assolit.  
 
Pel que fa als drets generals es recomana concretar per quines vies es pot realitzar la 
sol·licitud d’informació o consulta tributària (telefònica, e-mail, fax, presencial) i uns 
terminis de resposta màxims. També es posa de manifest que caldria afavorir la 
utilització del format electrònic/telemàtic sense cost per al contribuent.  
 
Es proposa que s’inclogui la informació estadística dels tributs gestionats per l’Agència 
Tributaria de Catalunya i que s’estableixi que les comunicacions de l’Administració 
tributària amb els contribuents es farà mitjançant un llenguatge planer i entenedor. 
 
 
Informe 2/2009 sobre el títol XI de l’Avantprojecte de llei de finances del sector 
públic, dedicat a les subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Ple del Consell va aprovar aquest Informe, per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció, en la sessió extraordinària del dia 21 de desembre. 
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L’Informe conté quatre observacions generals i dotze observacions a l’articulat.  
 
En aquest Informe es constata la dificultat que representa l’anàlisi d’un fragment de la 
norma que conté remissions a altres articles de la mateixa norma que no estan 
disponibles. 
 
El CTESC considera que la norma hauria de delimitar els elements centrals del 
procediment per a la concessió de subvencions i ajuts de forma directa i no deixar-ho, 
tal i com es fa, per a un posterior desenvolupament reglamentari.  
 
També es considera que s’haurien d’explicitar més les excepcions que permeten el 
conseller exceptuar la presentació de les certificacions positives d’estar al corrent de 
les obligacions tributàries i amb la seguretat social.  
 
En l’Informe es posa de manifest que la norma hauria de determinar les accions que 
legalment corresponen als administrats en el cas que la resolució administrativa sigui 
denegatòria i que el termini de 6 mesos, com a màxim, per resoldre i notificar la 
concessió de les subvencions i ajuts hauria de ser inferior. 
 
Com a mecanisme de transparència, es valora la iniciativa que regula la informació 
sobre la gestió de les subvencions i es valora positivament el fet de regular la publicitat 
de les sancions greus i molt greus imposades que hagin guanyat fermesa en via 
judicial. 
 
 
 
  



51 
 

Estudis i informes duts a terme 
 
Informe sobre l'R+D+I a Catalunya (2002-2005): una anàlisi comparativa 
 
El desenvolupament de la recerca i la innovació són factors clau per aconseguir una 
economia més competitiva i productiva. En aquest sentit, durant els últims anys, a 
Catalunya es constata un notable esforç en les inversions en R+D+I però, tot i així, 
encara s’observa que estem per sota dels registres de la Unió Europea, i encara més 
dels Estats Units o del Japó. En un context poc favorable per a alguns dels principals 
motors de la nostra economia, com la construcció o el turisme, la necessitat d’un canvi 
de model econòmic es fa més peremptori que mai, i aquest, necessàriament, comporta 
apostar per la recerca i la innovació, sense deixar de banda altres factors 
d’importància vital com les infraestructures, el capital humà i el capital social.  
 
En aquest informe s’analitza el comportament de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació a Catalunya entre el 2002 i el 2005, tot incorporant una aproximació a les 
polítiques d’R+D+I com un element de suport a les estratègies de recerca per part dels 
agents involucrats (empreses, centres de recerca, universitats, etc.). Per dur a terme 
aquesta tasca, la situació catalana (2002 al 2005) es compara amb la de Navarra, 
Madrid, País Basc, Espanya i Unió Europea. 
 
En concret, entre els objectius específics que tracta l’informe, destaquen: 
 
• Conèixer les diverses polítiques i estratègies seguides per les comunitats autònomes 
objecte d’estudi, pel que fa a l’R+D+I, i posar de relleu els aspectes més 
significativament diferencials i propis, en contrast amb les polítiques que s’han dut a 
terme a Catalunya. 
 
• Analitzar l’evolució de les despeses internes, del personal ocupat en R+D, de les 
despeses d’innovació i de les diverses intensitats per sectors institucionals en els 
territoris objecte d’estudi, amb l’objectiu de destacar patrons diferencials de despesa 
respecte de Catalunya. 
 
• Analitzar la intensitat en R+D del “sector empreses” desagregada per branques 
d’activitat en els anys 2002-2005, amb l’objectiu d’avaluar en quina mesura els nivells i 
l’evolució de l’especialització productiva i la intensitat en R+D de les diferents 
branques d’activitat afecten la intensitat global en recerca d’aquest sector, en el marc 
de la comparació amb els territoris objecte d’estudi. 
 
 
Estudis i informes en preparació 
 
Els estudis i informes actualment en preparació són: 
 
Gabinet Econòmic: 
 

 Les empreses d’inserció a Catalunya  
 Anàlisi comparativa del valor afegit de la indústria respecte d’altres sectors  

 
Gabinet Tècnic: 
 

 Reducció del fracàs escolar 
 Disseny metodològic per a l’anàlisi d’impacte de la Formació Professional 

Contínua i la Formació Professional Ocupacional a Catalunya 
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 Pobresa i mercat de treball 
 Proposta en relació a la cobertura de la T-12 i al sistema de tarifes de l’AMT 

 
 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya    
 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social, atenent les funcions que li atorga la Llei 
7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ha 
d’elaborar i trametre anualment al Govern una Memòria en què es reflecteixin les 
seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya. 
 
La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008 ha estat realitzada pels 
serveis tècnics del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva i ha estat 
aprovada en temps i forma pel Ple en la sessió extraordinària que tingué lloc el 22 juny 
de 2009.  
 
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, realitzar un 
seguiment periòdic i acurat de les tendències primàries de la realitat socioeconòmica i 
laboral.  
 
La Memòria s’estructura en sis grans capítols i tres epígrafs que recullen, 
respectivament, un resum executiu, una previsió d’evolució de futur i les novetats 
normatives que s’han desplegat durant l’any en cadascun dels àmbits analitzats. 
 
En el capítol primer s’analitza l’evolució econòmica a Catalunya durant l’any 2008. 
Aquest període i, més concretament, la segona meitat de l’any, ha estat marcat per 
l’esclat de la crisi d’un sistema financer internacional que venia creixent en les últimes 
dècades dins un entorn de profunda desregulació, on les autoritats monetàries 
internacionals tampoc exercien el necessari i rigorós control sobre l’adopció i la 
concentració de riscos excessius que s’anaven prenent; un sistema d’autoavaluació 
que tampoc ha desenvolupat correctament la seva funció; una clara tendència a 
menystenir l’economia productiva de béns i serveis i la generació i la comercialització 
de productes financers cada cop més allunyats de la realitat productiva. 
 
La dimensió sistèmica del sistema financer internacional ha fet que indefectiblement la 
seva crisi s’acabés traslladant amb una inusitada duresa a l’economia real i productiva, 
i produís una forta onada de recessió econòmica internacional. Com no podia ser 
d’una altra manera, també va impactar sobre la nostra economia. I al fer-ho, a més a 
més, va posar més en evidència que mai la feblesa i insostenibilitat del model de 
creixement econòmic que estàvem seguint, vinculat a la construcció, la producció de 
béns i serveis de poc valor afegit, el consum intern i l’excés d’endeutament d’empreses 
i famílies, afavorit per uns tipus d’interès reals baixos i una actitud no restrictiva del 
sistema financer espanyol en la seva concessió.  
 
En aquest context és fàcil entendre que l’any 2008 el creixement real del PIB a 
Catalunya fos del 0,7%, molt inferior al 3,6% corresponent a l’any 2007. Aquesta 
intensa desacceleració és fruit de la forta davallada de la demanda interna que va 
aportar el -0,1%, només compensada per l’evolució en sentit contrari de la demanda 
externa que ha acabat fent una contribució positiva, del 0,8%, al creixement de 
l’economia. Aquesta evolució ha permès reduir el dèficit comercial amb l’estranger que 



53 
 

arrossegava l’economia catalana. Cal deixar constància que va ser el resultat d’una 
doble disminució, la de les importacions en un grau superior a la de les exportacions. 
 
Per grans sectors d’activitat econòmica, la construcció i la indústria han estat els que 
més han reduït el seu creixement durant l’any 2008 (-3,0% i -2,6% respectivament). El 
creixement del sector serveis, malgrat que s’ha situat en el 2,5%, ha experimentat una 
desacceleració progressiva a mesura que avançava l’any.  
 
La inflació, mesurada a través de l’IPC, es va situar en el 4,1% en termes de mitjana 
anual. Un resultat similar al del conjunt de l’economia espanyola però el 0,8% per 
sobre del registrat a la zona de l’euro. Concretament, les pressions inflacionistes s’han 
produït en el primer semestre, mentre que a la segona meitat de l’any els creixements 
interanuals dels preus han estat cada cop més baixos, fins a situar-se per sota del 2% 
al mes de desembre. Tant en els registres de principis d’any com en els de la segona 
meitat, les pujades i les baixades dels preus s’expliquen sobretot per aquelles 
rúbriques més vinculades al preu dels carburants. 
 
El capítol segon analitza la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través 
de dos grans apartats, l’estat de l’R+D+I i l’evolució de les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC). Amb les dades disponibles en el moment d’elaborar la 
Memòria, referides a l’any 2007, la recerca i la innovació  han mantingut la seva 
tendència de creixement dels darrers anys (11,3%). Tot i així, aquesta dada, certament 
positiva, amaga clars i ombres en el comportament dels diversos sectors institucionals. 
Així, mentre l’Administració pública ha incrementat la seva inversió en RD de manera 
prou significativa, el creixement de la despesa del sector privat ha estat molt dèbil. Tot 
plegat  fa témer que serà complicat assolir les fites previstes al Pacte nacional per a la 
recerca (2% en despeses en RD i el 3,75% en Innovació l’any 2010). 
 
D’altra banda, l’any 2008 ha estat un bon exercici per a la consolidació de les 
Tecnologies de la Informació i Comunicació a Catalunya, tant entre la ciutadania com 
en el món empresarial.  Es confirma que la majoria d’indicadors TIC es troben en la 
mateixa línia que l’UE27, i en alguns casos, fins i tot superiors. És, però, encara una 
assignatura pendent l’ús del comerç electrònic, sobretot entre particulars. Aquests 
bons resultats, no obstant això, no han de fer oblidar que el sector productiu de les TIC 
continua tenint poca rellevància respecte del conjunt de l’economia i l’ocupació 
catalanes. 
 
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.   
 
La taxa d’atur ha finalitzat l’any 2008 en l’11,9% de la població activa, mentre que 
l’ocupació s’ha reduït el 4,3% entre els quarts trimestre de 2007 i 2008, fet que ha 
situat la taxa d’ocupació a Catalunya en el 68,8%. La destrucció d’ocupació ha afectat 
especialment persones que estaven ocupades amb contracte temporal i en major 
mesura a la construcció i a la indústria. Ha incidit també de forma més intensa en les 
persones joves, els homes i les persones amb nacionalitat estrangera. Per qualificació, 
els treballadors/res qualificats/des manuals i els no qualificats han estat els que han 
patit en major mesura l’ajust econòmic. En canvi, destaquen els bons resultats de les 
dones i les persones majors de 55 anys, dos col·lectius amb major presència en els 
sectors on la crisi s’ha deixat notar amb menys virulència. Preocupa, no obstant, 
l’empitjorament que el deteriorament de l’economia ha comportat en l’ocupació a les 
llars: el percentatge de llars sense cap individu actiu ocupat ha crescut 
considerablement, al temps que ha baixat el percentatge de famílies amb tots els 
actius ocupats (del 89,2% al 81,4%). 
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El capítol quart analitza la situació del treball autònom a Catalunya. El primer any de 
vigència de l’Estatut del treball autònom s’ha caracteritzat, des del punt de vista 
normatiu, per les tasques d’estudi i preparació del desplegament previst i per l’escàs 
nombre de normes aprovades en relació amb les treballadores i els treballadors 
autònoms.  
 
Les primeres mesures acordades arran de l’entrada en vigor de l’Estatut del treball 
autònom es refereixen a l’enquadrament del treball autònom econòmicament 
dependent al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi. 
També, en desplegament de la Llei que ordena la integració al RETA dels treballadors 
per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social, s’han modificat 
diversos reglaments en l’àmbit de la Seguretat Social per tal d’aplicar i desplegar 
l’enquadrament i la cotització a la Seguretat Social, així com la col·laboració que les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals presten en la cobertura de la 
incapacitat temporal i les contingències professionals dels treballadors autònoms. 
 
D’altra banda, en el context de les mesures adoptades per fer front a la crisi 
econòmica, s’han aprovat determinades mesures: s’ha augmentat el 20% (fins al 60%) 
el límit del percentatge de capitalització de la prestació per atur; moratòria parcial i 
temporal en el pagament de les hipoteques; mesures de caràcter tributari que afecten 
el pagament de l’IRPF, i mesures que afecten el pagament de les quotes de la 
Seguretat Social per als treballadors autònoms del sector del transport per carretera,  
Pel que fa a l’evolució del treball autònom, segons l’Enquesta de població activa 
(EPA), l’any 2008 a Catalunya hi ha prop de 6.000 persones més que treballen en 
qualitat d’autònoms respecte al 2007. Aquest augment deixa l’estimació del nombre 
d’autònoms a Catalunya en 582.748 persones, el 16,7% de la població ocupada a 
Catalunya. L’única tipologia de treball autònom que ha augmentat la seva presència 
dins del col·lectiu (respecte de l’any 2007) ha estat la dels empresaris amb personal 
assalariat. No obstant això, el 60% dels autònoms encara són persones sense 
assalariats a càrrec. 
 
En el capítol cinquè s’analitzen les condicions de vida a Catalunya i les polítiques 
públiques que hi estan vinculades, fent especial referència a la salut, l’educació, la 
situació de l’habitatge i la protecció social i els serveis socials. En aquesta anàlisi no es 
pot deixar de banda el context demogràfic en què actuen els serveis i les prestacions 
públiques. Així, la població catalana ha continuat creixent amb vigor, especialment 
l’estrangera. A gener de 2008 hi havia 7.364.000 persones, el 17,6% més que el 2000, 
un creixement molt important. La població estrangera  representa el 15% del total i ja 
ha superat el milió de persones. 
 
Pel que fa a l’educació, l’any 2008 ha tingut com a principals protagonistes dos grans 
propostes de reforma, la Llei d’educació i l’adaptació dels estudis universitaris a l’espai 
europeu d’educació superior, projectes que han generat controvèrsia entre els actors 
implicats. No seria agosarat afirmar que un dels principals reptes dels propers anys 
serà dur a terme amb èxit la gestió del canvi en l’àmbit educatiu. 
 
A partir de les dades disponibles, tot fa indicar que serà difícil assolir els objectius de 
Lisboa de 2010 pel que fa a l’educació, sobretot en abandonament escolar prematur, 
comprensió lectora i assoliment de l’educació secundària postobligatòria entre la 
població jove. De tota manera, cal destacar algunes dades positives que ens ha deixat 
l’any 2008: en primer lloc, un increment de l’alumnat que es matricula en FP (6,2%), fet 
que suposa que gairebé la meitat de l’alumnat que cursa ensenyaments 
postsecundaris realitza un curs d’FP inicial. En segon lloc, un nou creixement de 
l’alumnat que es matricula a les universitats catalanes. I per últim, la continuïtat del 
creixent del nombre de beques i ajuts. 
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La Memòria de l’any 2008 permet observar un avenç moderat en el desenvolupament 
del sistema de protecció social, amb creixements rellevants del nombre de prestacions 
per maternitat i de fills a càrrec o de la despesa en prestacions a les famílies. En la 
mateixa línia que els serveis de salut, també s’ha observat un increment de l’activitat 
dels serveis d’atenció primària.  Tot i així, encara es constaten dèficits importants com 
és l’encara dèbil protecció del menor i la continuïtat d’una taxa de risc a la pobresa 
elevada, del 18,2% l’any 2007.  Amb l’actual crisi econòmica, s’observa una 
emergència de nous perfils d’exclusió social, com són les famílies joves amb fills i 
hipoteca i les persones  immigrants.  
 
L’atenció a la dependència, en aquest marc, és un pilar fonamental de les polítiques 
d’acció social, ja que adquireix un rol important en alleugerir la pressió assistencial  i 
econòmica a les famílies amb membres dependents.  Tot i això, l’obtenció de recursos 
serà clau per al seu desplegament, com també la consolidació del sector, tant 
laboralment com empresarialment. 
 
Per últim, l’any 2008, com és prou conegut, el mercat de l’habitatge ha patit una forta 
contracció en tots els seus indicadors: reducció del nombre d’hipoteques, reducció 
dràstica de transaccions immobiliàries, major dificultat de comercialització, menys 
habitatges iniciats de nova construcció, etc.  En aquest context, la política pública 
d’habitatge té un rol importantíssim per poder fer efectiu el dret de l’habitatge a 
Catalunya. Les dades de la Memòria permeten visualitzar els fruits dels esforços fets 
en el darrers anys en aquest àmbit. No són dades menors el creixement del 32% del 
pressupost en habitatge, l’increment del 160% en ajuts de lloguer o l’increment de 
l’11,7%  en promoció d’habitatge públic de nova construcció. En el context de crisi del 
sector de la construcció, es preveu a curt termini un increment de l’oferta d’habitatge 
amb protecció oficial, amb una millora del pes de l’habitatge social estricte i del pes de 
promocions de lloguer. 
 
Si bé és cert que el balanç de les diverses polítiques socials durant el 2008 es pot 
considerar positiu, en l’actual context de crisi econòmica, seria bo evitar caure en el 
parany de centrar els esforços en pal·liar les situacions de deteriorament més urgents 
a canvi de desdibuixar l’orientació estratègica de desenvolupament del sistema de 
protecció social, d’un abast temporal superior, engegada en els darrers anys. 
 
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.  
 
L’any 2008 s’ha caracteritzat per l’impacte de tres tipus de crisi, l’econòmica, la 
mediambiental i l’energètica. Pel que fa al model energètic, segueix preocupant 
l’elevada dependència  externa del gas i del petroli  (73% del consum d’energia 
primària). Aquesta dada negativa es contraposa amb una certa millora de l’eficiència 
energètica i també amb un lleuger impuls de les energies renovables, amb un 
creixement del 7%, energia que representa el 10% de la producció d’electricitat.  
Aquest lent canvi del model energètic pot fins i tot patir un cert fre davant la volatilitat 
dels preus de les emissions de CO2 i dels combustibles fòssils, que poden debilitar les 
inversions necessàries per diversificar les fonts energètiques. 
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5. Activitat institucional i comunicació 
 
 
L’exercici 2009 ha estat marcat per la crisi econòmica i les seves derivacions en els 
aspectes laborals i socials. L’activitat institucional ha seguit aquestes pautes amb la 
participació en els diversos actes, reunions i entrevistes sobre aquestes qüestions. 
 
En l’aspecte econòmic, les dues trobades dels consells econòmics i socials 
autonòmics i del Govern central al 2009 van tractar sobre l’aportació dels organismes a 
l’anàlisi del model productiu per a Espanya i les transformacions necessàries per fer la 
transició cap a aquest objectiu. El CTESC, per la seva banda, va organitzar el mes de 
setembre la jornada Dibuixar el Futur per Gestionar el Present, que va comptar amb la 
participació institucional a la inauguració del president de la Generalitat, José Montilla 
amb la del conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, a la cloenda, i en el 
transcurs de la qual es van presentar ponències en tres àmbits d’interès. Un, orientar 
els canvis en factors estratègics: infraestructures, formació i energia; un altre, anàlisi 
de les mesures adoptades fins el moment per l’Administració, i un tercer, indústria i 
nous sectors creadors d’ocupació. 
 
Sobre el mateix tema, el president del CTESC va col·laborar en la presentació del 
Projecte de responsabilitat social de l’empresa Ressort de la Diputació, que considera 
l’RSE no tan sols una eina sinó un dels pilars sobre els quals s’ha de bastir el nou 
model productiu. Va presentar també la sessió organitzada per l’APD, Cuando la Crisis 
Puede Ser una Oportunidad. 
  
En els aspectes socials i laborals al mes de març, la Jornada del CTESC va tractar 
sobre la Immigració en el context de crisi. Així mateix, el president del CTESC va 
intervenir sobre concertació i diàleg social a la Trobada de joves sobre Ocupació i 
Treball. En representació del CTESC va assistir a la signatura del Protocol per a la 
prevenció i abordatge de l’assetjament sexual impulsat pel Departament de Treball de 
la Generalitat. 
 
A les Jornades Interdisciplinàries d’Estudi organitzades per la Diplomatura de 
Relacions Laborals de la UAB sobre Crisi i Ocupació va fer la conferència inaugural 
sobre conjuntura econòmica, ocupació i concertació. També va participar a la Jornada 
Reptes del Dret Social davant la Crisi Econòmica organitzada pel Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya i a la sessió Mercat de Treball i Polítiques Actives d’Ocupació a 
Catalunya: aproximació des del Panel de Desigualtats Socials, convocada per la 
Fundació Jaume Bofill i a la celebració dels 15 anys de la Diplomatura de Relacions 
Laborals UAB amb la conferència “De la gestió de la força del treball a la del 
coneixement”. També el 2009, el president del CTESC va rebre l’Associació 
d’Especialistes en Prevenció i Salut Laboral la qual va presentar els projectes en curs 
en defensa d’aquest col·lectiu. 
 
La formació com a eina per a la competitivitat ha estat un altre dels temes objecte 
d’informes i estudis del CTESC el 2009. En la mateixa línia Josep Maria Rañé va 
presidir la sessió dels Esmorzars de Competitivitat de l’Acord estratègic sobre 
Educació i Competitivitat: La qualificació de les persones com a motor de canvi del 
model productiu. Els ponents de la sessió van ser Eugènia Bieto directora del Centre 
Iniciativa Empresarial ESADE i Jordi Oliveras, director del Programa 
interdepartamental de la Generalitat per a la integració de la Formació Professional. 
 
El president del Consell va participar a la Universitat d’estiu de la Xarxa FREREF, de 
regions europees dedicada a la recerca en formació al llarg de la vida, dedicada el 
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2009 al lema Aprenentatge al llarg de la vida, la crisi i les regions i al Congrés Treball i 
Ciutadania organitzat pel grup Entitats Catalanes d’Acció Social que va comptar amb 
un Comitè assessor integrat pels agents socials i econòmics. 
 
Entre l’activitat institucional de divulgació de l’acció dels consells econòmics i socials, 
el president del CTESC va participar a la constitució del Consell Econòmic i Social de 
la Comarca d’Osona i a l’acte de constitució del CES municipal de Granollers. Així 
mateix, els secretaris d’Estat (Salut, Benestar i Treball) d’Andorra van visitar el CTESC 
on van mantenir una reunió amb els seus membres dins d’un torn de visites adreçades 
a preparar un programa  per a la reforma de l’administració i promoció de la societat 
del coneixement del país pirinenc.  
 
El ministre de Finances de Gal·les, a la seva visita a Catalunya,  va reunir-se amb 
representants del CTESC a la seva seu per tal d’intercanviar punts de vista respecte a 
la participació institucional dels agents socials. 
  
A Palma de Mallorca, a la Capella del Consolat de Mar, els consells econòmics i 
socials de l’Euroregió, entre els quals hi era el CTESC, van signar un Protocol per tal 
de constituir la Xarxa dels CES Pirineus Mediterrània. 
 
El CTESC, per altra banda, va albergar a la seva seu la reunió dels consells 
econòmics i socials de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània on es van explorar les 
possibilitats de cooperació en els camps de la investigació, les universitats, el turisme, 
el desenvolupament rural, la cooperació cultural i les noves tecnologies, com també un 
projecte de  responsabilitat social de l’empresa per a les indústries. 
  
Entre les visites institucionals fetes el 2009, dins de l’economia social i el tercer sector, 
el CTESC va assistir a la reunió anual de la Confederació Espanyola de Cooperatives 
de Treball Associat celebrada a Barcelona. Així mateix, al llarg del 2009 va assistir al 
Congrés 2009 de la Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya i a 
l’Assemblea General de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Va 
rebre els representants de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social i també la 
Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social i d’atenció a les 
persones de Catalunya.  
 
Com és habitual, la presidència del Consell va mantenir contactes amb la Sindicatura 
de Comptes i el Parlament de Catalunya, a més del Govern. El 2009 el CTESC va 
comparèixer al Parlament, en una informació sobre l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball sobre la creació de la qual el Consell va emetre dictamen. 
 
El Consell defensa el reconeixement de les iniciatives econòmiques i socials més 
destacades per tal d’impulsar l’economia i el progrés a Catalunya. El 2009, entre altres 
premis, va participar al Premi Factor Humà Mercè Sala de Fundació Factor Humà i va 
assistir als premis Once Cataluña a la Solidaritat i la Superació,  a la celebració de la 
Nit de l’Empresari, als  Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial; al Sopar anual 
dels graduats socials i a la Diada de l’Enginyer on s’atorguen els premis Internacional, 
Creativitat i Trajectòria Professional als membres del col·lectiu. També, als premis de 
la Cambra Terrassa. El CTESC va estar representat pel seu president a tots els actes 
que les diverses institucions van organitzar al llarg de l’any en memòria de la que fou 
presidenta del Consell, Mercè Sala i Schnorkowski. 
 
2009 va ésser també un any en el qual van tenir rellevància política l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i les negociacions sobre el finançament autonòmic. El 
president del CTESC va assistir a l’acte institucional d’acord sobre el finançament. 
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El CTESC va obrir, també aquest any, un torn d’espais de reflexió adreçat 
exclusivament als membres, on es convida una persona destacada, amb 
coneixements molt específics sobre temes d’interès del Consell, per tal d’intercanviar 
impressions.  Els temes són diversos i abasten camps tan variats com el futur del 
cotxe elèctric, les accions de promoció de la R+D+i i el valor afegit aplicat a la indústria 
o d’altres que poden ajudar els membres del Consell en les seves tasques 
d’assessorament del Govern.  
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6. Conferències, jornades i seminaris 
 
L’any 2009 el Consell ha organitzat els actes següents: 
 
Immigració, Gestió Actual i Perspectives de Futur 
El CTESC organitza aquesta jornada el dia 26 de març per tal d’analitzar i avaluar 
algunes de les dimensions que poden determinar la contribució de la immigració al 
desenvolupament econòmic del nostre país i treure conclusions que permetin adequar-
hi les polítiques públiques. La jornada s’ha estructurat en dos panells; al matí s’ha 
tractat de les polítiques d’immigració i el mercat de treball en el context econòmic 
actual, mentre que a la tarda l’atenció s’ha centrat en la immigració i l’educació. 
  
En primer lloc es fa un balanç de les noves polítiques d’immigració i es parla sobre les 
reformes normatives en matèria d’immigració en el context econòmic actual; hi 
intervenen  Montserrat Solé Aubia, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i 
Eduardo Rojo Torrecillas, catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social a la UAB. 
Mireia Ràfols i Jordi Pérez, de la Xarxa Ocupacional del SOC, parlen sobre la gestió 
dels fluxos migratoris i el mercat de treball a Catalunya. La ponència relativa a les 
bones pràctiques de les empreses en matèria de diversitat acull les experiències de 
Josep Maria Puigvert Matò, gerent de l’escorxador del Gironès, d’Antonio Córcoles 
Gallo, Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya i de  Joan Josep Vergé, 
vicepresident de la Fundació Pagesos Solidaris. Cal dir que el programa d’integració 
d’immigrants d‘aquesta Fundació, que acaba de rebre el Premio Empresa y Sociedad, 
és una de les bones pràctiques que s’han presentat a la jornada 
. 
Dins del bloc de la tarda, la ponència de Sergi López Castro, inspector de l’Alta 
Inspecció d’Educació de la Delegació del Govern a Catalunya, ha versat sobre 
l’homologació d’estudis estrangers. Joan-Miquel Regué Godall, del Departament 
d’Educació, tracta un tema relacionat, el de l’homologació de títols o estudis estrangers 
no universitaris. La ponència de Ferran Ferrer i Julià, catedràtic d’Educació 
Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona, versa sobre la immigració i els 
serveis públics d’educació. A la taula rodona que ve a continuació participen Ferran 
Ferrer, Jordi Sánchez i Picanyol, director de la Fundació Jaume Bofill i Francesc 
Colomé i Montserrat, secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Educació.   
Inauguren l’acte Josep Maria Rañé i Blasco, president del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, i Carme Capdevila i Palau, consellera d’Acció Social i 
Ciutadania.  La cloenda va a càrrec de Josep Maria Rañé i de Mar Serna Calvo, 
consellera de Treball. 
 
Nacionalisme i món sindical a Catalunya (1974-1990). 
El dia 2 de juny Josep Maria Rañé, president del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, presenta el llibre Nacionalisme i món sindical a Catalunya (1974-1990), 
del Dr. José Manuel Rúa Fernández, publicat dins de la col·lecció Llibres del CTESC 
(núm. 12). Aquesta obra aprofundeix en l’estudi del binomi nacionalisme-moviment 
obrer i, més concretament, en l’anàlisi dels lligams, les contradiccions i els punts de 
confluència entre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i el sindicalisme 
català. 
 
Dibuixar el Futur per Gestionar el Present. 
El Consell va organitzar el dia 16 de setembre una jornada destinada a analitzar la 
situació de crisi econòmica des d’una doble perspectiva de present i de futur. A la 
jornada, inaugurada per José Montilla, president de la Generalitat, els ponents han 
coincidit en la necessitat d’aprofitar la crisi per dissenyar un canvi del model econòmic 
creat anys enrere. 
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El Dr. Antoni Serra Ramoneda centra la seva exposició en fer una diagnosi i una 
anàlisi de les causes de la situació actual. El Dr. Germà Bel i Queralt ha reflexionat 
sobre les infraestructures i la seva aportació a la productivitat, entre d’altres qüestions. 
Per la seva banda, el Dr. Francesc Solé Parellada ha valorat el Pla i objectius per a la 
recerca i la innovació posant de relleu la necessitat de recursos per tal que funcioni de 
forma òptima. 
 
El Dr. Ramón Folch parla sobre l’energia tot destacant la dependència encara existent 
de les energies fòssils, recursos que tenen una clara delimitació temporal. Considera 
que cal emprar totes les fonts energètiques en funció de la seva eficiència. 
 
En la part destinada a estudiar les mesures adoptades per l’Administració, el Sr.Martí 
Carnicer i Vidal, secretari general d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, assenyala que els ingressos de la institució estan limitats per la caiguda 
dels impostos, per bé que una part d’aquest descens serà compensat pel nou model 
de finançament autonòmic. Pel que fa a la despesa, es respecten dues línies matrius, 
el manteniment de la inversió i al despesa social. El senyor Andreu Morillas i Antolín, 
secretari d’Economia de la Generalitat de Catalunya, explica les mesures adoptades 
per fer front a la crisi, indicant que en conjunt l’economia mundial ha aconseguit entrar 
en recessió en lloc de en depressió i evitar un col·lapse financer internacional. En el 
cas de Catalunya la recuperació vindrà donada per dos factors: per la vitalització del 
sector exterior i per la recuperació de la confiança que permeti recuperar també el 
consum. Les mesures que cal dur a terme són les contingudes a l’acord estratègic 
signat pels agents socials, que suposa reconduir el model econòmic cap al que 
s’anomena una economia verda, amb productes sostenibles. 
 
El Dr. Josep Oliver Alonso parla sobre el paper de la indústria dins del mercat de 
treball i les aportacions que pot fer en termes de tecnologia, valor afegit i altres. El Dr. 
Martí Parellada Sabata posa de relleu la bona posició de Catalunya pel que fa a 
biotecnologia i tecnologies d’informació i comunicació —no tant pel que fa a energies 
renovables—; considera que hi ha prou instruments per fomentar l’ocupació en 
aquests sectors. En tot cas, aquestes noves activitats impliquen alta tecnologia, 
elevada qualificació de la mà d’obra, ser actius als mercats globals i aplicar molta R+D.  
Josep Maria Rañé tanca la jornada conjuntament amb Antoni Castells, conseller 
d’Economia. Aquest últim explica que els acords entre els agents socials són 
instruments que faciliten aplicar les mesures per fer canvis estructurals. Considera que 
el nucli essencial del que es necessita per recuperar la competitivitat a Catalunya és 
compartit per treballadors i empresaris i l’acord estratègic és el full de ruta que cal 
seguir.  

 
La Innovació com a Tractor de l’Economia. L’exemple del 22@ Barcelona  
El dia 2 de novembre Josep Maria Rañé i Blasco, president del CTESC, ha inaugurat 
el cicle Seminaris del CTESC, que té com a objectiu establir diàleg amb experts i 
professionals de l’àmbit socioeconòmic i generar un debat que aporti diversitat 
d’opinions, assessorament i coneixement. Aquest seminari dóna continuïtat a la 
jornada Dibuixar el Futur per Gestionar el Present, que va tenir lloc al setembre i 
l’expert convidat ha estat Josep Miquel Piqué, conseller delegat del 22@Barcelona, qui 
ha parlat en concret de l’aportació del districte 22@ a l’economia de la ciutat i, de 
forma més genèrica, sobre la innovació, la internacionalització i la inversió, 
considerades com a bases de l’economia del futur.  
 
A tots els actes relacionats l’Àrea de Difusió, Documentació i Publicacions ha preparat 
el material de disseny (banderoles, cartells i altres) necessari per a la senyalització i la 
identificació adequada, seguint el codi d’identitat corporativa del Consell.  
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7. Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals 
  

L’any 2009 s’ha convocat la setena edició del Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals 
del CTESC, amb la finalitat de fomentar les iniciatives relacionades amb l’estudi, la 
difusió i el debat de 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.   
 
En aquesta edició s’ha concedit el premi a la Dra. Mireia Fernández Ardèvol, per la 
seva tesi Determinants de la competitivitat de les petites i microempreses en un entorn 
d’innovació. 
 
El marc teòric de la recerca es troba en la intersecció de tres escoles de pensament 
vinculades a la teoria de la innovació: la geografia econòmica, la teoria evolucionista i 
l’economia de l’organització. S’analitzen qüestions referents al sistema institucional i el 
territori on estan ubicades les empreses, enteses com a factors condicionants del seu 
desenvolupament; també la trajectòria de l’empresa, les seves capacitats i l’orientació 
estratègica i efectiva del negoci com a condicionants dels resultats empresarial. La 
qüestió analítica és l’estudi de la forma com les microempreses i les petites empreses 
innoven per obtenir bons resultats empresarials. L’interès se centra en l’estudi del 
procés d’innovació, és a dir, en la forma com les empreses assoleixen resultats 
innovadors i en les implicacions que aquests tenen sobre la bona marxa de l’empresa. 
L’anàlisi empírica es fa a través d’una mostra d’empreses pertanyents a un entorn 
d’innovació delimitat i predefinit. Els resultats permeten concloure que, en un entorn 
d’innovació no universitari com l’estudiat, la cooperació amb universitats i centres de 
recerca afavoreix la innovació i el rendiment empresarial.  
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8. L’Observatori de la responsabilitat social de les empreses 
 
L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses de Catalunya (ORSEC), 
l’any 2009, ha tingut com a principal fita la consolidació del seu portal web com a 
referent, pel que fa a continguts, en l’àmbit de l’RSE a Catalunya. 
 
Així, al llarg del 2009, l’ORSEC ha rebut un total de 12.210 visites amb una mitjana 
mensual de 1.018 visites. El butlletí s’ha convertit en la segona revista online del 
CTESC amb més subscriptors, amb un total de 564. 
 
Altres dades d’interès que reflecteixen una major capacitat d’oferir continguts al voltant 
de l’RSE són les següents: L’ORSEC té en línia una mostra de 79 experiències 
ordenades segons tipus d’organització, dimensió i sector així com tipus d’experiència, 
la gran majoria d’elles avaluades per organismes externs. Pel que fa al recull  
bibliogràfic, l’observatori actualment disposa de més de 180 llibres i documents, la 
gran majoria en format digital i consultables per Internet. També es disposa de 6 eines 
de gestió i verificació de l’RSE i de 100 iniciatives i entitats relacionades amb el 
desenvolupament de l’RSE. 
 
Com a novetat, s’ha introduït una nova secció anomenada “Preguntes més freqüents” 
amb la particularitat que s’hi pot accedir segons el perfil de l’usuari, concretament  a 
partir de 4 perfils: persones empresàries, persones treballadores, persones expertes i 
ciutadania. 
 
A més a més, es troben en fase d’implementació tècnica dos nous apartats relacionats 
amb la formació i amb els grups de recerca  vinculats a l’RSE. 
 
Per últim, l’ORSEC s’ha fet ressò de 49 jornades, fetes tant a Catalunya com a la resta 
de l’Estat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 
 
 
La revista en línia i els llibres del CTESC 
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9. La Revista en línia 
 
La revista en línia del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya tracta de 
manera monogràfica un seguit de temes d’actualitat al llarg de l’any, acordats pel seu 
Comitè Editorial.  
 
Els membres del Consell són col·laboradors habituals als quals se sumen experts i 
acadèmics de cada disciplina.  
 
Els primers apunten la visió de la qüestió des del punt de vista més pràctic, argumentat 
en les necessitats dels col·lectius de treballadors o empresaris o d’economia social o 
bé en tant que aportació pròpia per al debat. Altres col·laboradors aporten visions 
acadèmiques, legals, de teoria econòmica o de pensament sobre cada un dels temes 
monogràfics. El conjunt te com a resultat una visió àmplia de la qüestió des del món 
del treball i l’empresa, l’administració pública i l’especialització professional i 
investigadora. Per la seva part, el Consell aporta dictàmens, estudis i informes a 
aquest ampli enfocament  del debat. 
 
El 2009 els temes monogràfiques han parlat sobre L’habitatge, dos anys després de la 
llei del dret a l’habitatge; El futur de les polítiques energètiques; Els nous jaciments 
d’ocupació; i  la recol.locació.  
 
Enguany han expressat les seves opinions a la revista en línia Salvador Alvarez, 
Xavier Becerra, Joan Josep Berbel, Laia Castelló, Lara Castillo, Dolors Clavell, Josep 
Donés, Cristina Faciaben, Gemma Francès, Ramon Folch, Javier Ibars, José Manuel 
Jurado, Andreu Lope, Josep Enric Llebot, Javier Martin Vide, Mariano Marzo ,Pau 
Miret, Jean-Phillipe Nadier, Josep Maria Rañé, Albert Recio, Xenti Robles, Jordi 
Rosell, Teresa Torns, Carme Trilla, Lourdes Viladomiu i els serveis tècnics del CTESC. 
 
Per altra banda, la col·lecció de llibres d’autor anomenada Llibres del CTESC va 
comptar el 2009 amb la presentació del llibre Nacionalisme i món sindical a Catalunya 
del qual és autor José Manuel Rúa Fernández.   
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10. Indicadors socioeconòmics i laborals 
 
 
El CTESC elabora la publicació periòdica Indicadors socioeconòmics i laborals amb 
l’objectiu de proporcionar una anàlisi concisa sobre els aspectes més destacats de 
l’evolució socioeconòmica i laboral a Catalunya. La primera pàgina consta de dues 
seccions permanents que són els indicadors de conjuntura econòmica i els indicadors 
de mercat de treball. La tercera i darrera secció dels indicadors està relacionada amb 
el tema analitzat de forma monogràfica en la segona pàgina. 
 
A continuació enumerem els temes analitzats mes a mes. 

• Gener. Reptes i oportunitats en el sector de la dependència 

En aquest número s’informa de les conclusions d’una jornada que es va fer a la seu 
del CTESC, en què es va presentar l’informe “Necessitats de cura i atenció a les 
persones en situació de dependència. Anàlisi de la demanda futura”. 

• Febrer. Equipament TIC a les llars i a les empreses. Catalunya, Espanya i UE, 
2006-2008 

L’anàlisi mostra que l’equipament TIC de les llars i de les empreses catalanes és millor 
que el d’Espanya però presenta alguns dèficits amb relació al d’Europa, com són 
l’accés a Internet de les llars i l’ús de la Intranet a les empreses. 

• Març. Rendibilitat i endeutament a l’empresa catalana, 2002-2006 

S’analitza quina ha estat l’estratègia que han seguit les empreses catalanes durant 
aquest període de fort creixement per saber si haurà condicionat la seva situació 
actual, en el nou escenari econòmic i financer. 

• Abril. Immigració: gestió actual i perspectives de futur 

En aquest número s’informa de les conclusions de la jornada Immigració: Situació 
Actual i Perspectives de Futur, organitzada pel CTESC, que es plantejava analitzar i 
avaluar la contribució de la immigració al desenvolupament econòmic del nostre país i 
extreure conclusions per una millor formulació de les polítiques públiques, en el 
context actual de crisi econòmica. 

• Maig. Situació actual i fites de la recerca i el desenvolupament 

S’analitzen les despeses internes en R+D sobre el PIB per sectors d’execució i per 
origen dels fons i sectors a Catalunya en relació amb Espanya i la UE-27, en el 
període 2003-2007. 

• Juny. El mercat de treball a Catalunya 

L’anàlisi mostra una destrucció de l’ocupació de forma accelerada a partir de la segona 
meitat de l’any 2008 fins el primer trimestre de l’any 2009, amb una major afectació 
sobre joves, estrangers i homes. Al mateix temps es redueix la temporalitat i augmenta 
l’atur de llarga durada. 

• Juliol i agost. Indicadors europeus de referència en educació i formació 
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En aquest número s’analitzen els cinc indicadors que va adoptar el Consell Europeu 
de l’any 2002, amb la finalitat de fer que els sistemes educatius i de formació europeus 
es convertissin en una referència de qualitat mundial l’any 2010, en l’àmbit de 
Catalunya en comparació amb Espanya i la UE-27. 

• Setembre. L’energia a Catalunya 

S’analitza el consum d’energia primària per font (2007), la potència instal·lada 
d’energies renovables per font (desembre de 2008), la participació dels combustibles 
renovables en la producció bruta d’electricitat (2007) i la intensitat energètica per 
sectors (2006 i 2007), a Catalunya. 

• Octubre. La política d’habitatge en els pressupostos de l’Estat i de la 
Generalitat 

En aquest número s’analitza la despesa i els beneficis fiscals pressupostats en política 
d’habitatge a Catalunya en relació amb Espanya en el període 2007-2010. També 
s’analitzen les actuacions aprovades per la Generalitat en el marc del Pla pel dret a 
l’habitatge 2006-2009. 

• Novembre. Crisi, atur i productivitat: l’economia catalana en el context europeu 

L’anàlisi de la variació interanual del primer semestre del 2009 dels preus, dels costos 
laborals unitaris i de la productivitat de Catalunya, en comparació amb les economies 
de l’Eurozona, fan pensar que la recuperació que es comença a intuir serà un procés 
com a mínim lent, on les inconsistències es deixaran entreveure amb alts i baixos a 
mesura que avanci la recuperació. 

• Desembre. La pobresa a Catalunya l’any 2008 

L’anàlisi mostra que la relació de les persones amb el mercat de treball és un factor 
determinant de les situacions de pobresa. També mostra que aquesta relació, 
juntament amb la composició de la llar, són factors que estan vinculats amb la pobresa 
infantil. 
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11. Difusió d’informació, documentació i publicacions 
 
Entorns web 
L’any 2009 s’ha endegat una revisió formal i de continguts del web Internet del 
Consell, estructurada en diferents fases. Aquest és un projecte a mig termini, per al 
qual s’elaborarà un pla estratègic i d’anàlisi de la informació. 
 
Dins de la primera fase s’han començat a treballar els aspectes següents: 
 

• Reordenació dels continguts del web. 
• Ampliació de funcions de l’Espai intern. 

 
La reordenació dels continguts, ja iniciada, inclou: 
 

• Millores a la pàgina principal: 
o Accés directe als diferents espais del web. 
o Zona pròpia per als dictàmens (aprovats i en preparació). 
o Accés temàtic directe. 
o Incorporació de la identificació d’accés a l’Espai intern. 

 
• Reestructuració i incorporació de nous continguts: 

o Objectius anuals. 
o Acords de col·laboració. 
o Ordres del dia de les reunions de les comissions de treball 
o Recull de premsa 

 
• Incorporació del Centre de Documentació al web, en tot allò que no sigui accés 

restringit. 
 

Pel que fa a l’Espai intern, també en desenvolupament, ha d’incloure, a més dels seus 
continguts actuals: 
 

• Accés a més continguts d’accés restringit (Centre de Documentació, Actualitat, 
Documents d’interès). 

• Incorporació d’eines de suport lingüístic. 
• Identificació i àmbit de treball del personal del Consell. 

 
En una segona fase es preveu fusionar l’Espai intern amb el web i abordar l’ampliació 
de prestacions vinculada amb la identificació personal. La tercera fase ha de permetre 
utilitzar el web com a espai comú del personal i els consellers. 
   
Entre els desenvolupaments puntuals o millores del web actual, cal destacar els 
següents: 
 

• Opció multiidioma: incorporació de l’opció multiidioma al web que, mitjançant 
el traductor de Google, ofereix les versions castellana, francesa i anglesa del 
web.  

 
• Àrees temàtiques: amb l’objectiu de crear eines que facilitin l’accés a la 

informació, s’ha incorporat un menú temàtic que permet l’accés als documents 
de producció pròpia segons el seu contingut i ofereix, d’aquesta manera, una 
visió transversal de les activitats i la producció pròpia. Les àrees temàtiques 
coincideixen amb els àmbits de treball de les comissions del Consell. 
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• Infopublicacions: inclusió de la subscripció al nou butlletí del CTESC, amb la 
possibilitat d’escollir entre les temàtiques d’abast del Consell. 

     
L’any 2009 el web del Consell ha tingut 33.079 visitants que, en total, han descarregat 
110.234 pàgines. Dels quals, 20.014 han estat visitants per primera vegada, mentre 
que 13.065 han estat visitants reiterats (returning visitors). 
 
Pel que fa a la intranet s’ha treballat amb la finalitat que sigui un reflex fidel i 
actualitzat de l’organització i les activitats del Consell. S’ha treballat, entre d’altres, en 
les línies següents: 
 

• Creació del gestor del Directori de destinataris del Consell. El 
desenvolupament actual s’ha fet sobre els destinataris de publicacions i, per 
tant, del butlletí d’Infopublicacions, tot i que es treballa per ampliar-lo a la resta 
de butlletins. El sistema permet: 

o alta, baixa, modificació i cerca de destinataris. 
o organització de destinataris per temes i grups. 
o assignació dels destinataris a publicacions i a butlletins. 
o impressió de llistats i etiquetes per a la tramesa física. 
o tramesa dels butlletins de forma individualitzada. 

 
• Millora dels continguts del Centre de Documentació i preparació per a la seva 

visualització al web Internet. El centre ha incorporat nous continguts i els ha 
fusionat amb els ja existents en una única pàgina que permet: 

o cerca al catàleg de les biblioteques especialitzades. 
o Informació i/o enllaç, si escau, a les bases de dades, revistes i anuaris 

als quals estem subscrits. 
o Expositor de les novetats del catàleg. 
o Publicació i possibilitat de subscripció a vídeos, àudios i imatges 

d’interès. 
o Accés als documents en format digital de la biblioteca. 
o Informació sobre futures jornades d’altres organitzacions, dins dels 

àmbits temàtics i competencials del CTESC. 
 

• Millora del sistema de gestió de vacances i hores personals mitjançant: 
o la possibilitat d’incorporar-hi el còmput de les déu hores personals 

disponibles per Setmana Santa i Nadal. 
o l’avís als responsables de sol·licituds pendents d’aprovar. 
o els llistats anuals per usuari.   

 
• Revisió de la pàgina del recull de premsa, afegint l’opció de consulta per 

matèries segons els àmbits de treball de les comissions. 
• Creació de la gestió d’Activitat de la Presidència i Ús dels espais del 

CTESC. 
 
Finalment, s’ha iniciat també el desenvolupament d’un gestor de projectes per 
unificar documentació i procediments. En una primera fase el desenvolupament es fa 
sobre el circuit de dictàmens tot i que es preveu posteriorment la inclusió de la resta de 
projectes del Consell. L’entorn d’execució del gestor serà, en aquesta fase, la intranet 
del Consell. 
 
El gestor, a més del seguiment de projectes, preveu la tramesa de correus electrònics i 
una cerca documental d’alt nivell. 
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Publicacions 
L’any 2009 s’han revisat les funcionalitats de la base de dades de gestió de 
destinataris prèviament existent i s’ha construït una nova amb prestacions ampliades. 
Es tracta d’un directori que agrupa les persones i les institucions que constitueixen el 
públic objectiu del Consell, amb diferents nivells de proximitat, i que han de rebre 
informació sobre la totalitat o una part de la nostra activitat i la producció editorial. 
 
Cada destinatari està assignat a un grup de pertinença i se li associen un o més 
temes, que corresponen a l’àmbit de l’activitat que desenvolupa. Partint del canvi de 
plataforma s’ha fet una revisió exhaustiva de les dades, tot incorporant el correu 
electrònic, la referència al grup i al tema corresponent. També s’ha ampliat el nombre 
de destinataris tenint en compte característiques d’especialització i segmentació.  
  
Partint de la informació sobre destinataris emmagatzemada a la base de dades, s’ha 
dissenyat l’Infopublicacions, butlletí electrònic destinat a informar de les novetats 
editorials del Consell, ja estiguin publicades en paper o en format electrònic. La 
preparació de cada Infopublicacions comporta una selecció específica de destinataris, 
en funció de l’àmbit temàtic i el contingut. 
      
A 31 de desembre la base de dades inclou 2.123 destinataris, integrats en 36 grups de 
pertinença. 
 
S’han planificat noves accions de difusió a través dels canals ja existents. L’any 2009 
s’han publicat al web Internet del Consell i al web de La Revista dues entrevistes, una 
amb María Gertrudis Roa, autora de la tesi Mercat de treball i condicions laborals de 
població immigrant colombiana a tres comarques de Barcelona, que va rebre l’accèssit 
al Premi per a Tesis Doctorals del CTESC l’any 2007 i una altra amb José Manuel Rúa 
Fernández, autor de l’obra Nacionalisme i món sindical a Catalunya [1974-1990], 
publicada dins de la col·lecció Llibres del CTESC. 
 
S’han mantingut contactes amb l’Àrea Comercial de l’Entitat Autònoma del DOGC i de 
publicacions a efectes de difusió. Com a resultat s’han incorporat ressenyes de les 
publicacions pròpies en l’Informatiu de publicacions de l’EADOP, el catàleg mensual 
de novetats de l’Entitat. 
 
També s’han establert contactes institucionals amb biblioteques seleccionades de 
l’àmbit socioeconòmic per tal que acullin i difonguin les obres editades pel CTESC. 
 
L’any 2009 s’han editat en paper dues memòries, dos informes, una tesi doctoral i un 
tríptic divulgatiu de la convocatòria del Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals. Al web 
s’han publicat trenta-un dictàmens, onze indicadors i un informe de gestió.   
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                 PUBLICACIONS EDITADES EN PAPER PEL CTESC L’ANY 2009 

Títol publicació Quantitat 
Memòries  
Resum executiu i evolució de futur. Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2008 574
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008 420
Estudis i informes del CTESC  
Informe de gestió i impuls de les infraestructures. Àmbit del transport. Núm. 22 500      
Informe sobre l’R+D+I a Catalunya (2002-2005): una anàlisi comparativa. 
Núm. 23 500

Tesis Doctorals  
La qualificació a debat: Una anàlisi dels usos empresarials de la noció de 
competència a Espanya. Núm. 12 600

  
 
 
 

                        PUBLICACIONS DIGITALS DEL CTESC DE L’ANY 2009 

Títol publicació  
Dictàmens  
Dictamen 1/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre d’homologació 
d’agents immobiliaris, es regulen els requisits de capacitació professional d’aquests i es 
determinen les modalitats i els imports de les garanties i assegurances sobre l’activitat dels 
agents 
Dictamen 2/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Dictamen 3/2009 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els 
seus annexos 
Dictamen 4/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
Dictamen 5/2009 sobre el Projecte  de decret d’organització i funcionament de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
Dictamen 6/2009 sobre el Projecte de decret regulador dels procediments administratius 
aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya
Dictamen 7/2009 sobre l’Avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència 
Dictamen 8/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació del programa d’actuació aplicable a 
les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts 
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
Dictamen 9/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Junta d’Arbitratge i 
Mediació dels contractes de conreu i dels contractes d’integració de Catalunya 
Dictamen 10/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen determinats articles del 
reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer
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Dictamen 11/2009 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei reguladora dels residus 
Dictamen 12/2009 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei de carreteres 
Dictamen 13/2009 sobre el Projecte de decret dels òrgans de participació i de coordinació del 
sistema català de serveis socials 
Dictamen 14/2009 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de resolució 
extrajudicial de conflictes del Consell Superior de la Cooperació
Dictamen 15/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència Catalana 
de Turisme 
Dictamen 16/2009 sobre l’Avantprojecte de llei del Codi de consum de Catalunya 
Dictamen 17/2009 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de 
desplegament  de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial 
Dictamen 18/2009 sobre el Projecte de decret d’aplicació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de 
l’Estatut del treball autònom a Catalunya
Dictamen 19/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de salons recreatius 
i de joc   
Dictamen 20/2009 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de 
febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i del Decret 
240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i 
dels criteris aplicables a la seva planificació
Dictamen 21/2009 sobre el Projecte de decret del Catàleg de Qualificacions Professionals de 
Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional
Dictamen 22/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica 
Dictamen 23/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres 
Dictamen 24/2009 sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una intervenció 
coordinada contra la violència masclista
Dictamen 25/2009 sobre el Projecte de decret del Consell de Política Industrial de Catalunya 
Dictamen 26/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 
de novembre  
Dictamen 27/2009 sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 
Dictamen 28/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’establiment dels convenis i 
contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut
Dictamen 29/2009 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 
Dictamen 30/2009 sobre el Projecte de decret del fons de garantia de pensions i prestacions 
Dictamen 31/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana             
Indicadors socioeconòmics i laborals  
Gener 2009 - Reptes i oportunitats en el sector de la dependència 
Febrer 2009 - Equipament TIC a les llars i a les empreses. Catalunya, Espanya i UE-25, 
2006-2008 
Març 2009 - Rendibilitat i endeutament a l’empresa catalana, 2002-2006 

Abril 2009 - Immigració: Gestió actual i perspectives de futur 
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Maig 2009 - Situació actual i fites de la recerca i el desenvolupament  

Juny 2009 - El mercat de treball a Catalunya  

Juliol - Agost 2009 - Indicadors europeus de referència en educació i formació  

Setembre 2009 - L’energia a Catalunya 

Octubre 2009 - La política d’habitatge en els pressupostos de l’Estat i de la Generalitat 

Novembre 2009 - Crisi, atur i productivitat: l’economia catalana en el context de l’Eurozona 

Desembre 2009 - La pobresa a Catalunya l’any 2008 

Memòries  
Informe de gestió 2008  
 
 
 
 
Centre de Documentació 
 
Les línies de treball que s’han seguit són les següents: 
 
A. Determinar i estructurar els continguts digitals del “Centre de Documentació” 
del CTESC per a la seva publicació al web Internet. 
S’ha presentat una proposta per a la creació de l’apartat Centre de Documentació al 
web del CTESC. La proposta incorpora serveis de tecnologia 2.0. com la sindicació de 
continguts, la possibilitat de fer comentaris a les informacions, guardar-les com a 
preferits, enviar la informació a altra gent o compartir-la en xarxes socials. També s’ha 
elaborat una taula en la qual s’exposen quins són el apartats disponibles a la intranet 
que han de passar al web per al públic en general i quins són només d’accés intern. 
 
B. Fer un estudi tècnic de la necessitat i repercussió de l’adquisició i 
emmagatzematge de documentació en format electrònic vs. format paper.  
D’acord amb la manera de treballar dels usuaris del Centre de Documentació es 
perceben les següent actituds envers la consulta en paper/electrònica dels documents: 
 
Els usuaris prefereixen tenir la documentació en format digital pels motius següents: 

• És ràpid i útil obtenir la informació. 

• Quan els documents presenten dades numèriques/estadístiques és més fàcil 

copiar-les i/o manipular-les. 

Els usuaris prefereixen tenir la documentació en format paper en els casos següents: 
• Tendeixen a imprimir o a demanar un exemplar en format paper dels llibres que 

superen les 50 pàgines. 

• Amb un volum de pàgines considerable (al voltant d’unes 200) els és més fàcil 

consultar el document en format paper. 

No és factible determinar una sistemàtica procedimental en l’adquisició de documents, 
però és important tenir present els factors descrits anteriorment. 
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C. Elaborar el catàleg de processos del Centre de Documentació.  
Seguint una línia de treball per a la millora de la qualitat s’ha elaborat el document 
Manual de processos del Centre de Documentació del CTESC. En aquest document 
es descriuen els processos que es realitzen en el Centre de Documentació per tal de 
dur a terme la seva activitat, les tasques que comporta cadascun d’ells i les eines o 
mitjans que s’utilitzen en el seu desenvolupament. El manual és consultable per a tot 
el personal del CTESC des de la intranet a l’apartat de Serveis del Centre de 
Documentació. 
 
D. Revisar l’organització de l’arxiu de gestió del Centre de Documentació. 
S’ha revistat l’estructura d’organització i classificació de la documentació de l’arxiu de 
gestió del Centre de Documentació. S’han simplificat els procediments de recollida de 
dades sobre els processos d’obtenció i oferta d’informació. 
 
E. Reorganitzar els apartats del fons documental en què els usuaris es troben 
més incòmodes. 
S’ha fet una revisió de la classificació dels llibres dels apartats apartats 01. Relacions 
internacionals i 02. Protecció social i seguretat social del fons documental, fruit dels 
suggeriments fets pels usuaris que consideraven que d’alguns llibres seria convenient 
revisar-ne la seva classificació per assignar-los-en una de més idònia. En total s’han 
reclassificat 59 documents: 
 
Entre les activitats desenvolupades, destaquem les següents: 
 

 Recerca de destinataris específics 

S’ha col·laborat en la recerca de destinataris específics per a la distribució del 
mailing de les publicacions Mercat de treball i condicions laborals de població 
immigrant colombiana a tres comarques de Barcelona, a l’abril, i El sector del 
turisme, l'oci i la cultura a Catalunya, al gener. També s’ha col·laborat en la 
classificació de destinataris a la base de dades segons la seva tipologia i temàtica. 
 

 Selecció de documents d’interès per a l’Espai intern del web 

Des del març de 2009 cada dijous se seleccionen documents accessibles en 
format electrònic a Internet i s’incorporen a “Documents d’interès” de l’Espai Intern 
del web. 
 

 Comparativa dels descriptors utilitzats al CTESC 

Per tal d’unificar la classificació temàtica dels registres electrònics de les diferents 
eines d’informació utilitzades al CTESC, al mes de maig s’ha fet una llista 
comparativa dels descriptors utilitzats fins ara. Aquesta llista compara els 
descriptors del Recull de premsa, el Recull normatiu, els Dictàmens i els Enllaços 
del web. 
 

 Proposta de biblioteca digital 2.0 per al web 

Al juny s’ha presentat una proposta per a la creació de l’apartat Centre de 
Documentació al web del CTESC. Aquesta proposta està pensada perquè tota la 
informació oferta sigui accessible a través d’Internet. La proposta incorpora serveis 
de tecnologia 2.0 com la sindicació de continguts, la possibilitat de fer comentaris a 
les informacions, guardar-les com a preferits, enviar la informació a altres persones 
o compartir-la en xarxes socials. 
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 Contacte amb les biblioteques de l’IESE, ESADE i EADA 

S’han fet contactes amb les biblioteques de les escoles econòmiques de l’IESE, 
ESADE i EADA per tal d’establir un canal de comunicació directe i fer-los arribar la 
informació de les publicacions electròniques del CTESC. 
 

 Informe del primer semestre de 2009 

Al juliol es presenta a la Secretaria Executiva un informe sobre l’activitat 
desenvolupada pel Centre de Documentació durant el primer semestre de l’any 
2009. 
 

 “Què cal fer si... Documents d’interès” 

S’ha elaborat un document “Què cal fer si...” per descriure el procés d’incorporació 
de Documents d’interès a l’apartat d’Espai intern de la intranet. D’aquesta manera, 
qualsevol persona de l’Àrea de Difusió, Documentació i Publicacions pot conèixer i 
realitzar el procés d’incorporació de documents a l’apartat de Documents d’interès. 
 
Paral·lelament s’han mantingut contactes amb els professionals del món de les 
biblioteques a efectes de planificació i seguiment de tasques comunes. El 
bibliotecari-documentalista del CTESC assisteix el dia 15 de desembre de 2009 a 
la reunió convocada per la Subdirecció General de Biblioteques en què s’exposen 
els punts següents: 1) presentació del Projecte de migració del catàleg BEG a la 
Direcció General i a la Secretaria General de Cultura, amb l’objectiu d’unificar tots 
els catàlegs de les xarxes de biblioteques de Catalunya mitjançant una sola 
interfície de cerca; es preveu que el procés finalitzi al gener de 2011; 2) proposta 
de la Subdirecció General d'organització de serveis BEG mitjançant la creació de 
nous grups de treball per al manteniment i millora del funcionament de la xarxa. 
 
També s’han mantingut contactes sovintejats amb els documentalistes de la xarxa 
BEG i dels restants consells econòmics i socials de l’Estat. 
 
La tasca d’organització interna ha comportat, entre d’altres qüestions, la revisió de 
l’espai i el còmput dels metres ocupats i disponibles a la biblioteca. Del total dels 
114,07 m lineals de prestatgeries de la biblioteca els fons ocupen 90,22 m 
lineals, és a dir, un 79,09% del total de què disposa per créixer. Queda lliure el 
20,91 % de les prestatgeries, és a dir, 23,85 m lineals 
 

A continuació s’aporten algunes dades indicatives de l’activitat del centre durant 2009. 

Fons bibliogràfic 

La col·lecció del fons bibliogràfic del CTESC queda reflectida en el següent gràfic, amb 
un total de 4.096 monografies, 272 títols de publicacions periòdiques i 23 bases 
de dades fins al 31/12/2009: 
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Monografies 
 
A l’espai físic del Centre de Documentació les monografies i els anuaris ocupen 71,22 
m lineals, és a dir, el 81,38% de l’espai disponible per a monografies i anuaris; el 
62,44% del total global de prestatgeries existents; i el 78,94% del total de metres 
lineals utilitzats. 
 
Publicacions periòdiques 
 
El fons bibliogràfic consta de 272 publicacions periòdiques, de les quals 108 són 
revistes i 164 són anuaris. De totes elles el 34,56% (94 publicacions) són de 
pagament i el 65,44% (178 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
2009 29 79 65 99 272

 
Les revistes ocupen 19 m lineals (espai d’accés lliure a les revistes + dipòsit), és a dir, 
el 71,56 % de l’espai disponible per a revistes; el 16,66 % del total global de 
prestatgeries existents; i el 21,06% del total de metres lineals utilitzats. 
 
Bases de dades 
 
En el recull de bases de dades del Centre de Documentació s’hi inclouen 23 bases de 
dades. D’aquestes, 5 són de pagament i 18 són gratuïtes.  
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Préstecs 

El nombre total de préstecs de documents en format paper fets durant el 2009 és de 
190. A les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya s’han fet 9 
préstecs a 4 unitats d’informació diferents, que tracten els temes similars al CTESC. 
L’evolució dels préstecs queda reflectida a la gràfica següent: 
 

 
 
D’altra banda, han estat 5 les biblioteques d’altres departaments que ens han deixat, 
en qualitat de préstec interbibliotecari, 16 llibres. 
  

Informació 

 
Peticions 
 
El Centre de Documentació ha rebut, per part dels seus usuaris, les següents 
consultes d’informació: 
 
Peticions Tipus d’informació 
45 Llibres

17 Articles de revista 
1 Extracció de dades INE

15 Documents electrònics al web

14 Cerques d’informació (vegeu el llistat més avall)

 
Les peticions de llibres, articles de revista i l’extracció de dades de l’INE s’han 
gestionat mitjançant la compra, la petició gratuïta a altres entitats o el préstec 
interbibliotecari. Les cerques d’informació han consistit en la recerca de referències 
bibliogràfiques a través del web i del catàleg de les BEG. 
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Adquisicions 
 
Al llarg de l’any s’han adquirit, mitjançant pagament, 54 documents a 7 llibreries i 
entitats diferents. 
 
Gràcies a la informació proporcionada per 27 entitats diferents, s’han obtingut de forma 
gratuïta 61 documents, entre llibres, articles de revista i documents electrònics. 
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La gestió administrativa i financera 
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12. La gestió administrativa i financera 
 
 
 
 
 31/12/2009

CRÈDIT 
INICIAL

Variacions 
Crèdit

CRÈDIT 
FINAL

EXECUTAT 
+ 

RESERVAT DISPONIBLE
S/ CRÈDIT 

FINAL

Capítol I 1.835.514,60 0,00 1.835.514,60 1.602.938,54 232.576,06 87,33
Retribucions bàsiques 100.0001 86.364,52 86.364,52 86.364,19 0,33 100,00
Retribucions complementàries 100.0002 136.710,50 136.710,50 136.710,12 0,38 100,00
Retribucions bàsiques 130.0001 629.341,54 629.341,54 513.948,54 115.393,00 81,66
Retribucions complementàries 130.0002 605.409,14 605.409,14 540.745,94 64.663,20 89,32
Gratificacions serveis extraordinaris 130.0003 21.012,00 21.012,00 831,25 20.180,75 3,96
Productivitat 150.0001 23.107,14 23.107,14 15.377,36 7.729,78 66,55
Seguretat Social 160.0001 333.569,76 333.569,76 308.961,14 24.608,62 92,62

Capítol II 1.226.750,83 0,00 1.226.750,83 1.085.430,68 141.320,15 88,48

Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions 200.0002 442.212,58 442.212,58 430.901,40 11.311,18 97,44
Lloguers i cànons de material de transport 201.0001 16.068,00 16.068,00 10.803,05 5.264,95 67,23

Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i 
programari 202.0001 3.213,60 3.213,60 0,00 3.213,60 0,00

Lloguer i cànons d'altre immobilitzat material 203.0001 19.335,16 19.335,16 13.060,68 6.274,48 67,55

Conservació, reparació i manteniment de terrenys, 
béns naturals, edificis i altres construccions 210.0001 95.516,88 95.516,88 89.997,04 5.519,84 94,22

Conservació, reparació i manteniment d'equips de 
procés de dades 212.0001 14.156,84 14.156,84 1.648,75 12.508,09 11,65

Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material 213.0001 9.000,00 9.000,00 4.962,31 4.037,69 55,14
Material ordinari no inventariable 220.0001 12.669,34 12.669,34 6.934,58 5.734,76 54,74
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.0002 14.278,90 14.278,90 10.978,04 3.300,86 76,88
Aigua i energia 221.0001 23.339,80 23.339,80 19.185,75 4.154,05 82,20
Combustible per a mitjans de transport 221.0002 2.121,80 2.121,80 416,01 1.705,79 19,61
Vestuari 221.0003 1.591,35 1.591,35 1.346,23 245,12 84,60
Altres subministraments 221.0089 8.487,20 8.487,20 4.754,62 3.732,58 56,02
Comunicacions postals,  telefòniques i altres 222.0001 56.628,40 56.628,40 30.888,25 25.740,15 54,55
Transports 223.0001 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
Despeses d'assegurances 224.0001 13.000,00 13.000,00 10.814,98 2.185,02 83,19
Tributs 225.0001 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
Atencions protocol.laries i representatives 226.0002 12.096,20 12.096,20 8.693,51 3.402,69 71,87
Publicitat, difusió i campanyes institucionals 226.0003 87,20 87,20 0,00 87,20 0,00
Jurídics i contenciosos 226.0004 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
Organització de reunions, conferències i cursos 226.0005 38.536,49 38.536,49 28.393,42 10.143,07 73,68
Oposicions i proves selectives 226.0006 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
Publicacions i edictes als diaris oficials 226.0007 1.030,00 1.030,00 863,78 166,22 83,86
Funcionament de consells i òrgans col·legiats 226.0009 134.800,00 21.000,00 155.800,00 148.151,20 7.648,80 95,09
Premis 226.0010 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
Formació del personal propi 226.0011 6.695,00 6.695,00 5.914,44 780,56 88,34
Altres despeses diverses 226.0089 80.186,34 -21.000,00 59.186,34 58.861,42 324,92 99,45
Neteja i sanejament 227.0001 25.500,00 25.500,00 24.758,89 741,11 97,09
Seguretat 227.0002 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
Estudis i treballs tècnics 227.0005 32.045,00 32.045,00 31.718,88 326,12 98,98
Intèrprets i traductors 227.0008 13.870,25 13.870,25 7.827,44 6.042,81 56,43

Altres treballs realitzats per altres empreses 227.0055 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
Serveis informàtics realitzats per entitats de la 
Generalitat 227.0056 5.150,00 5.150,00 3.580,00 1.570,00 69,51
Serveis informàtics realitzats per altres entitats 227.0089 56.382,20 56.382,20 55.585,35 796,85 98,59
Dietes, locomoció i trasllats 230.0001 6.139,45 6.139,45 3.819,63 2.319,82 62,21
Altres indemnitzacions 231.0001 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
Ajut menjar 232.0001 13.791,70 13.791,70 8.965,86 4.825,84 65,01
Fons d'acció social 233.0001 7.426,30 7.426,30 7.154,00 272,30 96,33
Despeses de publicacions 240.0001 61.346,85 61.346,85 54.451,17 6.895,68 88,76

Capítol IV 210.400,00 0,00 210.400,00 209.984,87 415,13 99,80
A altres institucions sense fi de lucre. A 
Organitzacions representades al CTESC 482.0001 202.400,00 202.400,00 201.984,87 415,13 99,79
Premis CTESC 483.0001 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00

Capítol VI 42.045,00 0,00 42.045,00 22.757,95 19.287,05 54,13

Inversions en edificis i altres construccions 610.0001 4.609,00 4.609,00 0,00 4.609,00 0,00
Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge 620.0001 8.913,50 8.913,50 1.997,52 6.915,98 22,41
Inversions en mobiliari i estris 640.0001 4.609,00 4.609,00 684,40 3.924,60 14,85
Inversions en equips de procés de dades i 
telecomunicacions 650.0001 23.913,50 23.913,50 20.076,03 3.837,47 83,95

TOTALS 3.314.710,43 0,00 3.314.710,43 2.921.112,04 393.598,39 88,13
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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. Jaume Sellés Santiveri 
Sra. Aurora Huerga Barquin 

Unió General dels Treballadors de Catalunya 
 
Sra. Eva Granados Galiano 
Sra. Paloma Olavide Díaz 
Sra. Neus Munté i 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. Ignasi Puig Donet 
Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
Sra. M. Dolors Giner Junquera 
Sra. Mercè Barberà Capdevila 
Sra. Maria Mora Radó 
     
Pimec 
 
Sra. Jana Callis i Vilagut    
Sr. José Hallado Molina    
Sr. Moisès Bonal Ferrer  

Grup Tercer 
Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia social 
i experts 
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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 Luís 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 
 
 
■ 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. Cristina Faciaben Lacorte 
Sr.  Jaume Sellés Santiveri 
 
Unió General dels Treballadors de Catalunya 
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Sr. Enrique Pereira Morais 
Sra. Neus Munté i 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 
Sra. Rosa Bofill Benet 
 
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 
Sra. M. Dolors Giner Junquera 
 
Pimec 
 
Sr. José Hallado Molina 
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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 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 
Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
 
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 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI 
AMBIENT 
 
President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
 
Grup Primer 
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Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Aurora Huerga Barquin 
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. Ignasi Puig Donet 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


