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1. 

EL CTESC 



 

 

   

  

                
               
            

            

 

  

          
           

   

 

            
        

          
       

 

  

                
              

       

     

EL CTESC 

1.1. CREACIÓ 

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

1.2. NATURALESA 

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

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

1.3. COMPOSICIÓ 

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

La persona que ocupa la Presidència. 
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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, Pimec i Fepime). 

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. 
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A continuació es detalla la composició dels òrgans a 31 de desembre de 2019: 

PLE 

 

 

      

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

President: Sr. Lluís Franco i Sala 

Vicepresident: Sr. Ricard Bellera Kirchhoff 

Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Joana Agudo Bataller 

Sra. Gina Argemir i Martínez 

Sr. Ricard Bellera Kirchhoff 

Sr. Salvador Clarós Ferret 

Sra. Romina Garcia Inglés 

Sr. José Manuel Jurado Villena 

Unió General de Treballadors de Catalunya 

Sr. José Manuel Fandiño i Crespo 

Sra. Josefa Garcia i Lorenzo 

Sr. José Antonio Pasadas Muñoz 

Sra. Inmaculada Vivar Ruiz 

Sr. José Martín Vives i Abril 

Sra. Sandra Zapatero Zapata 

Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

Sra. Yesika Aguilar Granados 

Sr. Andreu Basseda Tous 

Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 

Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Sr. Juan José Meca Saavedra 

Sr. Salvador Sedó Alabart 

Pimec 
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Sr. Moisés Bonal i Ferrer 

Sr. Miquel de Garro Pla 

Sra. Elena de la Campa Alonso 

Sra. Carme García Jarque 

Sr. Àngel Hermosilla Pérez 

Sra. Sílvia Miró Martín 

Grup Tercer 

Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Sra. Maria Rovira Duran 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 

Sra. Gemma Comajuncosa i Sambeat 

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) 

Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni 

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

Sra. Eva Ferré Ibarz 

Sr. Xavier Pié i Dols 

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

Sr. Jesús Delgado i Almendros 

Experts 

Sr. Ignacio Beltran de Heredia Ruiz 

Sra. Jana Callís i Vilagut 

Sr. Víctor Climent Sanjuán 

Sr. Modest Guinjoan Ferré 

Sra. Sandra Nieto Viramontes 

Sra. Judit Vall Castelló 
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COMISSIÓ EXECUTIVA 

President: Sr. Lluís Franco i Sala 
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sr. Ricard Bellera Kirchhoff 

Unió General de Treballadors de Catalunya 

Sr. José Manuel Fandiño i Crespo 

Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Pimec 

Sr. Moisés Bonal i Ferrer 

Grup Tercer 

Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

 

 

  

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

Sra. Maria Rovira Duran 

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) 

Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni 

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

Sr. Xavier Pié i Dols (Coordinador del Grup Tercer) 

Podeu veure la composició de les comissions de treball a: 

http://ctesc.gencat.cat/el_consell/qui_som/composicio/composicio/c_treball.html 
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NOMENAMENTS I CESSAMENTS DURANT L’ANY 

Al llarg de l’any s’han produït els següents cessaments i nomenaments: 

Cessaments 

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Carmen Martínez Ruzafa 

Sra. Antònia Pascual Moreno 

Sr. Llorenç Serrano Giménez 

Unió General de Treballadors de Catalunya 

Sr. Dionís Oña i Martín 

Sra. Aida Ruiz Franco 

Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

Sra. Alba Cabañas Varales 

Sr. Jorge Juan Galofré Moragas 

Sra. Marisol Morales de Cano 

Sr. Antonio Sáenz Andrés 

Fepime 

Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 

Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Grup Tercer 

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

Sra. Lorena Torró i Garrido 

Experts 

Sr. Ramon Bonastre i Bertran 

Sra. Gemma Cairó Céspedes 

Sr. Joan B. Casas Onteniente 

Sr. Rafael Ortiz Cervelló 

Nomenaments 

Grup Primer 
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Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Joana Agudo Bataller 

Sr. Salvador Clarós Ferret 

Sra. Romina Garcia Inglés 

Unió General de Treballadors de Catalunya 

Sra. Inmaculada Vivar Ruiz 

Sra. Sandra Zapatero Zapata 

Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 

Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Sr. Salvador Sedó Alabart 

Pimec 

Sr. Miquel de Garro Pla 

Sra. Carme García Jarque 

Sr. Àngel Hermosilla Pérez 

Grup Tercer 

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Sra. Eva Ferré Ibarz 

Experts 

Sr. Ignacio Beltran de Heredia Ruiz 

Sr. Víctor Climent Sanjuán 

Sra. Sandra Nieto Viramontes 

Sra. Judit Vall Castelló 
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1.4. ÒRGANS 
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Activitat dels òrgans 

Any 2019 Any 2018 

Reunions Ordinàries Extraordinàries Total Total 

Ple 7 7 4 

Executiva 2 7 9 11 

Comissions 

Economia i Fiscalitat i Unió 
Europea 

5 5 4 

Mercat de Treball i 
Polítiques Socials 

4 4 4 

Polítiques Sectorials 2 3 5 3 

Desenvolupament 
Territorial i Medi Ambient 

1 1 3 

TOTAL 4 27 31 29 
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PLE 

Enguany el Ple s’ha reunit en set ocasions, totes elles amb caràcter extraordinari. 

Data Punts tractats 

18.01.2019 
Extraordinària 

 

 

S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. Ponent: Sr. 
Franco. 

S’exposen els 5 vots particulars al dictamen, formulats per CCOO i UGT, 
per Foment i Fepime, per PIMEC, per Unió de Pagesos i per la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya. 

18.03.2019 
Extraordinària 

 

 

 

 

 

Es dona la benvinguda a la Sra. Agudo, a la Sra. García i al Sr. Clarós, tots 
tres recentment nomenats representants de CCOO al CTESC. 

S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
es modifica el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i 
operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les 
agrupacions de defensa vegetal. Ponent: Sr. Clarós. 

S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret 
d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, 
d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. Ponent: Sr. Bonal. 
S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la 
venda de proximitat de productes agroalimentaris. Ponent: Sr. Guillermo. 

S’aprova per unanimitat la proposta de pressupost del CTESC per a l’any 
2019. 

03.06.2019 
Extraordinària 

 

 

 

S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a 
l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i 
productes sanitaris d'ús humà. Ponent: Sra. Garcia. 

S’aproven per unanimitat els comptes anuals del CTESC corresponents a 
l’any 2018. 
La Sra. Torró s’acomiada com a membre del CTESC, atesa la 
incompatibilitat amb la seva situació de regidora de l’Ajuntament de 
Granollers. 

27.06.2019 
 S’aprova per unanimitat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 

Extraordinària 
 

 

2018. 

S’aprova per assentiment incorporar al Pla de treball de 2019 l'elaboració 
d'un informe sobre l'anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als 
convenis col·lectius a sol·licitud del conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

S’aprova per assentiment la delegació de vot en els membres de la 
Comissió Executiva per a l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, 
sobre el procediment de mediació en les relacions de consum. 

 Es dona la benvinguda a la Sra. Vivar, a la Sra. Zapatero, a la Sra. García 
i al Sr. Hermosilla, que de assisteixen per primera vegada a la reunió del 
Ple després del seu nomenament com a membres del CTESC. 
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30.09.2019 
Extraordinària 

 

 

 

S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret sobre 
l’activitat de guia de turisme. Ponent: Sr. Guillermo. 
S’aprova per unanimitat l’informe El treball autònom col·lectiu. Ponent: Sr. 
Pié. 

S’aprova per assentiment la delegació de vot en els membres de la 
Comissió Executiva per a l’aprovació, si escau, de la Proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de 
juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya. 

21.10.2019 
Extraordinària 

 

 

S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica. Ponent: Sr. Bonal. 

Atès el previsible nomenament dels nous experts del Grup Tercer, 
s’acomiaden els que deixen de ser-ho. El president i la resta de consellers 
els agraeixen la tasca desenvolupada. 

18.12.2019 
 S’aprova per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i dues abstencions el 

Extraordinària 

 

 

 

 

Dictamen sobre el Projecte de decret d'acreditació, concertació social i 
gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. Ponent: 
Sra. García. 

S’exposen els quatre vots particulars que es presenten al dictamen per part 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social, Foment i Pimec. 

S’aprova per unanimitat l’informe Situació del treball autònom a Catalunya 
2018. Ponent: Sr. Meca. 

S’aproven per assentiment els objectius i criteris d’actuació del CTESC per 
a 2020, així com el calendari de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC 
per a 2020. 

El president felicita el Sr. Vives per haver estat guardonat amb una Medalla 
al treball President Macià. 
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COMISSIÓ EXECUTIVA 

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

Data Punts tractats 

21.01.2019 
Extraordinària 

 
 
 

 

Compareix el Sr. Xavier Farriols per explicar el projecte ESTOC 2020. 

S’acorda que el CTESC sigui soci associat en el projecte ESTOC 2020. 

Es designen els integrants de diferents grups de treball que han d'elaborar 
els informes previstos al Pla de treball 2019. 

S’aprova l’execució del pressupost del CTESC per a l’any 2018. 

04.03.2019 
Extraordinària 

 
 
 

 
 

 

S’aprova l’Avantproposta de pressupost del CTESC per a l’any 2019. 
S’aprova l’Informe de gestió 2018. 
S’informa sobre la compareixença del Sr. Carlos Bravo, en el marc del 
seminari sobre el finançament del sistema de pensions. 

Es designen els integrants de diversos grups de treball. 

S’acorda que el Sr. Juan José Meca sigui el ponent de l’informe La situació 
del treball autònom. 

S’informa que el Sr. Santana compareixerà davant de la Comissió d’Estudi 
del Treball Autònom del Parlament de Catalunya, que ha sol·licitat la 
intervenció del responsable de l’informe sobre el treball autònom. 
El president explica el document Elements per al debat. Reduir l’impacte 
dels plàstics a la Mediterrània. Euroregió Pirineus Mediterrània, que es 
contextualitza en el marc de la intenció de reactivar la Xarxa de Consells 
Econòmics i Socials de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 

25.03.2019 
Extraordinària 

 
 
 

 

S’aproven els comptes anuals del CTESC corresponents a l’any 2018. 
Es repassa l’estat dels informes en elaboració. 
S’informa de la Proposta d'ordre per la qual s'estableixen les instruccions 
necessàries per a la participació de les persones treballadores en les 
eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d’abril de 2019. 
El president explica la reunió del 21 de març entre representants del 
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, el Consell Econòmic, Social 
i Mediambiental de la Regió d’Occitània (CESER Occitanie - Pyrénnees-
Méditerranée) i el CTESC. 

29.04.2019 
Extraordinària 

 

 

 

 

 

S’aprova, a sol·licitud del Síndic de Greuges, la col·laboració del CTESC 
en l’organització d’una àgora de debat sobre les mesures a incorporar en 
el Pla de drets humans de Catalunya per fer efectiu el dret al treball. 

S’acorda prorrogar fins al 14 d’abril de 2022 el Conveni marc subscrit el 14 
d’abril de 2016 amb la Universitat Autònoma de Barcelona-Centre d’Estudis 
Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball. 

S’informa que a partir del mes d’abril es produeix el canvi de precedència 
entre vicepresidències, corresponent al senyor Bellera la 
Vicepresidència primera i a la senyora Cabañas la Vicepresidència segona. 

Es fa un repàs de l’activitat del CTESC. S’acorda fer decaure l’informe La 
industria 4.0. 

S’acorda que la senyora Nasarre sigui la persona de contacte al CTESC 
amb la Delegació del Govern davant la Unió Europea en relació amb el 
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seguiment de l’activitat del Comitè Econòmic i Social Europeu. Així mateix, 
s’acorda establir una relació directa CTESC-CESE de caràcter més tècnic. 

21.06.2018 
Extraordinària 

 S’aproven les consideracions i recomanacions de la Memòria sobre la 
situació socioeconòmica i laboral 2018. 

15.07.2019 
Ordinària 

 

 

 

 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de 
mediació en les relacions de consum. 

El president explica la jornada “La Mediterrània, un mar compartit. 
Problemàtiques comunes”, en el marc de la qual es va aprovar la 
“Declaració comuna. La mar Mediterrània: el nostre futur i el nostre bé 
comú. Reforçar el paper de la societat civil de l’Euroregió”. 
S’hi va acordar, entre altres qüestions, prioritzar la problemàtica global de 
la Mediterrània (amb especial atenció als efectes del canvi climàtic i a la 
contaminació, posant l’accent en la contaminació pels plàstics) com a tema 
per treballar de manera conjunta en el si de la xarxa de CES de l’Euroregió. 
El president explica que el 5 de juliol va assistir com a representant del 
CTESC, en el marc del projecte ESTOC 2020, a la primera trobada per 
escollir el Comitè de Direcció. 

El president explica que, a sol·licitud del Parlament de Catalunya, 
compareixerà davant la Ponència del Projecte de llei d’ordenació del litoral 
el dia 19 de juliol de 2019. 

07.10.2019 
Ordinària 

 

 

 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de 
governança de la pesca professional a Catalunya. 

La senyora Itoiz explica les recomanacions incloses a l’Informe definitiu de 
control financer del CTESC corresponent al període 2018. 

Els presents aproven que, en cas que se sol·liciti un dictamen sobre una 
norma de contingut eminentment tècnic, la direcció del CTESC pot acordar 
fer una sessió conjunta del grup de treball i de la comissió de treball 
corresponent. 

15.10.2019 
Extraordinària 

 

 
 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei 
de modificació de la Llei de canvi climàtic pel que fa a l’impost sobre les 
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

S’informa sobre l’execució del pressupost del CTESC 2019. 
S’informa que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
notificat que properament es procedirà al nomenament per part del Govern 
de les persones expertes que formaran part del Ple del CTESC. 

16.12.2019 
Extraordinària 

 
 
 
 

 

 

S’aprova la proposta de transferència de crèdits 1/2019. 
S’aprova la proposta de generació de crèdits 1/2019 per majors ingressos. 
S’aprova la proposta d'objectius i criteris d'actuació del CTESC per al 2020. 

S’aprova la proposta de calendari de reunions ordinàries dels òrgans del 
CTESC per a 2020. 

S’acorda reorientar l’informe sobre les polítiques de reequilibri territorial a 
Catalunya cap a l’anàlisi de les polítiques de cohesió territorial. 

S’informa que la presentació de l’informe El treball per compte propi de 
caràcter col·lectiu està prevista per al 16.01.2020. 
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA 

Enguany la Comissió de Treball d’Economia, Fiscalitat i UE s’ha reunit en cinc ocasions, totes 
de caràcter extraordinari, tret d’una. 

Data Punts tractats 

17.01.2019 

Extraordinària 

 Elaboració i aprovació de la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte 
de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. 

20.06.2019 

Ordinària 

 Anàlisi i aprovació de l'apartat 1, La conjuntura econòmica, de l'apartat 2, 
Preus, costos i productivitat, de l'apartat 3, Les infraestructures a 
Catalunya, de l'apartat 4, El sector públic, de l'apartat 5, L'economia social, 
tots ells del capítol 1 (L'economia a Catalunya) de la Memòria 
socioeconòmica i laboral 2018 i d’una addenda al primer dels apartats 
esmentats. 

19.09.2019 

Extraordinària 
 Anàlisi i aprovació prèvia al Ple de l'informe El treball autònom col·lectiu. 

14.10.2019 

Extraordinària 

 Elaboració i aprovació de la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte 
de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica. 

17.10.2019 

Extraordinària 

 Elaboració i aprovació de la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte 
de llei de facilitació de l’activitat econòmica. 
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COMISSIÓ DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES SOCIALS 

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

Data Punts tractats 

15.03.2019 
Extraordinària 

 En aquesta sessió s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 
203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments 
juvenils. S’acorda que el senyor Bonal sigui el ponent del dictamen el dia 
del Ple. 

30.05.2019 
Extraordinària 

 En la reunió del 30 de maig s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’acreditació 
de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització 
de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà. S’acorda 
que la senyora García sigui la ponent del dictamen el dia del Ple. 

 A continuació, s’analitzen i s’aproven diversos apartat de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018: Anàlisi del mercat de treball i 
Prevenció de riscos i sinistralitat laboral, del capítol III (Mercat de Treball), 
així com Dinàmica demogràfica, Salut, Educació i Habitatge, del capítol IV 
(Condicions de vida). 

14.06.2019 
Extraordinària 

 En aquesta reunió s’elaboren i aproven els apartats Polítiques d’ocupació i 
Relacions laborals, del capítol III (Mercat de Treball) de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018, així com l’apartat Protecció 
social i inclusió social del capítol IV (Condicions de Vida) de la memòria 
esmentada. 

 A continuació, la senyora Itoiz explica la carta del conseller El Homrani 
informant sobre l’acord del Ple del Consell de Relacions Laborals (CRL), 
del 24 d’abril del 2019, pel qual s’encarrega al CTESC dur a terme una 
“anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius” 

17.12.2019 
Extraordinària 

 En la sessió del 17 de desembre s’analitza i s’aprova la Proposta de 
dictamen sobre el Projecte de decret d’acreditació, concertació social i 
gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. S’acorda 
que la ponent el dia del Ple sigui la senyora García. Finalment, s’anuncia la 
presentació de vot particular per part de Foment, Pimec, la Taula del Tercer 
Sector Social i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 
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COMISSIÓ DE POLÍTIQUES SECTORIALS 

Enguany la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en cinc ocasions, dues amb caràcter 
ordinari i la resta amb caràcter extraordinari. 

Data Punts tractats 

14.03.2019 
Ordinària 

 

 

Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els 
productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i 
les agrupacions de defensa vegetal. 

Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre 
l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 

16.05.2019 
Ordinària 

 Aprovació per assentiment del capítol 2, R+D+I i societat digital, de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018, amb la incorporació 
de les consideracions proposades pels assistents. 

11.07.2019 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el 
procediment de mediació en les relacions de consum. 

26.09.2019 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret sobre l’activitat de guia de turisme. 

03.10.2019 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model 
de governança de la pesca professional a Catalunya. 
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COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 

Enguany la Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha reunit en una 
única ocasió, amb caràcter extraordinari. 

Data Punts tractats 

18.06.2019  S’aproven els apartats 1, 2, 3 del capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la 
Extraordinària Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018. 
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1.5. FUNCIONS 

FUNCIONS DELS ÒRGANS 

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

 El Ple 

 La Comissió Executiva 

 Les comissions de treball 

 La Presidència 

 Les vicepresidències 

 La Secretaria Executiva 

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

Ple 

 Establir les línies generals de l’actuació del Consell. 

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

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

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

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

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

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

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

 Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell. 

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

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

 Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de secretari o secretària executiu. 

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

 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. 
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 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/les vicepresidents/es. 

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

 Elaborar el Pla de treball anual. 

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

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

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

 Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell. 

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

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

 Qualsevol altra funció que el Ple li delegui expressament. 
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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 qualsevol matèria no atribuïda expressament a cap altra comissió permanent. 

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

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

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

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

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

Són funcions de les comissions de treball permanents: 

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

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

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

La Presidència, les vicepresidències i la Secretaria Executiva 

Les funcions dels òrgans unipersonals del Consell són les que disposen els articles 10 i següents 
de la Llei 7/2005 i els articles 8 i següents del Decret 43/2007. 

Més informació: http://ctesc.gencat.cat/el_consell/normativa/decret/index.html#a1 
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ASSESSORAMENT AL GOVERN 

DICTÀMENS 

Aquest any el CTESC ha emès onze dictàmens. 

Dictamen 1/2019 sobre l’Avantprojecte de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i una 
abstenció en la sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2019. 

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

El CTESC valora els estímuls per utilitzar la tramitació electrònica i per a l’obtenció del certificat 
ambiental EMAS mitjançant la bonificació de les taxes. També valora l’actualització de les 
bonificacions de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, la manipulació, el transport, 
la custòdia i l’emissió d’elements radiotòxics. 

El CTESC insta el Govern a elaborar un Pla d’actualització, modernització i digitalització del Registre 
de Cooperatives i a adequar el reglament del Registre de Cooperatives a l’establert a la Llei 12/2015, 
de cooperatives. 

El CTESC considera que s’hauria d’incorporar el desenvolupament de la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic, en les diferents polítiques sectorials del Govern. 

El CTESC considera que les modificacions de la Llei 13/2002, de turisme, s’haurien de fer previ 
diàleg amb el sector i mitjançant una llei específica. També es recomana que es reguli en una llei 
específica l’Autoritat Catalana de Contractació Pública i l’Estratègia catalana de contractació 
pública. 
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El CTESC considera que cal mantenir la regulació mitjançant llei i no per reglament ni per acord de 
Govern de la creació de centres educatius per integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat, 
de les modalitats d’allotjament turístic i de la transformació, supressió, dissolució, fusió o 
desvinculació de l’Administració de les entitats afectades pel Pla de simplificació i reordenació del 
sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat. 

El CTESC valora que s’hagi establert una veritable tarifa social per al primer tram del cànon de 
l’aigua. Es proposa mantenir els actuals terminis, al mes de març, de presentació de les declaracions 
del cànon de l’aigua, ja que l’escurçament de terminis (presentació al mes de gener) podria 
comportar dificultats a les empreses subministradores. També es considera que s’haurien d’afegir 
nous supòsits en els imports repercutits per factura que es consideren incobrables, com ara que 
l’abonat sigui beneficiari de la tarifa social del cànon de l’aigua, que es trobi en situació de 
vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial. També s’estima que els 
establiments usuaris d’una infraestructura haurien d’assumir el 50% del cost de la inversió feta i en 
servei i no el 90% com proposa la norma. D’altra banda, es proposa eliminar la modificació que es 
fa al coeficient per a l’ús ramader de l’aigua i que continuï com fins ara al 0%. 

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

En relació amb les taxes en matèria de ramaderia, es recomana que no s’augmentin les taxes per 
l’expedició del document d’identificació equina per a èquids de criança i renda. Es proposa una nova 
exempció a la taxa per la prestació de serveis veterinaris per l’extensió de la documentació sanitària 
que empari el trasllat d'animals i productes d'origen animal, quan es realitzin via telemàtica, amb 
destí cap a una altra comunitat autònoma. També es considera que els establiments de petita 
capacitat s’haurien de poder deduir les quotes de les taxes aplicables a les autoritzacions, 
anotacions i registres administratius en matèria de control sanitari amb l’objectiu d’ajustar-les al cost 
del servei. 

Pel que fa a la taxa pels serveis d’autorització ambiental d’activitats, es proposa que s’inclogui com 
a fet imposable la prestació dels serveis administratius relatius als procediments de revisió de 
l'autorització ambiental d'activitats ramaderes per adequar les conclusions relatives a les millors 
tècniques disponibles amb una quota proporcional al cost de la prestació d’aquest servei. 

En matèria d’habitatge, el CTESC valora la bonificació de les escriptures públiques de constitució 
en règim de propietat horitzontal per parcel·les, tot i que considera que aquesta bonificació hauria 
d’anar més enllà del 31 de desembre del 2021 i s’hauria de fer extensiva a polígons industrials i 
logístics en declivi. D’altra banda, entén que la reducció del termini de revenda per beneficiar-se de 
la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, de 5 a 3 anys, 
pot ser contraproduent per fomentar la venda d’habitatges de segona mà. També es considera 
necessari mantenir el tràmit de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges com es troba en 
l’actualitat ja que, encara que es tracti d’un doble tràmit, aporta un plus de garantia al ciutadà. 

Pel que fa a la contractació reservada al foment d’objectius socials, el CTESC considera que 
s’hauria de garantir un mínim de contractes als centres especials de treball, tenint en compte l’índex 
d’ocupabilitat de les persones treballadores amb discapacitat en aquests centres. 

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

Pel que fa als transports, el CTESC considera que en els convenis per a la coordinació dels 
transports urbans i els transports interurbans hi haurien de constar com a mínim, el calendari, 
l’horari, el nombre d’expedicions i el percentatge en relació amb el servei interurbà i les aportacions 
específiques que cada part ha de satisfer. També considera que cal concretar en quines condicions 
podran accedir altres persones usuàries als serveis de transport escolar i establir mesures de control 
i seguretat del passatge. 

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

Comentari: Aquesta norma no va ser aprovada i per tant, no es pot fer el grau d’acceptació. 

Dictamen 2/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 
d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i 
les agrupacions de defensa vegetal. 

El Ple del CTESC va aprovar per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest Dictamen 
en la sessió extraordinària del dia 18 de març de 2019. 

El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat, bàsicament de caràcter tècnic. 

Atès que en el preàmbul es fa esment de les modificacions que es realitzen, el CTESC considera 
que també s’hauria de fer referència a les modificacions realitzades per actualitzar les referències 
als portals corporatius dels quals s’obtenen els formularis de tramitació. 

També es recomana que la norma especifiqui a qui s’ha de dirigir la sol·licitud tant per obtenir el 
reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de plagues com per obtenir el 
reconeixement com a agrupacions de defensa vegetal. 

La norma estableix que les agrupacions de defensa vegetal han de ser persones jurídiques sense 
ànim de lucre, però s’estableix que organitzacions de productors, que sí que poden tenir ànim de 
lucre, puguin sol·licitar ser agrupacions de defensa vegetal. El CTESC proposa una modificació de 
la redacció per tal d’intentar aclarir aquesta qüestió. 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

5 5 100% 

Comentari: El Govern ha acceptat totes les observacions del CTESC, realitzades amb la finalitat de concretar alguns 

aspectes de la norma. 

Dictamen 3/2019 sobre el Projecte pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre 
l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 

El Ple del CTESC va aprovar per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 18 de març de 2019. 

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

El CTESC valora que la norma millori el sistema d’acreditació de la venda de proximitat de productes 
agroalimentaris. També recomana donar més difusió a aquest sistema i considera que caldria 
impulsar campanyes informatives sobre els valors que la venda de proximitat representa. 
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La norma estableix que, quan es presenta l’adhesió al sistema d’acreditació de la venda de 
proximitat, es pot descarregar del web el logotip que ha d’identificar els productes objecte de la 
venda de proximitat, però no s’estableix quan es pot començar a realitzar l’activitat de venda en 
proximitat. El CTESC recomana que es concreti aquest últim aspecte. 

La norma també estableix que la utilització del logotip de venda de proximitat per als productes 
pesquers s’ha de regular per la normativa sectorial específica. El CTESC constata la necessitat de 
desenvolupar aquesta normativa específica ja que considera que seria un bon estímul per al sector 
pesquer. 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

2 2 100% 

Comentari: El Govern ha acceptat dues observacions a l’articulat. Pel que fa a la tercera, té un contingut més genèric 

que no es pot valorar en aquests moments. 

Dictamen 4/2019 sobre el Projecte de decret d’instal·lacions juvenils i de modificació del 
Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campament juvenils. 

El Ple del CTESC va aprovar per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 18 de març de 2019. 

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

El CTESC considera que la unificació dels requeriments tècnics aplicables a les diverses 
instal·lacions, amb independència de la seva data d’obertura, pot comportar dificultats d’adaptació 
per a les instal·lacions més antigues. També considera que l’obligació de disposar de tota la 
documentació que actualment és necessària per acreditar l’inici d’una nova activitat a les 
instal·lacions ja existents, no exigida per la normativa vigent en el moment de la seva legalització, 
pot comportar dificultats i costos d’adaptació. Pels motius exposats, el CTESC recomana que 
l’Administració faciliti el procés de renovació mitjançant la implementació de programes d’ajut i 
suport. 

Aquest Decret crea el Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils. El CTESC 
considera necessari que aquesta mateixa norma n’estableixi la composició, fixant el nombre de 
membres i la seva distribució, així com la durada del mandat. 

La simplificació administrativa determina la necessitat de simplificar els continguts dels textos 
normatius per tal d’elaborar normes més clares, amb un llenguatge senzill i accessible als 
destinataris. El CTESC recomana que es revisi el text per tal de simplificar les referències a les 
normatives aplicables i simplificar les remissions d’uns articles a altres del mateix text. En algunes 
de les observacions a l’articulat, el CTESC també recomana definicions i aclariments del que 
estableix la norma. 

Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació. 

Dictamen 5/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’acreditació 
de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació 
de medicaments i productes sanitaris d’ús humà. 

El Ple del CTESC va aprovar per quinze vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest Dictamen 
en la sessió extraordinària del dia 3 de juny de 2019. 

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

29 

http://ctesc.gencat.cat/dictamens/25873194.html
http://ctesc.gencat.cat/dictamens/25873194.html
http://ctesc.gencat.cat/dictamens/32274220.html
http://ctesc.gencat.cat/dictamens/32274220.html
http://ctesc.gencat.cat/dictamens/32274220.html
http://ctesc.gencat.cat/dictamens/32274220.html


 

 

        
      

    

        
                  

          
    

          
            

           
           

        
       

     
               

            
          

        
 

     
            

   

        
            

  

        
          

          
            
           
           

 

              
     

    
  

 

   

               

                 
    

 

            
         

           
        

      

El CTESC comparteix la necessitat de regular el procediment d’acreditació de les infermeres i 
infermers que exerceixen a Catalunya i considera que cal garantir que tots els professionals 
coneguin el procés d’acreditació i puguin acollir-s’hi. 

El CTESC considera que s’hauria d’instar les autoritats estatals competents per modificar el Reial 
decret llei 1/2015, de 24 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús 
racional del medicament i productes sanitaris i incloure la infermeria com a professió sanitària que 
pugui receptar medicaments subjectes a prescripció mèdica. 

També recomana instar les autoritats estatals competents per revisar l’establert en l’article 9.1 b 2) 
del Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, l’ús i l’autorització de 
dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers i infermeres, ja 
que el CTESC considera que l’obtenció del grau d’infermeria en un centre oficial en els cinc anys 
previs a la sol·licitud d’acreditació hauria de ser considerat suficient per obtenir l’acreditació, sense 
necessitat de realitzar una formació addicional ni d’acreditar l’experiència laboral. 

El CTESC considera que la certificació acreditativa del període d’experiència professional hauria 
d’ajustar-se a un model determinat per la norma i ser incorporat com a annex a la norma. 

El CTESC considera que l’experiència professional en el cas de treball per compte propi s’hauria de 
poder acreditar mitjançant un certificat emès per l’Administració tributària que acredités el període 
d’alta en l’impost d’activitats econòmiques en algun dels epígrafs corresponents a serveis 
d’infermeria. 

El CTESC recomana que la consulta a l’organització representativa de les facultats i les escoles 
d’infermeria de Catalunya per dissenyar el programa formatiu es faci tant en l’àmbit de les cures 
generals com de les cures especialitzades. 

El CTESC recomana que tant l’acreditació atorgada com la revocació de l’acreditació s’inscriguin 
d’ofici en el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya i es comuniquin al Registre Estatal de 
Professionals Sanitaris. 

En relació amb el procediment excepcional regulat en la norma, el CTESC considera, d’una banda, 
que s’ha de garantir que tots els centres que presten serveis en el SISCAT informin tots els 
professionals, incloent els que estiguin de baixa, permís o similar i també que s’ampliï el termini, de 
quatre a sis mesos, per tal de garantir que sigui accessible al conjunt dels professionals. D’altra 
banda, el CTESC recomana ampliar el procediment excepcional previst per a les infermeres i 
infermers que presten serveis en els centres del SISCAT a qualsevol centre públic o privat de 
Catalunya. 

En el Dictamen també es fan observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més 
entenedor el text de la norma. 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

10 3,5 35% 

Comentari: El CTESC recomanava que la revocació de l’acreditació s’inscrigués d’ofici al Registre de Professionals 
Sanitaris de Catalunya. El Govern no ha regulat la revocació, però si que ha establert que si l’acreditació s’anul·la, la 
declaració de nul·litat de l’acreditació s’ha d’inscriure al Registre. 

Dictamen 6/2019 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, 
sobre el procediment de medicació en les relacions de consum. 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del CTESC, va aprovar per unanimitat aquest 
Dictamen en la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2019. 

El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat. 
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El CTESC valora la modificació realitzada al Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de 
mediació en les relacions de consum, tant pel que fa a l’establiment de criteris en relació amb el 
coneixement i les competències que han de tenir les persones mediadores en matèria de consum 
com pel que fa a la regulació del procediment d’acreditació de les entitats mediadores. Tot i així, 
considera que les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya s’haurien d’incloure 
com a entitats mediadores. 

El CTESC recomana que es revisi l’article 10.2 k) del Decret 98/2014 per tal que guardi coherència 
amb el caràcter gratuït del procediment de mediació per a la persona consumidora, establert en la 
modificació realitzada a l’article 31 i per tal de clarificar quins costos poden ser repercutits a les 
parts. 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

2 0,5 25% 

Comentari: El Govern ha acceptat que les organitzacions empresarials puguin ser entitats mediadores. 

Dictamen 7/2019 sobre el Projecte de decret sobre l’activitat de guia de turisme. 

El Ple del CTESC va aprovar per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 30 de setembre de 2019. 

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

En les observacions generals, el CTESC posa de manifest, d’una banda, que persones sense la 
preparació ni els coneixements suficients estan exercint de guies turístics, la qual cosa ha pogut 
precaritzar la feina de les persones acreditades com a guies de turisme. D’altra banda, considera 
que seria adient incentivar i millorar la professionalitat del sector turístic. Per aquests motius, el 
CTESC recomana que s’aprofiti aquesta norma per garantir la qualitat i l’adequat control de les 
condicions laborals en el sector i per reforçar el paper i la rellevància de les certificacions de qualitat 
que el Projecte de decret introdueix. 

Les observacions a l’articulat són de caràcter tècnic i s’han realitzat amb la finalitat de clarificar i 
precisar el text de la norma. 

Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació. 

Dictamen 8/2019 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de 
juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 7 d’octubre de 2018. 

El Dictamen conté una observació general mitjançant la qual el CTESC manifesta que considera 
oportú, per seguretat jurídica, que es realitzin les modificacions tècniques perquè quedi definit 
l’àmbit d’aplicació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca 
professional a Catalunya. 

Comentari: Aquest Dictamen conté només una observació general. No escau fer la valoració ja que aquesta es realitza 

sobre les observacions a l’articulat. 
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Dictamen 9/2019 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 15 d’octubre de 2019. 

El Dictamen conté dotze observacions generals, sis observacions a l’articulat i un vot particular 
presentat per Foment. 

El CTESC comparteix els objectius de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, que aquest Avantprojecte 
de llei desenvolupa i considera que s’han d’activar les altres mesures de mitigació i d’adaptació 
previstes a la Llei del canvi climàtic davant els impactes de l’escalfament global sobre la societat. 

El CTESC entén que l’impost que es crea no garanteix el compliment de l’objectiu que motiva la 
seva creació. El CTESC considera que la base imposable de l’impost hauria de tenir en compte els 
km. reals recorreguts per complir amb la finalitat de gravar les emissions de CO2 de forma 
proporcional al seu volum d’emissió. D’altra banda, el CTESC constata que queden fora de l’impost 
les emissions dels vehicles que circulen per Catalunya i en són titulars persones físiques o jurídiques 
d’altres països o de la resta de l’Estat. 

El CTESC considera que en aquesta opció del Govern de triar la via fiscal per assolir la reducció de 
les emissions de diòxid de carboni caldria una estratègia conjunta de totes les administracions ja 
que la crisi climàtica té una dimensió que supera l’àmbit territorial i competencial de Catalunya. El 
CTESC considera que cal analitzar i tenir en compte la repercussió sobre el model econòmic català 
de l’aprovació de figures fiscals a àmbits territorials, ja que situen part de les empreses en condicions 
de competitivitat diferents respecte a les de l’entorn immediat. També es considera que caldria tenir 
en compte l’opció d’integrar el gravamen en algun dels impostos existents com ara l’impost de 
matriculació, l’impost de vehicles de tracció mecànica, o en els impostos que ja graven els 
combustibles. 

El CTESC considera que s’hauria de suprimir l’exempció de l’impost per als vehicles oficials de 
l’Estat, de les comunitats autònomes i dels ens locals i s’haurien d’afegir a les exempcions els 
vehicles utilitzats per les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

El CTESC estima que no s’ha tingut en compte l’impacte d’aquest impost sobre la indústria de 
l’automòbil i la de components d'automoció, i sobre els sectors de la distribució i la gestió de flotes 
i alerta que aquest gravamen pot generar incertesa en els consumidors a l'hora d'adquirir un nou 
vehicle. El CTESC proposa que s’activin els estudis adients, amb la participació dels agents socials 
implicats, per valorar aquest impacte. 

El CTESC considera que una part dels recursos obtinguts per aquest impost s’haurien de destinar 
al sector de l’automoció i els seus components; també es considera que una part important dels 
recursos del Fons Climàtic s’haurien de destinar a incentivar la renovació de vehicles de tracció 
mecànica amb una menor emissió de CO2. D’altra banda, considera que cal proporcionar una 
alternativa a les pimes i micropimes dedicades al transport de mercaderies per carretera per tal que 
puguin fer una transició a vehicles de zero emissions. 

En el vot particular Foment posa de manifest que comparteix el contingut del Dictamen, però tot i 
així, considera que caldria eliminar l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica. En cas que no se suprimeixi l’impost, considera que caldria incorporar una 
exempció per als vehicles més nous, fins a quatre anys d’antiguitat, que els vehicles que constin en 
els registres públics corresponents a municipis amb mancança o deficiència de transport haurien de 
gaudir d’una bonificació del 100% o del 50% de la quota íntegra i que la recaptació de l’impost 
s’hauria de destinar íntegrament a renovar el parc de vehicles de Catalunya. 
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Observacions a 
l’articulat de la norma 

proposades pel CTESC 

Observacions 
acceptades pel Govern 

Variacions al Parlament Grau d’acceptació 

6 2 0,5 42% 

Comentari: El Govern ha acceptat dues observacions formals. L’observació sisena no es podrà valorar fins que no 
s’aprovi la norma. Pel que fa a la valoració parlamentària, el Parlament no ha acceptat l’observació sisena en què es 
feia referència a què l’impost s’hauria d’exigir en el període anual següent al de l’aprovació de la norma. 

Dictamen 10/2019 sobre l’Avantprojecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica. 

El Ple del CTESC va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2019. 

El Dictamen conté dues observacions generals i trenta observacions a l’articulat, gairebé totes de 
contingut tècnic. 

El CTESC pensa que la norma objecte de dictamen ha de vetllar pels drets d’accessibilitat digital de 
totes les persones, amb caràcter general, i de les persones amb discapacitat en particular. 

El CTESC considera que entre els serveis que ofereix la Finestreta Única Empresarial s’hauria 
d’incloure la informació sobre tota la tramitació administrativa necessària per desenvolupar 
qualsevol activitat. D’altra banda, tenint en compte que la norma configura seqüencialment el 
procediment de comprovació de requisits materials, el CTESC recomana que cada canvi de situació 
en el procediment es comuniqui a la persona interessada. 

El CTESC recomana que en la regulació de l’identificador únic de l’establiment es prevegi la 
possibilitat que l’establiment sigui virtual. 

Pel que fa a les multes coercitives, el CTESC considera que el rang d’entre 150 i 3.000 euros és 
molt gran per ser discrecional i que, per tant, calen criteris de proporcionalitat que serveixin per 
motivar l’import. 

El CTESC recomana aclarir la terminologia utilitzada, atès que sembla que un mateix concepte pot 
tenir diferents significats o bé diferents conceptes el mateix significat. 

Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació. 

Dictamen 11/2019 sobre el Projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió 
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. 

El Ple del CTESC va aprovar per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i dues abstencions aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 18 de desembre de 2019. 

El Dictamen conté vuit observacions generals, vint observacions a l’articulat i quatre vots particulars 
presentats per Foment, Pimec, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya. 

El CTESC valora que es vetlli per garantir uns estàndards de qualitat en els serveis públics de 
serveis socials proveïts per persones físiques o jurídiques privades. El CTESC considera que la 
qualitat del servei va lligada, entre d’altres qüestions, a la qualitat de les condicions de treball de les 
persones que el desenvolupen i que aquesta qualitat s’ha d’assegurar mitjançant la garantia que els 
costos laborals derivats del conveni col·lectiu sectorial d’aplicació quedin coberts pel preu del servei. 
D’altra banda, considera que cal valorar més els criteris no econòmics que garanteixin la qualitat, ja 
que els serveis d’atenció a les persones són serveis d’interès general. 

El CTESC considera que en el preàmbul de la norma s’hauria de fer esment del compromís del 
Govern, adquirit i expressat en seu parlamentària, d’elaborar una llei de concertació social. També 
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es considera, per seguretat jurídica, que s’hauria de suprimir de l’articulat de la norma les referències 
a la futura llei. 

El CTESC considera que s’hauria d’afegir als principis i als requisits d’acreditació que recull la norma 
que la concertació social i la gestió delegada han d’estar vinculades de manera objectivament 
acreditable al compliment tant de la corresponent normativa laboral i social com del règim laboral 
vigent en matèria de cooperatives en els estatuts socials i en els reglaments de règim intern de les 
cooperatives. També s’hauria d’afegir el compliment dels requisits establerts al capítol V, sobre 
activitat socioeconòmica, de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

El CTESC considera que la Llei de contractes del sector públic estableix un seguit de garanties per 
a les licitacions públiques que es perden en el moment en què es regula un procediment de provisió 
directa i un procediment d’emergència. 

El CTESC recomana que en la convocatòria pública per a la provisió d’aquests serveis es concreti 
quin és el conveni o convenis col·lectius sectorials aplicables i considera que en el Comitè 
d’Acreditació de Serveis Socials hi ha d’haver representants de les organitzacions sindicals més 
representatives. 

El CTESC considera que en els criteris de distribució territorial dels concerts socials o de la gestió 
delegada s’han de tenir en compte les necessitats socials del territori. D’altra banda, en els criteris 
generals d’assignació, es recomana que, en lloc d’establir com a criteri que es destini un percentatge 
dels beneficis o excedents de l’empresa a la promoció d’activitat per a la millora dels serveis a les 
persones usuàries, el que s’hauria de destinar és la totalitat dels beneficis o excedents. 

El CTESC també considera que s’han de detallar els aspectes que permetin determinar el cost de 
referència. Aquests aspectes s’haurien de basar en els principis d’eficiència i suficiència 
pressupostària per permetre desenvolupar la prestació del servei, s’hauria d’incloure una memòria 
econòmica, pública i transparent i hauria de comptar amb un procediment àgil d’actualització i 
revisió. 

En els seus vots particulars Foment i Pimec consideren que en el procés de selecció de proveïdors 
de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública s’han de garantir els principis de lliure concurrència 
i no discriminació, concretament per titulars. També consideren que el percentatge màxim de 
diferència salarial igual al que tingui l’Administració que licita el servei posa en relació esquemes 
retributius incomparables. D’altra banda, consideren que correspon a l’Administració pública 
efectuar el cobrament de l’aportació econòmica de les persones usuàries dels serveis no gratuïts. 

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació de Cooperatives en el vot particular 
recorden que l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix a les entitats d’iniciativa social el dret a 
complir llurs funcions en els àmbits de la participació i la col·laboració socials. Per aquest motiu, 
consideren que l'Administració pública competent en l’àmbit de l’acreditació ha d'establir diàleg amb 
els òrgans representatius del sector social, ja sigui en els espais previstos en el present decret com 
en altres que es puguin determinar i proposen que tant el Comitè d’Acreditació de Serveis Socials 
com el Comitè de Provisió de Serveis Socials siguin òrgans amb participació dels representants de 
les entitats del sector social i de l’economia social i cooperativa. 

La Confederació de Cooperatives també proposa, per garantir seguretat jurídica, substituir la frase 
“Disposar un Pla per a la implementació i el treball en governança democràtica” per “Acreditar la 
incorporació, de manera sistematitzada i freqüent, de mecanismes de participació de les persones 
treballadores, usuàries o associades en els òrgans de presa de decisions.” 

Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació. 
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MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2018 

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 2018 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 27 de juny de 2019. 

La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018 plasma la realitat socioeconòmica i laboral 
de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les macrorelacions que 
tenen lloc en la nostra economia, centrades principalment en els sectors productiu, famílies, públic 
i exterior. 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 cinc grans capítols i un document que recull les consideracions i 
recomanacions formulades pel CTESC en cadascun dels àmbits analitzats. En el capítol primer 
s’analitza l’evolució de l’economia durant l’any 2018. El capítol segon analitza la societat del 
coneixement, bàsicament a través de 2 grans apartats: l’estat de l’R+D+I i la societat digital. En el 
capítol tercer s’analitza l’evolució del mercat de treball, la intermediació laboral pública i les 
polítiques actives d’ocupació, la negociació col·lectiva i la prevenció de riscos i sinistralitat laboral. 
En el capítol quart s’analitzen les condicions de vida a Catalunya i les polítiques públiques que hi 
estan vinculades, fent especial referència a la salut, l’educació, la situació de l’habitatge, la inclusió 
i la protecció social i la demografia. El capítol cinquè analitza l’evolució dels principals paràmetres 
de sostenibilitat ambiental a Catalunya, a partir de l’anàlisi de tres grans blocs: la preservació del 
medi ambient, la sostenibilitat del consum i la producció i el canvi climàtic. 

L’any 2018, el creixement del PIB i de l’IPC a Catalunya ha estat del 2,6% i l’1,8% (mitjana anual), 
respectivament. La inflació subjacent s’ha situat en l’1,1%. L’any 2019, el CTESC preveu que el 
creixement del PIB a Catalunya se situï lleugerament per sota del 2%. L’any 2018, segons les 
primeres estimacions d’Idescat, els costos laborals unitaris mitjans han crescut l’1% en termes reals. 
Persisteixen els mateixos factors d’inestabilitat que fa un any: la desacceleració de l'economia 
xinesa i l’escalada de proteccionisme comercial són encara factors de risc per al creixement global. 
El CTESC recomana que el disseny de les mesures en matèria de política econòmica i 
pressupostària prevegin aquesta contingència. 

En el mercat de treball, el nombre de persones ocupades creix per cinquè any consecutiu, fins a 
situar-se en 3.328.000. L’any 2018 l’ocupació s’ha incrementat el 2,6%, enfront del 2,7% l’any 2017. 
La població en edat de treballar ha augmentat l’1% (registrant així el segon any consecutiu de 
creixement), mentre que la població activa ha crescut lleugerament (0,3%), després de dos anys 
d’estancament. En canvi, la població desocupada s’ha reduït un 13,8% i s’ha situat lleugerament 
per sota de les 436.000 persones. La taxa d’activitat s’ha mantingut en valors elevats, el 78,0% (-
0,5 punts percentuals respecte a l’any 2017). En canvi, la taxa d’ocupació ha augmentat durant el 
2018 fins al 69,0% (+1,0 punts percentuals respecte al 2017, però encara 2,3 punts percentuals 
inferior que la de l’any 2008), assolint un màxim del 69,6% durant el tercer trimestre. La taxa d’atur 
s’ha situat en el seu mínim també al tercer trimestre, amb el 10,7%, i amb una mitjana anual de 
l’11,6% (1,9 punts percentuals menys que l’any 2017, però encara 2,6 punts percentuals més alta 
que la de 2008). El nombre d’assalariats amb contracte temporal ha crescut el 4,5%, augment que 
supera el de la població assalariada. Aquest fet ha derivat en un increment de la taxa de temporalitat 
fins al 21,9%. En canvi, la població ocupada a temps parcial ha augmentat l’1%, per sota, doncs, 
del que ho ha fet la població ocupada, la qual cosa ha implicat una reducció de la taxa de treball a 
temps parcial fins al 13,9%. 

L’any 2017, les despeses en R+D sobre el PIB de Catalunya (1,46%) són superiors a les de l’Estat 
(1,20%), però inferiors a les de la UE-28 (2,07%). Igualar el percentatge de la UE-28 implicaria 
invertir més de 1.300 milions d’euros addicionals a la despesa en R+D actual (3.273,4 milions 
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d’euros). En canvi, la comparació internacional del personal ocupat en activitats d’R+D indica que 
Catalunya està ben posicionada respecte de la mitjana de la UE-28. El personal ocupat en R+D ha 
crescut el 4,2% l’any 2017 i ascendeix a 48.551 persones. 

En clau de medi natural i sostenibilitat ambiental, el CTESC efectua les consideracions següents. 
Assegurar la bona qualitat de l’aigua, l’aire i el sòl requereix intensificar les actuacions 
mediambientals. La recuperació de la capacitat inversora de l’Agència Catalana de l’Aigua pot 
contribuir-hi, en part. D’altra banda, és necessari seguir incentivant l’agricultura ecològica 
integrada, restaurar els boscos i paisatges degradats, així com fomentar la cogestió dels recursos 
pesquers, per millorar-ne les captures i el preu. Cal remarcar que l’agricultura ecològica ja significa 
el 22,5% de la superfície agrícola utilitzada a Catalunya. Addicionalment, la transició cap a una 
economia circular requereix innovació empresarial i simbiosi industrial, per reduir tant el consum de 
recursos materials i energètics per habitant com els residus generats i assolir els objectius 2020 de 
recuperació del valor i petjada de carboni acordats. Cal seguir fent esforços per millorar l’eficàcia i 
l’eficiència en l’obtenció d’energia primària i l’ús d’energia final i per sectors, així com accelerar 
l’aplicació de les mesures recollides al Pacte per a la transició energètica i a la Llei de canvi climàtic. 
No es pot oblidar que la dependència energètica del combustible fòssil i nuclear a Catalunya és molt 
elevada, el 92,9% de l’energia primària. A més, l’eficiència del sistema energètic, el 54,7%, és 
inferior a la del conjunt de l’Estat i la UE-28 i ha empitjorat en els darrers anys. Davant d’aquesta 
realitat, caldrà fer un esforç molt important per poder complir l’objectiu de la Llei del canvi climàtic 
del 50% d’energies renovables el 2030. 

Pel que fa a les condicions de vida, en matèria de protecció i inclusió social, segons l’Enquesta de 
condicions de vida de 2018 (els resultats de la qual fan referència a l’any 2017), ha augmentat la 
taxa de risc de pobresa (21,3%, 1,3 punts percentuals per sobre del resultat de la del 2017) i 
l’AROPE (Indicador de risc de pobresa i exclusió social), que és del 24,7%, 0,9 punts percentuals 
més que el que mostra l’Enquesta de condicions de vida de l’any 2017. Una de les explicacions 
d’aquests augments és que l’increment de la renda mitjana ha comportat un augment del llindar de 
pobresa, fent que determinats col·lectius amb ingressos estables, com són els pensionistes, hagin 
pogut caure sota el llindar de pobresa, quan l’any anterior estaven per sobre. En aquest context, la 
renda garantida de ciutadania (RGC) és un pas endavant en la lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social, especialment contra la pobresa infantil. L’any 2018 la despesa en pagaments de la prestació 
ha estat de 240,5 milions, la qual cosa suposa un increment del 30,3% respecte de la despesa 
corresponent a la renda mínima d’inserció de l’any 2017. 

En l’àmbit de la salut, els indicadors reflecteixen uns resultats positius pel que fa a l’estat de salut 
de la població de Catalunya: vuit de cada deu persones manifesten tenir un estat de salut bo, molt 
bo o excel·lent. Continuen existint, però, desigualtats rellevants en salut en funció del gènere, del 
nivell d’estudis i de la classe social de les persones. El CTESC considera que cal dur a terme una 
reducció estructural de les llistes d’espera: per exemple, en comparació amb un any abans, el 
desembre del 2018 el nombre de pacients en llista d’espera per a intervencions quirúrgiques 
augmenta el 4,1%. Anàlogament, cal reforçar les polítiques de promoció i prevenció de la salut en 
la línia del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 i del Pla interdepartamental i intersectorial de salut 
pública (PINSAP 2017-2020). Addicionalment, les dades no mostren millores en els hàbits i els estils 
de vida de la població: el sedentarisme creix i l’adherència a una dieta mediterrània va perdent 
terreny poc a poc. Així mateix, els reptes derivats del procés d’envelliment poblacional i l’increment 
de les situacions de complexitat social i sanitària recomanen avançar en la integració de l’atenció 
social i sanitària. 

Es confirma l’evolució positiva de l’educació, la formació i la qualificació professionals a Catalunya. 
Creix el nombre de persones que es formen, s’incrementa el professorat i milloren els indicadors de 
rendiment i assoliment de les competències bàsiques dels diferents nivells educatius. Preocupa, 
però, el possible canvi de tendència de la taxa d’abandonament escolar prematur, estancada el 
2018. Inquieta també la davallada d’alumnat que cursa formació professional dual, interrompent la 
tendència creixent dels darrers anys. El curs 2017-2018 hi havia un total de 6.153 alumnes, un 9,4% 
menys que el curs anterior. En línies generals, el CTESC considera que cal millorar el finançament 
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de l’educació, encara lluny dels llindars de la UE. L’any 2017, la despesa pública en educació sobre 
el PIB és el 3,56%, dada allunyada del 5,02% de la UE l’any 2015 (darrera dada disponible). 

L’anàlisi de les condicions de vida a Catalunya es clou amb un darrer apartat dedicat a l’estudi de 
l’habitatge. El CTESC constata que el lloguer és el règim de tinença per accedir a un habitatge per 
part del 25% de les llars de Catalunya, quan el 2001 era del 16,6%. Els preus dels mercats 
immobiliaris han continuat creixent. Els preus dels habitatges lliures usats han crescut el 8,1% i el 
3,8% els anys 2017 i 2018, respectivament. El preu per m2 dels habitatges lliures nous ha crescut 
el 3,3% l’any 2017 i el 7,5% l’any 2018, segons dades del Registre de Propietat. En el mercat de 
lloguer, la renda mitjana dels nous contractes de lloguer també ha continuat creixent, el 9,9% l’any 
2017 i el 6,6% el 2018. Així, la càrrega que representa la despesa en habitatge sobre el sou de las 
persones segueix sent molt elevada, especialment en l’àmbit metropolità. Per al conjunt de 
Catalunya i, per tant, com a mitjana, el pagament del lloguer ascendeix fins al 34,1% del cost salarial 
brut, i el valor d’un habitatge nou de compra ja equival a 8,1 anys del cost salarial brut. L’any 2018 
destaca també l’augment dels llançaments practicats, després de 4 anys de reducció, alhora que 
segueix creixent la demanda d’habitatge protegit. Els llançaments més nombrosos són els que es 
deriven de la Llei d’arrendaments urbans, el 63% del total. En aquest context, el CTESC recomana 
aprovar mesures consensuades per contenir el creixement descompensat dels preus en els mercats 
immobiliaris i, addicionalment, fer créixer de forma més important el parc d’habitatges destinats a 
polítiques socials. 
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SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA 2018 

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

L’informe s’estructura en nou capítols, inclòs un primer apartat introductori. El segon i tercer capítols 
descriuen l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi de l’Enquesta de població 
activa i de les dades de la Seguretat Social. El capítol quart estudia la situació del treball autònom 
a Catalunya per comparació amb la resta de comunitats autònomes. El capítol cinquè analitza les 
dades relatives a la protecció social del treball autònom i el capítol sisè, les mesures destinades al 
seu foment i consolidació. El capítol setè és una anàlisi monogràfica, que enguany es dedica a 
analitzar l’evolució de l’afiliació d’estrangers al RETA. El capítol vuitè descriu les principals novetats 
normatives en relació amb el treball autònom aprovades l’any 2018. El darrer apartat recull les 
consideracions i recomanacions consensuades a partir de l’anàlisi i el debat dels apartats 
precedents. 

Segons l’EPA, tot i que el treball assalariat ha augmentat, el treball autònom no ho ha fet l’any 2018. 
Això ha fet caure el pes del treball per compte propi al 15,7%. Mentre que ha crescut el nombre de 
persones que desenvolupen l’activitat per compte propi, però amb assalariats al seu càrrec, ha 
disminuït el nombre d’aquells que no en tenen. El nombre de dones entre el col·lectiu ha disminuït, 
cosa que no ha passat amb els homes. Això ha fet caure el percentatge de dones entre els autònoms 
fins al 32,5%. 
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Des del punt de vista de la Seguretat Social, el 16,3% de les afiliacions a la Seguretat Social a 
Catalunya desenvolupen una activitat per compte propi. Amb tot, la ràtio d’afiliacions per compte 
propi ha disminuït respecte d’anys anteriors, atès que el creixement de les afiliacions d’aquest tipus 
ha estat només de l’1%, per sota del què ha succeït en altres modalitats. 

Els TRADE han tornat a disminuir altre cop a Catalunya. Tot i això, encara representen el 20% del 
col·lectiu en el conjunt de l’Estat espanyol. 

Els socis de cooperatives han disminuït el 18% a Catalunya. Aquesta intensa davallada s’explica 
per l’efecte de les regularitzacions desenvolupades en el marc de diverses inspeccions de treball. 
Aquesta disminució de part dels autònoms societaris ha arrossegat a la baixa les afiliacions totals 
al RETA en diverses comarques. On més han reculat les afiliacions ha estat a les comarques 
d’Osona i del Pla d’Urgell. En algunes comarques on el percentatge d’afiliacions de socis de 
cooperatives o de membres de societats col·lectives hi és més alt, aquesta davallada no s’ha 
produït. Destaca el cas de la Segarra, on el col·lectiu ha augmentat i ha passat a mostrar el 
percentatge més alt de totes les comarques catalanes. 

La densitat demogràfica i el grau d’urbanització més alts expliquen en part el pes més baix del 
treball autònom a Catalunya en comparació amb d’altres comunitats autònomes. A Catalunya 
les dones mostren una propensió molt baixa a desenvolupar el treball per compte propi, 
especialment si es compara amb altres comunitats autònomes. A més, el pes de les dones en el 
col·lectiu ha baixat, una de les davallades més intenses d’entre el conjunt de comunitats autònomes. 

A Catalunya, en comparació amb d’altres comunitats, el treball autònom es mostra molt terciaritzat 
i amb un pes més destacat del sector industrial. D’altra banda, el pes del sector agrari entre els 
autònoms catalans és dels més baixos. 

Per últim, a Catalunya el pes dels autònoms amb estudis superiors és el tercer més alt del conjunt 
de l’Estat, per darrera, però, del que assoleix a la Comunitat de Madrid o al País Basc. 

En matèria de protecció social del treball autònom, en primer lloc, cal ressaltar que la cobertura 
de les contingències professionals i el cessament d’activitat esdevé obligatòria amb caràcter general 
a partir de l’1.01.2019. De l’anàlisi d’aquestes contingències l’any 2018, destaca el següent: el 
12,8% de les persones afiliades al RETA tenen cobertes les contingències professionals, un 
percentatge que no ha deixat de disminuir des de l’any 2014. D’altra banda, el nombre de persones 
cotitzants per cessament d’activitat en el RETA cau des de l’any 2015 i se situa en el 10,5% l’any 
2018. 

En segon lloc, es pot destacar el següent respecte de les pensions contributives en el RETA: 

 L’any 2018, la quantia mitjana de les pensions contributives del RETA és de 691,5 euros (el 
3,3% més que l’any 2017). Aquest percentatge és superior al dels anys anteriors i trenca 
amb la tendència iniciada l’any 2014 de desacceleració del creixement de la pensió mitjana. 

 L’any 2018, la quantia mitjana de les pensions contributives percebudes per dones (578,3 
euros) suposa el 70,2% de la dels homes (824,4 euros). Aquesta situació s’explica sobretot 
per les pensions de jubilació, la quantia mitjana de les quals és la que mostra una diferència 
més elevada en funció del sexe. 

 La quantia mitjana de les pensions contributives del RETA l’any 2018 és el 37,7% més baixa 
que la de l’RG (691,5 euros enfront de 1.110,3 euros). 

En tercer lloc, pel que fa a la prestació de cessament d’activitat, cal ressaltar el següent: 

 Les sol·licituds d’aquesta prestació disminueixen any rere any. L’any 2018 aquesta reducció 
és del 7,6%, la més baixa del període 2013-2018. De les 850 sol·licituds que es van 
presentar l’any 2013 s’ha passat a les 364 registrades l’any 2018. 

 Un percentatge elevat de sol·licituds es resolen desfavorablement en primera instància, tot i 
que la proporció de denegacions ha anat disminuint any rere any: s’ha passat del 70,1% de 
resolucions desfavorables de l’any 2013 al 46,0% de l’any 2018. Cal destacar que el 2018 
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és el primer any en el qual es registren més resolucions favorables que desfavorables de la 
prestació. 

 En tots els anys del període 2013-2018, la majoria de denegacions de la prestació es deuen 
a no acreditar correctament el cessament. 

L’any 2018 s’han concedit 178 prestacions per cessament d’activitat, el 48,9% de les sol·licituds 
presentades al llarg del 2018. Aquest percentatge és el més elevat del període 2013-2018. Les 
causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives són les que fonamenten la majoria 
dels reconeixements de la prestació en tots els anys del període esmentat. 

Els darrers anys es constata una certa especialització de les mesures de foment del treball 
autònom, més enllà del col·lectiu destinatari o la seva finalitat. Aquesta especialització ve 
determinada pel tipus d’activitat econòmica a la qual es dona suport: d’una banda, hi ha accions que 
es focalitzen en activitats econòmiques de tots els sectors d’activitat, però d’abast local i de l’altra, 
hi ha actuacions que se centren en activitats econòmiques basades en la innovació, d’alt impacte i 
escalabilitat. 

Entre aquestes darreres s’inclouen el Programa per promoure l’emprenedoria territorial 
especialitzada, els ajuts als projectes singulars en el marc del suport a l’economia social i el 
cooperativisme, així com els ajuts d’ACCIÓ a la innovació (ja siguin per incentivar el creixement de 
start-ups tecnològiques o els cupons a la innovació). 

D’altra banda, quan el detall de les dades ho permet, es constata com hi ha més homes que dones 
entre les persones beneficiàries de la majoria de les mesures analitzades: compatibilització i 
suspensió de la prestació d’atur, persones autònomes que participen en accions formatives del 
CONFORCAT, Garantia Juvenil, serveis dirigits a les empreses del Catalunya Emprèn i el programa 
d’emprenedoria territorial especialitzada. Aquesta major proporció d’homes és coherent amb el pes 
que tenen en el treball autònom (67,5% vs. 32,5%). 

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

 La compatibilització de la percepció de la prestació d’atur supera per primer cop a Catalunya 
la capitalització. L’evolució de les dades permet apuntar que hi ha una certa preferència per 
les mesures més “conservadores” de la prestació (compatibilització i suspensió), en 
detriment de la capitalització, que implica destinar la totalitat de la prestació d’atur a l’activitat 
per compte propi que s’inicia. 

 Augmenta l’import atorgat en diferents línies d’ajut, com ara la Garantia Juvenil i els avals 
atorgats per Avalis de Catalunya, SGR. Igualment s’incrementen les persones que participen 
en el programa específic per a autònoms del CONFORCAT. 

 Els recursos destinats al programa Consolida’t es mantenen igual que l’any 2017, si bé el 
darrer informe d’avaluació en constata els resultats positius per als participants. 

En aquest context, les principals conclusions relatives a l’anàlisi de les mesures dirigides a altres 
formes de treball autònom són les següents: 

 Davalla l’import atorgat en diverses mesures de suport econòmic: les atorgades per l’ICO, 
els cupons a la internacionalització d’ACCIÓ, els ajuts per la incorporació de persones sòcies 
a cooperatives o societats laborals i la Línia Capitalcoop. 

 En canvi, creix el suport d’Enisa, els avals d’Avalis de Catalunya, SGR, les línies de suport 
a l’economia social i el cooperativisme, així com les actuacions d’ACCIÓ per fomentar la 
innovació. 

Com s’ha indicat anteriorment, el capítol setè de l’informe és una anàlisis monogràfica, que enguany 
es dedica a analitzar l’evolució de l’afiliació d’estrangers al RETA. El percentatge d’afiliacions 
d’estrangers que cotitzen com a treballadors per compte propi és del 15,8%, per sota del que mostra 
el conjunt total d’afiliacions. Algunes comarques com la Segarra, l’Alt Empordà o el Barcelonès 
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destaquen per l’alt percentatge d’estrangers. També mostren registres superiors a la mitjana les 
comarques d’Osona, la Selva, el Gironès, el Garraf o el Tarragonès. 

El 37,9% dels estrangers del col·lectiu d’autònoms són de procedència extracomunitària. Un 
percentatge més alt que el del conjunt total dels afiliats. La majoria dels autònoms de procedència 
comunitària provenen d’Itàlia, Romania o França. Pel que fa als autònoms extracomunitaris, la 
majoria són xinesos d’origen, amb un pes molt destacat, marroquins o paquistanesos. 

Al comerç i reparació de vehicles i també a l’hoteleria és on s’hi concentra la major part d’afiliacions 
d’autònoms estrangers. En tots dos casos, la majoria són de procedència extracomunitària. 

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

Els estudis i informes que el CTESC elabora, ja sigui per encàrrec del Govern o bé a iniciativa dels 
seus membres, són el reflex dels temes d’actualitat que preocupen a la societat . Els temes tractats 
són sempre aportacions innovadores i tenen l’objectiu d’assessorar el Govern en matèries del 
màxim interès econòmic, social i laboral d’actualitat, amb perspectiva també a mitjà i llarg termini. 

Les anàlisis de situació que plantegen els informes es basen en estadístiques i dades oficials per 
tal de respondre sempre a la realitat, fugint de les estimacions no contrastades. 

Normalment aquests documents es tanquen amb un capítol de recomanacions i consideracions que 
posen l’èmfasi en els canvis –normatius i de tots tipus- necessaris per adaptar polítiques que van 
quedant obsoletes o resulten insuficients pels requeriments de la dinàmica social, econòmica o 
laboral. 

Aquest sistema de participació democràtica que es vehicula a través del CTESC representa, per 
tant, una bona part de la societat catalana a través de les entitats que la conformen: organitzacions 
de treballadors i empresaris, economia social i sector primari . És freqüent que els temes abordats 
obrin debats socials als quals el CTESC contribueix amb la seva feina tècnica i les seves 
aportacions, per tal d’impulsar accions i polítiques que s’adrecin al progrés social. 

INFORMES 

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

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

Molt freqüentment els temes abordats donen pas a debats socials als quals el CTESC contribueix 
amb la seva feina tècnica per conèixer la realitat i amb les aportacions dels membres per impulsar 
millors accions i polítiques al servei del progres del món laboral, econòmic i social. 
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El treball autònom col·lectiu 

Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea 

Aquest informe neix de l’acord dels membres del grup de treball que anualment elaboren l’informe 
sobre la situació del treball autònom a Catalunya, en compliment del mandat legal previst a l’article 
2.1 e de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del CTESC. En el debat de les consideracions i recomanacions 
de l’informe de l’any 2017, es va considerar convenient estudiar amb més detall les formes de treball 
autònom que s’exerceixen de manera col·lectiva, sovint sota la forma jurídica d’una societat. 

La dinàmica empresarial i l’evolució del mercat de treball han afavorit el desenvolupament del treball 
autònom exercit de manera col·lectiva, fet que d’una banda demostra les potencialitats intrínseques 
d’aquesta forma d’organització econòmica i de treball, però de l’altra ha propiciat situacions que 
evidencien un seguit de mancances i poden conduir a situacions de precarietat laboral. 

L’objectiu de l’informe és analitzar aquesta realitat, tant a partir de les dades estadístiques 
disponibles, com de la normativa aplicable i la recerca especialitzada. Per complementar aquesta 
anàlisi s’ha comptat amb aportacions de persones expertes en aquest àmbit, que han participat en 
sessions de treball conjuntes amb els membres del grup de treball i dels serveis tècnics del CTESC. 
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Compareixences d’experts 

El treball autònom col·lectiu 

Persones que han participat en les compareixences, per ordre cronològic: 

 Sr. Sebastián Reyna, vicepresident de CIRIEC. 

 Sr. Albert Cañigueral, fundador i principal editor del bloc 
http://www.consumcolaborativo.com i connector a Barcelona de la Xarxa Europea 
@OuiShare; i Sra. Alícia Trepat, membre de @OuiShare. 

 Sr. Xavier López, director de desenvolupament a la Fundació Oncolliga. 

 Sra. Carme Caño, responsable dels serveis tècnics i orientació a les cooperatives, de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

 Sra. Eva Muñoz, sòcia del despatx Antràs i experta en societats professionals i judicis per 
laboralització de professionals. 

Informes en preparació 

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

 La paritat de poder adquisitiu (PPA) a Catalunya. 

 Seguiment de les condicions laborals, detecció de frau laboral, precarietat i plans de formació 
en l'àmbit del sector turístic. 

 Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda. 

 Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya. 

 La mobilitat intel·ligent i sostenible. 

 El dret d’accés a l’habitatge. 

 La contaminació a la Mediterrània. 

 Anàlisi de les clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius. 

 Situació del treball autònom a Catalunya. 
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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS 

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

Gener. La situació del treball autònom a Catalunya 

El passat 26 de novembre de 2018, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) 
va aprovar l’informe La situació del treball autònom a Catalunya, en compliment de l’article 2.1.e) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. En aquest 
monogràfic s’exposen les principals consideracions i recomanacions de l’Informe, que són fruit del 
consens assolit després de l’anàlisi de diversos aspectes del treball autònom. 

Febrer. Polítiques de suport a les famílies a Catalunya 

El passat dia 17 de desembre de 2018, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC) va aprovar l’informe Polítiques de suport a les famílies a Catalunya. L’Informe es fa ressò 
de com la morfologia familiar ha absorbit els canvis socials recents. En aquest monogràfic s’exposen 
les principals conclusions. 
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Març. Polítiques de suport a les famílies: recomanacions 

El passat dia 17 de desembre, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va 
aprovar l’informe Polítiques de suport a les famílies. En aquest monogràfic es resumeixen algunes 
de les 86 recomanacions del CTESC. 

Abril. Informe sobre la integració de l’atenció social i sanitària: conclusions 

El 17 de desembre de 2018 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar 
l’informe La integració de l’atenció social i sanitària. En aquest monogràfic es resumeixen les 
principals conclusions de l’informe. 

Maig. Informe sobre la integració de l’atenció social i sanitària: recomanacions 

El 17 de desembre de 2018 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar 
l’informe La integració de l’atenció social i sanitària. En aquest monogràfic es resumeixen algunes 
de les 57 recomanacions que fa el CTESC. 

Juny. Informe sobre la qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya 

El 26 de novembre de 2018 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar 
l’informe La qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya. La motivació d’aquest informe va raure 
a estudiar un dels sectors tractors de l’economia pel que fa a qualitat de l’ocupació, però que, al 
mateix temps, ha estat un dels més afectats per la crisi econòmica. En aquest monogràfic s’exposen 
les principals conclusions. 

Juliol i agost. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018 

En compliment de l'article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, el CTESC elabora una memòria anual en què s’analitza l’evolució de la situació 
socioeconòmica i laboral de Catalunya. En aquest monogràfic es presenten les principals 
consideracions i recomanacions al respecte. 

Setembre. Les pensions contributives en el treball autònom 

L’acció protectora del règim especial del treball autònom inclou diverses prestacions econòmiques 
i de serveis, entre les quals destaquen les pensions contributives. En aquest monogràfic s’informa 
de la distribució de les pensions per trams de quantia i règim de cotització (RETA i règim general) i 
les afiliacions d’autònoms persones físiques segons base de cotització. 

Octubre. L’RSE: cap a un desenvolupament més sostenible 

L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses de Catalunya (ORSEC), iniciat fa dotze 
anys, es va crear amb la voluntat de difondre, orientar i aportar coneixement en el camp de la 
responsabilitat social (RSE). En el present full d’indicadors pretenem mostrar els principals blocs en 
què s’organitza l’ORSEC i posar en relleu les accions d’RSE més destacables que es duen a terme 
a Catalunya en aquest àmbit. 

Novembre. La situació dels joves al mercat de treball 

La gran recessió viscuda entre 2008 i 2013, sumada a la dualitat del mercat de treball català, ha 
derivat en un retrocés en les condicions laborals, concentrat en determinats grups de població. Un 
dels col·lectius més afectats ha estat el dels joves. En aquest monogràfic s’estudien alguns 
indicadors de les condicions laborals que ajuden a copsar la magnitud del canvi experimentat. 

Desembre. Situació del treball autònom a Catalunya 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va aprovar, el passat 18 de 
desembre, l’informe Situació del treball autònom a Catalunya, en compliment de l’article 2.1.e) de la 
Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. S’exposen en 
aquest monogràfic les principals consideracions i recomanacions de l’informe, excepte les relatives 
al finançament i la Seguretat Social, que seran objecte d’una anàlisi en un proper monogràfic. 
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RECULL NORMATIU 

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

Criteris per a la selecció de les normes: 

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

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

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

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

Mensualment s’envia una newsletter amb l’enllaç al recull mensual i on es destaquen les normes 
publicades el darrer mes que han estat dictaminades pel CTESC o que tenen una importància 
destacada pel seu contingut. 
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OBSERVATORI DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES 
EMPRESES 

L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC) ha continuat amb la seva 
tasca d’aglutinar i referenciar recursos, serveis i experiències vinculades a l’RSE a Catalunya. 
Durant l’any 2019 s’ha mantingut la col·laboració amb el Consell de Relacions Laborals i el portal 
RScat (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) amb el qual comparteix base de dades 
amb l’objectiu d’optimitzar els recursos vinculats a l’RSE. Així mateix, s’han organitzat visites 
conjuntes a diverses empreses i entitats incorporades a la base de dades (Indústries Tapla, SL i 
TRAM). 

També s’ha participat en el V Cicle Formatiu de Formació en Responsabilitat Social amb l’objectiu 
de generar coneixement i debat entorn a qüestions d’actualitat que afecten la gestió responsable de 
les empreses i organitzacions. El cicle va incloure diversos seminaris i tallers que es van centrar en 
el coneixement pràctic dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de 
l’Agenda 2030, alhora que es va aprofundir en el fenomen de l’economia circular i els reptes que 
planteja l’acceleració del canvi tecnològic a les organitzacions. En destaquen els tallers: “Innovació 
social, management de valors i indústria 4.0, preparats per un canvi sostenible” i “Com fer el Balanç 
del Bé Comú de la teva organització”, entre d’altres. 

Enguany s’ha seguit amb el procés d’actualització i depuració d’experiències i s’han donat de baixa 
un total d’11 memòries (perquè s’ha considerat que la informació donada era obsoleta, per 
cessament d’activitat, no haver aconseguit resposta per actualitzar les dades o haver canviat el nom 
i no realitzar ja accions d’RSE) i se n’han actualitzat un total de 45, atès que es disposava de noves 
memòries d’activitat i RSE. 

Actualment la base de dades de l’ORSEC compta amb un total de 127 experiències aprovades i 
ordenades segons tipus d’organització, dimensió i sector, així com tipus d’experiència (econòmica, 
social i mediambiental), amb l’objectiu de facilitar que qualsevulla empresa pugui trobar empreses 
amb un perfil similar al seu. 

Empreses de l’Observatori segons dimensió i tipus: 

Grans 
51% 

Petites 
20% 

Mitjanes 
24% 

Micro 
5% 

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ORSEC. 
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Entitat sense ànim de 
Admó. pública lucre 

Empresa 
65% 

Esa. econ. social 
11% 

Fundacions 
10% 

Corp. dret públic 
5% 

4% 5% 

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

El butlletí de l’ORSEC, que recull el més destacat del web (agenda, recursos d’RSE, notícies, etc.), 
s’envia mensualment a un total de 322 persones subscriptores. Pel que fa a la documentació, s’han 
incorporat a la biblioteca de l’ORSEC 35 llibres i documents relacionats amb l’RSE. 

Al final del 2019 es disposava d’un fons de 697 llibres i documents, la majoria en format digital i 
accessibles en línia. Per altra banda, des del portal s’ha continuat donant tota la informació 
necessària sobre cursos, premis, eines de gestió i verificació, iniciatives i entitats vinculades al 
desenvolupament de l’RSE. L’any 2019 l’ORSEC ha difós un total de 40 jornades i iniciatives 
vinculades amb l’RSE (entitats, subvencions i premis, etc.) als seus usuaris i subscriptors. 

La pàgina web de l’Observatori de l’RSE (ORSEC) es troba incorporada a la pàgina web del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (http://ctesc.gencat.cat/observatori/observatori/rse). 

http://ctesc.gencat.cat/observatori/index.html 
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓ I 
DIFUSIÓ 

4.1. ACTIVITAT INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ 

Al llarg de l’exercici 2019 el CTESC ha fet presentacions públiques dels informes següents: Les 
polítiques de suport a les famílies, La integració de l’atenció social i sanitària, El model productiu i 
la productivitat a Catalunya i La qualitat de l’ocupació a la indústria. Aquestes presentacions van ser 
l’oportunitat d’exposar la feina feta pel CTESC. A més, ofereix informació puntual i habitual sobre 
els dictàmens que emet; en ambdós casos, això dona lloc a publicitar les recomanacions 
consensuades per les organitzacions membres del Consell sobre els diversos aspectes socials, 
laborals i econòmics de Catalunya. 

També ha participat a la jornada que va tenir lloc a la seva seu, organitzada per l’Àgora del 
Dret del Treball, relativa al Pla de drets humans de Catalunya. 

En l’àmbit de la representació institucional el president del Consell va assistir a l’acte de lliurament 
de les Medalles d’Or de la Generalitat de Catalunya. 

També va compartir els actes institucionals a l’abril de la Diada de Sant Jordi, que se celebren 
tradicionalment al Palau de la Generalitat. I també, al setembre, els actes amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. 

Un altre acte tradicional al qual va estar present el Consell va ser el lliurament de les Creus de Sant 
Jordi 2019, atorgades per la Generalitat de Catalunya a persones i entitats. 

En l’àmbit laboral, va ser present a l’acte de concessió dels guardons Medalla i Placa al treball 
President Macià atorgats, així mateix, per la Generalitat. 

Per altra banda, la presentació anual de la Memòria de la Comissió Jurídica Assessora- l’altre únic 
consell assessor juntament amb el CTESC que regula l’Estatut d’autonomia de Catalunya- va 
comptar amb la presència del president del CTESC. 

En l’àmbit econòmic institucional, va assistir a la presentació de l’Informe anual de l’economia 
catalana que elabora el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda. 

Com a president del Consell també va ser present a l’acte de traspàs de la presidència de l’Euroregió 
Pirineus-Mediterrània, que recau actualment a Balears, i al Seminari internacional “El futur de la 
Regió Mediterrània: Estratègies d’integració per al desenvolupament sostenible i la cohesió després 
del 2020”. 

Cal dir que al llarg de l’any, el CTESC, amb el Consell Econòmic i Social de Balears –CESB- i el 
Consell homòleg de l’Occitània -CESER-, van desenvolupar diverses trobades per fomentar 
l’activitat conjunta sobre interessos comuns amb l’objectiu d’aportar noves idees a l’Euroregió a la 
qual pertanyen. 

Fruit de les trobades es va acordar l’elaboració d’un informe, ara en curs, sobre la contaminació per 
plàstics a la Mediterrània, que preveurà els seus efectes sobre l’economia, la qualitat de vida i els 
recursos als seus territoris i que també es pretén que sigui un treball de referència per a la Unió 
Europea com un seriós repte mediambiental a encarar. 

Representants del CTESC van assistir, així mateix, a les reunions tècniques de l’Euromed Summit 
of Economic and Social Councils and Similar Institutions, que va tenir lloc el 2019 a Barcelona. 

Així mateix, el CTESC assisteix i participa a moltes de les activitats de les seves organitzacions 
membres. Entre d’altres, cal citar, l’any 2019, el Seminari, organitzat per CC OO de Catalunya, 
“Formació dual: una estratègia de qualitat?” en el qual el sindicat va exposar un Informe amb les 
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seves propostes sobre el tema. També a la reunió del Consell Sindical Interregional de 
Pirime/Pyrémed en el marc del projecte ESTOC 2020, que duen a terme els principals sindicats de 
Catalunya i Occitània. 

El Sopar Anual de Pimec, on es lliuren els premis Pimes, és un acte que també va comptar amb 
l’assistència del president del CTESC. I també la Nit de l’Empresari, que organitza l’organització 
empresarial Cecot , així com l’acte de lliurament de les medalles d’honor de Foment del Treball, 
premis Carles Ferrer Salat, que atorga aquesta organització empresarial. 

El president del CTESC va intervenir a la presentació de l’Informe de conjuntura de Sabadell i l’àmbit 
de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes, organitzat pel Gremi de Fabricants de Sabadell amb 
d’altres entitats econòmiques de la zona. 

I també va assistir al “Industrial Meeting”, organitzat per l’organització Foment del Treball, una 
convocatòria enfocada a prendre el pols a la situació de la indústria a Catalunya. 

Pel que fa a actes d’altres institucions, el president va participar a la Trobada anual del Col·legi de 
Graduats Socials i també a la que organitza l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de 
Catalunya i Balears. Un altre acte va ser l’acte de lliurament dels Premis IEF a l’Excel.lència 
Financera 2019. 

“El futur del treball”, un debat promogut a escala mundial per l’Organització Internacional del Treball 
(OIT) va comptar amb diversos actes organitzats a Barcelona. El CTESC va participar als celebrats 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i per l’Institut d’Estudis del Treball, de la 
Universitat Autònoma de Catalunya, amb representants de l’organització internacional. 

D’aquest darrer Institut, també es va participar al Seminari “Transicions a l’Ocupació”, sobre la 
transició dels joves al mercat de treball, un tema que també tracta cada any el Consell a la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya, que elabora en compliment de la llei que regula les seves 
funcions. 

En l’àmbit social cal destacar la intervenció del CTESC en el Seminari “L’impacte del Pilar europeu 
de drets socials”, organitzat per la Comissió i el Parlament Europeu a Catalunya amb la col·laboració 
de la Generalitat. En concret, es va intervenir sobre el tema “Els 20 principis del pilar a Catalunya”, 
amb una intervenció sobre l’estat de la situació i possibles accions a emprendre. El Pilar de drets 
socials és un dels objectius clau de l’acció europea actualment. 

Per altra banda, el president del CTESC va fer una compareixença al Parlament relativa a la Llei 
d’ordenació del litoral. 

A les xarxes socials es pot seguir tota l’actualitat i activitat del CTESC mitjançant Twitter, Flickr i 
també a LinkedIn. 
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4.2. DIFUSIÓ, DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS 

Amb la voluntat de reforçar el treball d’organització, enguany hem elaborat el Catàleg de processos 
de l’Àrea de Difusió, Documentació i Publicacions que recull, de manera ordenada, totes les tasques 
que es duen a terme a l’Àrea, classificades per funcions, processos i procediments, sent aquests 
últims els que mostren l’activitat feta. L’hem associat al Quadre de Classificació documental 
corporatiu (QdC), que és l’estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteixen les funcions, 
activitats i operacions de l’organització. De cada procediment s’indica la sèrie documental que 
l’empara, l’enllaç amb altres processos relacionats, les tasques que marquen el seu inici i final i els 
actors que hi intervenen. S’ha concebut d’una forma que en el futur faciliti la vinculació amb els 
procediments d’altres unitats del CTESC. 

Les tasques programades s’agrupen entorn a unes funcions que incorporen, entre d’altres, la 
planificació de l’activitat de l’Àrea, la imatge corporativa, l’estil editorial i els continguts publicats pel 
CTESC, la gestió i la difusió editorial i el suport documental a l’activitat del Consell. 

En l’àmbit editorial, s’han revisat els originals de la col·lecció Estudis i informes del Consell, per tal 
d’oferir la totalitat dels .pdf al web des del primer número. També s’han revisat totes les carpetes de 
treball amb la finalitat d’identificar els màsters dels estudis i informes per a la conservació posterior. 
S’ha completat la revisió de tots els fitxers editorials per adequar-los al que preveu l’art. 36 de la 
normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que preveu que les 
publicacions (i la documentació que s’hi relaciona) s’arxivaran segons el quadre de classificació 
corresponent, tant si es tracta d’una publicació física com electrònica. 

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

Coberta de l’Informe de gestió 2018 (adaptació). 

Coberta de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018 (adaptació). 

El treball autònom col·lectiu (nova coberta). 

Situació del treball autònom 2018 (adaptació). 

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

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

Per tal de fer la difusió de les activitats i els productes del Consell, l’Àrea compta amb un directori 
que inclou 3.993 destinataris institucionals i personals, després de la revisió feta l’any 2018 per tal 
d’adequar-lo a les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades. 

Mitjançant la informació continguda al directori s’elaboren els butlletins de difusió dels actes 
programats i de les publicacions elaborades. L’any 2019 es van fer els següents: 

Informe de gestió 2018, amb 493 destinataris (Butlletí Infopublicacions) 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, amb 1.110 destinataris (Butlletí Infopublicacions) 

Polítiques de suport a les famílies, amb 579 destinataris (Butlletí d’actes) 

Integració de l’atenció social i sanitària, amb 558 destinataris (Butlletí d’actes) 

El model productiu i la productivitat a Catalunya, amb 659 destinataris (Butlletí d’actes) 
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La qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya, amb 858 destinataris (Butlletí d’actes) 

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

Es manté la col·laboració, a efectes de difusió, amb la Fundació Dialnet. Es redacta un conveni per 
cada informe i/o memòria elaborats, per tal que l’obra es publiqui en aquest repositori universitari, 
que compta amb més d’un milió d’usuaris. A més, es revisen periòdicament les referències 
bibliogràfiques del Consell disponibles en la base de dades Dialnet. Durant l’any 2019 els usuaris 
de Dialnet s’han descarregat els documents que s’indiquen a continuació. Les dades fan referència 
a les visites als textos complets dels llibres i no inclouen les visites a la portada: 

Polítiques de suport a les famílies 25 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017 41 

Situació del treball autònom a Catalunya 2017 30 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016 49 

Situació del treball autònom a Catalunya 2016 47 

Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions 44 

La formació professional dual en el sistema educatiu català 51 

Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa 47 

La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada 70 

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

Resultats del primer any d'aplicació 44 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015 36 

La inversió estrangera a Catalunya 33 

Situació del treball autònom a Catalunya 2015 37 

Gestió i impuls de les infraestructures de l'energia 54 

La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària 41 

Memòria socioeconòmica i laboral 2014 209 

Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l´Estat i l´estranger 67 

Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques 168 

Reorientació de les estratègies del sector de l´edificació 85 

Gestió i impuls de les infraestructures II: residus 80 

El risc de pobresa i mercat de treball 37 

Es mantenen i s’actualitzen els principals apartats del web: l’Actualitat, amb periodicitat diària, el 
Recull normatiu i els Indicadors socioeconòmics i laborals, amb periodicitat mensual, el Recomanats 
segons peticions rebudes i/o detecció de documents d’interès, i la resta d’apartats segons la 
freqüència necessària. 
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Així mateix, es gestionen les trameses dels restants butlletins del CTESC (Indicadors 
socioeconòmics i laborals, Recull normatiu i Observatori de la Responsabilitat Social de les 
Empreses). 

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

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

La col·lecció bibliogràfica del Centre de Documentació l’any 2019 està formada per 14.447 
documents, 841 documents més que l’any anterior: 

7.070 monografies 

4.306 articles de revista 

3.071 números d’anuaris 

Actualment es reben periòdicament: 

118 títols d’anuaris 

109 títols de revistes 
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33,62% 

66,39% 

Documents en paper Documents en format electrònic 

El percentatge de documents en format electrònic s’ha incrementat lleugerament: del 65,96% l’any 
2018 s’ha passat al 66,39% l’any 2019. El nombre de monografies i anuaris que s’incorporen al fons 
és majoritàriament en format electrònic. Només una mínima part està en paper (al voltant del 6%). 
En canvi, la meitat dels articles (48%) que s’incorporen al fons provenen de revistes que es reben 
en paper. A més, des del portal de Dialnet es pot fer la recerca d’articles d’altres revistes disponibles 
gratuïtament en línia. 

Tots els documents es donen a conèixer als usuaris del Centre de Documentació mitjançant 
l’Expositor de novetats, que s’envia periòdicament mitjançant un butlletí electrònic. El nombre de 
butlletins que s’han enviat el 2019 és de 14, amb una mitjana de 60 documents per butlletí. 

El Centre de Documentació recull l’accés a 28 bases de dades. D’aquestes, 5 són de pagament 
(especialitzades en legislació, jurisprudència i normes UNE AENOR) i el cost va a càrrec de la 
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. La resta són d’accés lliure. 

Els documents de la col·lecció es poden cercar mitjançant el Catàleg de les Biblioteques 
Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) i del propi Catàleg del Centre de 
Documentació a les adreces següents: 

BEG: http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/ 

CTESC: http://ctesc.gencat.cat/scripts/cdoc.asp 

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

Gràcies a la col·laboració al Catàleg BEG i a la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la 
Generalitat de Catalunya, formada per més de 50 biblioteques distribuïdes arreu del territori català, 
es disposa de préstec interbibliotecari amb qualsevol d’aquestes biblioteques. Per tant, els usuaris 
del Centre de Documentació del CTESC poden accedir a un total de 942.053 documents fins a l’any 
2019, corresponents a 761.527 títols diferents, que són 18.896 títols més que l’any 2018. 
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4.3. ENTORNS WEB 

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

Aquest any s’ha treballat en alleugerir la gestió d’aquests entorns, en la consolidació dels 
continguts existents i la creació de nous continguts, i en el compliment dels paràmetres de 
transparència i de protecció de dades establerts per la llei. 

L’aprovació dels protocols d’informació i difusió a finals del 2017 afecten la gestió dels continguts 
d’aquests espais: haurien de permetre concretar les accions a seguir en qualsevol actuació 
comunicativa a més d’establir-ne criteris de seguiment. 

Web del Consell 

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

L’any 2019 el web del Consell ha tingut més de 15.000 visites i s’han consultat més de 45.000 
pàgines. Les més consultades, a més de la pàgina principal del web i de l’espai intern, són 
“Experiències de l’Observatori”, “Estudis i informes” i “El Consell”. Pel que fa a les accions de 
desenvolupament, s’han posat en funcionament les millores tècniques que n’alleugereixen i en 
milloren la gestió, i s’han localitzat eines externes i difós entre els usuaris per a una millor gestió 
dels enllaços. 

Per a l’any 2020, es preveu treballar la implantació real del disseny responsiu, tenint en compte 
sempre el públic al que ens dirigim i els continguts que hi oferim. A més, es duran al web 
desenvolupaments de la intranet que es considera que poden ser d’interès general. 
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Intranet 

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

L’any 2019, a més de les tasques habituals de revisió, gestió i documentació, s’ha implementat 
l’apartat d’Arxiu i gestió documental que, entre altres serveis, recull i personalitza automàticament 
les dades obertes del Quadre de classificació documental de la Generalitat de Catalunya; s’ha creat 
un apartat de Dades personals en el que s’han digitalitzat dades i documentació de gestió per 
permetre’n un millor accés i control personal; s’ha millorat la gestió de la Dedicació personal als 
projectes; s’ha creat un històric de participació a Projectes de les persones implicades, siguin 
personal o membres del Consell, i s’ha desenvolupat i està a punt d’entrar en funcionament la 
renovació del Centre de documentació, que no només reordena apartats sinó que n’ofereix de 
nous. 

Evolucionar cap a una personalització de l’entorn més àmplia i definida és un dels principals 
objectius de desenvolupament per al proper any. 
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA 

5.1. RECURSOS HUMANS 

Organització interna 
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5.2. RECURSOS ECONÒMICS 

Execució pressupostària 

Pos. pressupostària Pressupost Inicial
Pressupost 

Definitiu

Variacions

de Crèdit
Autoritzat

Saldo

Reserves

Pressupost

Disponible

% Autorit. /

Press.Def.

% (A + saldo R) /

Press.Def.

D/130000100/1110/0000 Retribucions bàsique 402.716,64 406.316,64 3.600,00 405.341,07 975,57 99,76% 99,76%

D/130000100/1110/0042 Retribucions bàsique 24.100,00 24.100,00 23.828,35 271,65 98,87% 98,87%

D/130000200/1110/0000 Retribucions compl. 640.957,88 643.957,88 3.000,00 643.381,01 576,87 99,91% 99,91%

D/130000200/1110/0042 Retribucions compl. 34.800,00 34.800,00 34.603,87 196,13 99,44% 99,44%

D/132000100/1110/0000 Retrib. bàsiq. i alt 201.800,00 206.500,00 4.700,00 206.408,95 91,05 99,96% 99,96%

D/132000100/1110/0042 Retrib. bàsiq. i alt 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00% 100,00%

D/160000100/1110/0000 Seguretat Social 315.000,00 318.000,00 3.000,00 316.573,59 0,00 1.426,41 99,55% 99,55%

D/160000100/1110/0042 Seguretat Social 1.651,19 1.651,19 0,00 1.651,19 0,00%

Resultat 1.560.474,52 1.644.325,71 83.851,19 1.639.136,84 0,00 5.188,87 99,68% 99,68%

D/200000200/1110/0000 Al. llog.càn.terreny 362.000,00 376.496,31 14.496,31 376.496,31 0,00 100,00% 100,00%

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

D/202000300/1110/0000 Llog.càn. programari 2.000,00 2.000,00 2.000,00

D/203000100/1110/0000 Llog. i càn. al. im. 500,00 500,00 114,57 385,43 22,91% 22,91%

D/210000100/1110/0000 Cons i rep ter, béns 60.000,00 60.000,00 54.672,50 5.327,50 91,12% 91,12%

D/212000100/1110/0000 Con.rep.mant.eq.proc 1.700,00 1.700,00 1.700,00

D/212000200/1110/0000 Con.rep.mant.eq.repr 5.000,00 5.000,00 3.418,57 0,00 1.581,43 68,37% 68,37%

D/212000300/1110/0000 Mant. aplic. inform. 7.000,00 7.000,00 3.639,24 0,00 3.360,76 51,99% 51,99%

D/213000100/1110/0000 Con.rep. mant.al.im. 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00%

D/220000100/1110/0000 Mat. ord. no inventa 3.000,00 3.000,00 926,93 0,00 2.073,07 30,90% 30,90%

D/220000200/1110/0000 Prem. rev. llib. al. 8.000,00 8.000,00 7.448,77 0,00 551,23 93,11% 93,11%

D/221000100/1110/0000 Aigua i energia 31.000,00 31.000,00 30.977,56 22,44 99,93% 99,93%

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

D/221008900/1110/0000 Altres subministram. 3.000,00 3.000,00 135,39 0,00 2.864,61 4,51% 4,51%

D/222000100/1110/0000 Desp.post.,miss./al 600,00 600,00 42,09 557,91 7,02% 7,02%

D/222000200/1110/0000 Sol. Conn. Dad. CTTI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

D/222000300/1110/0000 Com.serv.veu al.ent. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

D/224000100/1110/0000 Despeses d'asseguran 7.250,00 7.250,00 6.930,93 0,00 319,07 95,60% 95,60%

D/226000200/1110/0000 Aten. protoc. i repr 4.000,00 4.000,00 105,05 0,00 3.894,95 2,63% 2,63%

D/226000500/1110/0000 Org. Reunions i conf 12.026,96 12.026,96 973,25 0,00 11.053,71 8,09% 8,09%

D/226000900/1110/0000 F.cons. i òrg. col·l 115.000,00 115.000,00 57.659,99 0,00 57.340,01 50,14% 50,14%

D/226001100/1110/0000 Formació empl. publ. 6.000,00 6.000,00 4.278,87 0,00 1.721,13 71,31% 71,31%

D/226008900/1110/0000 Altres despeses div. 31.642,97 17.146,66 -14.496,31 7.437,91 0,00 9.708,75 43,38% 43,38%

D/227000100/1110/0000 Neteja i sanejament 21.000,00 21.000,00 18.097,57 0,00 2.902,43 86,18% 86,18%

D/227008900/1110/0000 Al.treb.p.fís.o jur. 10.000,00 10.000,00 7.260,00 0,00 2.740,00 72,60% 72,60%

D/228000100/1110/0000 Sol. tec. CTTI 10.881,76 10.881,76 7.273,01 0,00 3.608,75 66,84% 66,84%

D/228000200/1110/0000 Serv. inf. alt. ent. 53.000,00 38.700,00 -14.300,00 25.713,66 0,00 12.986,34 66,44% 66,44%

D/228000700/1110/0000 Sol. TIC. CTTI 2.500,00 2.500,00 2.500,00

D/230000100/1110/0000 Diet. locom. i trasl 5.000,00 5.000,00 2.012,74 0,00 2.987,26 40,25% 40,25%

Resultat 771.051,69 756.751,69 -14.300,00 619.146,51 0,00 137.605,18 81,82% 81,82%

2.331.526,21 2.401.077,40 69.551,19 2.258.283,35 0,00 142.794,05 94,05% 94,05%
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Aplicades les restriccions del 6% (139.891,57 euros) sobre el pressupost prorrogat indicades per 
l’Ordre VEH/165/2019, s’ha executat un total de 2.258.283,35 euros. Aquest import representa el 
99,88% del pressupost definitiu, que ascendeix a 2.261.185,83 euros, i el romanent real és de 
2.902,48 euros 
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5.3 ARXIU CENTRAL ADMINISTRATIU DEL CTESC 

L’activitat de l’Arxiu Central Administratiu del CTESC, que depèn de la Secretaria Executiva, es va 
iniciar l’any 2018. Durant aquell any es van identificar les sèries documentals de la Secretaria i, 
posteriorment, l’any 2019, amb el vist i plau de la secretària, s’han establert les Pautes de gestió de 
documents del CTESC. Les pautes determinen com s’han d’organitzar i tractar els documents 
generats o rebuts, com s’han de fer les trameses i comunicacions dintre i cap a fora del Consell i 
com s’ha de dur a terme la conservació i l’eliminació dels documents. 

Per tal de donar a conèixer les Pautes de gestió de documents del CTESC s’han fet dues sessions 
informatives a tot el personal de l’organisme. Les pautes han quedat escrites en un nou apartat de 
la intranet de “Gestió documental i arxiu”. A més, l’apartat permet consultar el Quadre de 
classificació funcional del CTESC, que és el recull de les sèries documentals a partir de les quals 
es classifica tota la documentació. És una extracció de les sèries documentals del Quadre de 
classificació funcional de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant l’apartat “Les meves sèries” cada 
treballador pot veure quines sèries té assignades perquè en custodia documentació. 

La majoria de sèries documentals del Quadre de classificació del CTESC ja existien al quadre de la 
Generalitat, però per a les sèries pròpies del negoci del CTESC s'han donat d'alta al Quadre de 
classificació funcional de la Generalitat les sèries següents: “GV00331 Assessorament consultiu al 
Govern”, per a les actes de les comissions i del Ple, i “TR00272 Foment de la responsabilitat social 
de les empreses a Catalunya” i “TR00274 Experiències de responsabilitat social de les empreses a 
Catalunya”, per a l’activitat duta a terme per l’Observatori de la Responsabilitat Social de les 
Empreses. D’altra banda, s'ha adaptat la definició de la sèrie “JU00097 Elaboració de dictàmens” 
per encabir-hi els dictàmens del CTESC i s'han identificat la resta de sèries del negoci del CTESC: 
“GV00049 Assessorament en matèria d’impuls econòmic”, “GV00050 Assessorament en matèria de 
societat”, “GV00051 Assessorament en matèria de política territorial i ambiental” i “GV00052 
Assessorament al Govern en desenvolupament sostenible”, per als informes. 

El quadre de classificació s’ha començat a aplicar a les carpetes de les unitats de xarxa, identificant-
les amb el codi i el nom de la sèrie documental i normalitzant els noms dels expedients que les 
formen. 

Finalment, també s’ha creat el Registre d'Eliminacions de Documents del CTESC mitjançant una 
comunicació a la Secretaria de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD) i un control del registre a la intranet que manté l’arxiver. 
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5.4. TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, el Consell publica al seu web informacions d’interès per als 
ciutadans en àmbits tals com organització, economia i finances, contractació, línies d’actuació i 
protecció de dades. 

Aquestes informacions s’actualitzen periòdicament segons un calendari que es fa públic al web, 
amb la voluntat de col·laborar en l’aprofundiment de polítiques transparents, fonamentades en el 
coneixement de l’activitat pública, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió 
administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública. 

En l’àmbit de la protecció de dades, se segueixen les previsions marcades pel Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, i la normativa posterior. Així, s’han identificat tots 
els tractaments del Consell i se n’ha fet la descripció segons pautes normatives. La informació 
referent als tractaments s’ha incorporat a la base de dades RAT (Registre d’activitats de tractament), 
eina facilitada per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). Els formularis de nova 
creació tenen com a objectiu donar la possibilitat que els ciutadans puguin exercir els seus drets en 
l’àmbit de la protecció de dades o bé incidir en alguns circuits interns en els que es fa tractament de 
dades. Es manté una comunicació fluida amb l’APDCAT a efectes de coordinació. 
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http://ctesc.gencat.cat/transparencia/index.html#a0

	Marcadores de estructura

