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1. Objectius i criteris d’actuació 
Missió 
§ Contribuir a què les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacionals del Govern de 

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

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

competències.  

§ Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya. 

§ Aconseguir el màxim grau de consens possible en totes les activitats. 

§ Donar la màxima difusió a les actuacions del CTESC. 

Objectius operatius 
§ Reforçar la qualitat dels dictàmens.  

§ Mantenir el grau de compliment dels terminis pel que fa als dictàmens sol·licitats. 

§ Potenciar les actuacions d’iniciativa pròpia (estudis, informes, jornades i seminaris).  

§ Estrènyer la col·laboració amb el conjunt de la societat i el món universitari. 

§ Ampliar la informació que ofereix el CTESC, tant a la societat en general com als seus 
membres, i afavorir-ne la seva interacció.  

Objectius específics del Pla 2015 
§ Incrementar els continguts qualitatius en els dictàmens sol·licitats pel Govern. 

§ Mantenir o millorar l’avaluació dels dictàmens emesos relativa al grau d’acceptació per part 
del Govern. 

§ Elaborar: 

© Els dictàmens que sol·liciti el Govern. 

© La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2014. 

© L’Informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 

© Els estudis, informes i altres activitats d’iniciativa pròpia. 

© L’Informe anual de gestió del Consell.  

© El calendari d’execució dels projectes, fixant-ne les pautes d’acompliment. 

§ Difondre les activitats del Consell i reforçar la seva incidència a la societat. 

§ Desenvolupar el Pla de comunicació del CTESC potenciant la via telemàtica per tal 
d’obtenir la màxima divulgació de les publicacions i treballs del CTESC entre el seu públic 
objectiu, al menor cost.  

Criteris generals d’actuació 
Dictàmens 
§ Cercar i disposar, prèviament, d’informació sobre la normativa que cal dictaminar. 

§ Reforçar la qualitat dels dictàmens: 
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© Incorporar la descripció i la valoració, si escau, dels elements econòmics i socials que 
marquen l’entorn de la norma objecte del dictamen. 

© Evitar, mitjançant el consens, el màxim de bloquejos o rigideses possibles. 

© Sol·licitar als departaments que el tràmit d’urgència només s’apliqui en els casos 
indispensables. 

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

§ Obrir vies de comunicació amb els sectors de la societat afectats per les normes que s’han 
de dictaminar. 

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

© Seleccionar temes socioeconòmics rellevants i d’actualitat. 

© Definir clarament l’objectiu que cal assolir i els seus terminis d’execució. 

© Cercar el consens absolut en tots els informes i propostes dirigits al Govern. 

© Seleccionar els tipus d’activitat (informes, estudis, jornades o publicacions) en funció de 
les capacitats i les possibilitats. 

© Potenciar la participació dels tècnics especialitzats de les organitzacions. 

§ Col·laborar amb les altres iniciatives que desenvolupi el Govern en matèria d’RSC, 
mitjançant l'ORSEC. 

Iniciativa pròpia. Estudis i informes 
§ Criteris de selecció:  

© Útils i d’interès per la seva transcendència social i econòmica. 

© Definits, pel que fa als seus objectius i continguts. 

© Possibles, perquè sigui plausible assolir el consens absolut a l’informe i les propostes 
finals. 

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

§ Criteris d’elaboració: 

© Terminis d’execució establerts i avaluació de les possibilitats tècniques. 

© Aprofitar i generar sinèrgies amb el contingut de la Memòria. 

© Utilitzar les dades més actualitzades que sigui possible. 

© Conclusions i recomanacions clares i executables. 

§ Criteris de gestió:  

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

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

Iniciativa pròpia. Seminaris 
Amb els seminaris es tracta d’afavorir l’intercanvi d’idees i posicions i aprofundir en el 
coneixement, mitjançant la generació d’un clima distès i informal, però amb el màxim rigor tècnic. 

§ Criteris de selecció:  
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© Tema d’actualitat i transcendència econòmica i social, preferentment relacionat amb 
temes endegats al Consell. 

© Persones de reconegut prestigi sobre la matèria que es tracta i amb capacitat de 
comunicació. 

© Amb capacitat de convocatòria entre les organitzacions del CTESC i el conjunt de la 
societat. 

§ Criteris de gestió:  

© Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, la difusió 
i la realització de la conferència. 

© Difusió posterior. 

Iniciativa pròpia. Jornades 
§ Criteris de selecció:  

© Tema d’actualitat d'interès per la seva transcendència social i econòmica. 
© Expectativa raonables de conclusions. 
© Perspectives de difusió i determinació del públic potencialment interessat.  
© Criteris d’elaboració: 
© Definició dels tipus de jornada: 

· De debat o aprofundiment en el coneixement del tema objecte de la jornada.  
· De presentació de conclusions sobre informes o estudis previs del Consell. 

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

reconeguda  capacitat o autoritat tècnica. 

§ Criteris de gestió:  

© Equip responsable de cada estudi o informe: cap del projecte (director del Gabinet 
d’Estudis).  

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

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

Incidència en la societat 
§ Millorar la col·laboració amb organismes i entitats institucionals o universitàries. 

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

© Organitzar conferències, jornades i altres iniciatives d’anàlisi i de debat socioeconòmic i 
laboral i/o participar-hi conjuntament. 

© Desenvolupar els acords de col·laboració subscrits. 

§ Mantenir el contacte i compartir experiències positives amb altres CES. 

§ Fer propostes de bones pràctiques en els àmbits competència del CTESC. 

§ Realitzar visites a empreses i entitats que presentin algun aspecte rellevant, concordant 
amb les seves competències. 

Difusió de les activitats 
§ Elaborar el Pla de comunicació del Consell, que es basa a potenciar l’espai web com a 

mecanisme de difusió preferent:  
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© Incrementar el contingut d’informació que s’ofereix i s’hi incorpora. 

© Actualitzar-lo de forma constant i emetre missatges sobre novetats. 

© Millorar l’accessibilitat (lingüística i visual) de la informació.  

© Incorporar totes les publicacions del Consell i en especial:  

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

Ø La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, de caràcter anual. 

Ø L’ Informe de gestió. 

Ø Els informes i estudis elaborats. 

§ Mantenir la presència del CTESC en les xarxes: Bloc, Twitter i Linkedin.  

§ Potenciar la relació amb els mitjans de comunicació per tal que es facin ressò de les 
activitats del Consell. 
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2. Composició, òrgans i funcions 
Composició 
L’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i 
l’article 4 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei, disposen que el 
Consell és integrat per trenta-set membres, distribuïts de la manera següent: 

§ La persona que ocupa la Presidència. 

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

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

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

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

§ El Ple 

§ La Comissió Executiva 

§ Les comissions de treball  

§ La Presidència 

§ Les vicepresidències 

§ La Secretaria Executiva. 

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

Ple 
§ Establir les línies generals de l’actuació del Consell. 

§ Emetre els dictàmens preceptius i no vinculants, previs a la tramitació corresponent, previstos 
a 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. 
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§ Aprovar la separació del president o presidenta en una sessió específica convocada a aquest 
efecte.  

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

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

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

§ Designar els membres de la Comissió Executiva.  

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

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

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

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

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

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

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

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

§ Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.  

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

§ Aprovar el projecte de Reglament intern d’organització i funcionament.  

§ Elaborar i aprovar l’Avantproposta de pressupost anual. 

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

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

§ Elaborar el Pla de treball anual.  

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

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

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

§ Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell. 

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

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

§ Qualsevulla altra funció que el Ple li delegui expressament.  
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Comissions de treball 
L’article 11 del Decret 43/2007 estableix el nombre de comissions de treball permanent 
necessàries i llur composició i funcions. 

Es creen quatre comissions de treball de caràcter permanent:  

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

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

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

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

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

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

Són funcions de les comissions de treball permanents: 

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

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

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

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. 
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3. Activitat dels òrgans col·legiats 
 
El Ple 
Enguany el Ple s’ha reunit en vuit ocasions, totes vuit amb caràcter extraordinari.  

 

16.02.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aproven quatre dictàmens per unanimitat. En primer lloc, s’aprova el 
Dictamen sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i 
almàsseres, el ponent del qual és el senyor Pié. Tot seguit, s’aproven el Dictamen sobre 
l'Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari (el ponent del qual és la senyora Rovira) i el Dictamen 
sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2 per cent a favor de 
persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures 
alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. En aquest darrer cas, la senyora Pascual 
actua com a ponent. Malgrat votar-hi a favor, Foment presenta un vot particular a aquest tercer 
dictamen. 

En quart lloc, s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de venda no 
sedentària en mercats de marxants, del qual és ponent la senyora Callís. 

En aquesta mateixa sessió del Ple, s’aproven per assentiment els objectius i criteris d'actuació del 
CTESC per a 2015. La senyora Itoiz informa als assistents de l’estat dels projectes en curs i de 
l’inici d’un nou informe, sobre la productivitat i el model productiu. 

 

27.03.2015. Extraordinària 

S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre la Proposta d’ordre relativa al procediment 
d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions 
empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya, prèvia presentació per part del senyor 
Bonastre d’una nova observació general en substitució de les observacions generals quarta i 
cinquena. Foment i Fepime accepten l’observació proposada i retiren les observacions generals 
quarta i cinquena, que passen a integrar el seu vot particular, que presenten conjuntament. 

Tot seguit, s’aproven també per unanimitat, dues delegacions de vot en els membres de la 
Comissió Executiva per aprovar, si escau, els dictàmens sobre l'Avantprojecte de llei de la 
Catalunya Exterior i sobre l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de 
modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. 

 

24.04.2015. Extraordinària 

En aquesta sessió s’aproven dos dictàmens. En primer lloc, s’aprova per unanimitat el Dictamen 
del Projecte de decret dels fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques, del qual és ponent la senyora Esteban. 
En segon lloc, els assistents aproven el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven 
els estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa per divuit vots a favor, cap en contra i 
quatre abstencions. N’és ponent el senyor Labrador. 

A continuació el president explica que es va decidir suspendre la tramitació del Dictamen sobre 
l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya, atès que el text enviat pel Departament no era el 
definitiu.  
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25.05.2015. Extraordinària 

En aquesta sessió s’aproven dos dictàmens per unanimitat: el relatiu al Projecte de decret de 
formació sanitària especialitzada a Catalunya, que té com a ponent la senyora Guiteras, i el relatiu 
al Projecte  de  decret  de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del 
Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de 
modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de  febrer; 37/2010, de 16 de 
març i 397/2011, d’11 d’octubre, pels quals s’aproven diferents reglaments en matèria de joc. El 
senyor Bonal és el ponent d’aquest darrer dictamen. 

El president informa de la resposta donada pel CTESC a la petició d’informació del Departament 
d’Ensenyament relativa a la relació entre el risc de fracàs escolar i la llengua parlada a casa, 
seguint les explicacions que es van donar quan es va aprovar l’informe als mitjans de 
comunicació, atès que en van fer una lectura superficial i esbiaixada. 

 
30.06.2015. Extraordinària 

En aquesta sessió del Ple s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret relatiu 
al procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les 
organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya, el ponent del qual és el 
senyor Fandiño. Acompanyen aquest Dictamen dos vots particulars, un presentat conjuntament 
per Foment i Fepime, i l’altre presentat per Pimec.  

A continuació es presenta i s’aprova per unanimitat l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures 
II. Energia, prèvia felicitació a l’equip tècnic i als membres del grup de treball per la tasca 
realitzada. 

Tot seguit, s’aprova també per unanimitat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014. 
El president recorda que serà presentada públicament el dia 8 de juliol. 

El president informa del canvi de prelació en les vicepresidències que correspon a partir del juliol, 
atès que ja ha transcorregut el primer any de mandat. 

 
13.07.2015. Ordinària 

En aquesta reunió s’aproven tres dictàmens per unanimitat. En primer lloc, s’aprova el Dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos, el ponent del 
qual és el senyor Vives. A  continuació, s’aprova el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei 
d'arquitectura, del qual és ponent la senyora Callís. Per últim, s’aprova el Dictamen sobre el 
Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de 
mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores. El ponent d’aquest dictamen és el 
senyor Labrador. 

Tot seguit, la senyora Sánchez presenta breument l’Informe La gestió del temps de treball 
remunerat en el context de la reforma horària i agraeix la tasca realitzada per l’equip tècnic i els 
membres del grup de treball, atès que s’ha finalitzat l’Informe abans de la data inicialment prevista, 
tal com va demanar el Govern. L’Informe s’aprova per unanimitat. 

 

07.09.2015. Extraordinària 

S’aproven dos dictàmens per unanimitat: d’una banda, el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya, el 
ponent del qual és el senyor Guillermo; i de l’altra, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de 
canvi climàtic, del qual és ponent la senyora Cabañas. 
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Sala de Plens del CTESC 

Així mateix, s’aprova per unanimitat delegar en els membres de la Comissió Executiva l’aprovació, 
si escau, de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia 
d'activitats en matèria de residus i sobre el Registre General de Persones Productores de Residus 
de Catalunya i el Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya, adscrits a 
l'Agència de Residus de Catalunya. 

 
14.12.2015. Extraordinària 

En la darrera sessió del Ple de l’any s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de 
decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. El 
senyor Illa, ponent del Dictamen en resumeix els antecedents i les principals consideracions. A 
continuació, s’aprova el calendari de reunions ordinàries del CTESC per a l’any 2016. 
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La Comissió Executiva 
La Comissió Executiva s’ha reunit en tretze ocasions, de les quals quatre ho ha fet amb caràcter 
ordinari i nou amb caràcter extraordinari. 

 

09.01.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de 
Catalunya. 

La secretària executiva informa que a la reunió de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de 8 de 
gener s’ha acordat l’elaboració d’un informe sobre la productivitat i el nou model productiu. Es 
designen els membres del grup de treball.  

 

02.02.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes.  

Es dóna el vist-i-plau als objectius del CTESC per al 2015 així com al pla de treball. 

S’aprova l’execució definitiva del pressupost del CTESC corresponent a l’any 2014. 

S’acorden els monogràfics que es tractaran en els indicadors del primer trimestre de 2015. Es 
proposa, per a posteriors monogràfics, l’anàlisi de l’evolució de la renda mínima i de la relació 
entre el preu dels carburants i el preu del barril de Brent.  

 
02.03.2015. Extraordinària 

Per delegació del Ple, s’aprova el Dictamen sobre el Pla director de mobilitat de la regió 
metropolitana de Barcelona 2013-2018.  

S’aprova l'Informe de gestió 2014 del CTESC. 

Es ratifica la proposta de nous estatuts del Consorci d'Ivàlua i s’acorda proposar que es faci 
constar que el nomenament del vocal al Consell Rector en representació del CTESC, sense 
perjudici de correspondre al departament competent en matèria d’empresa i ocupació, hauria de 
ser a proposta del CTESC. 

El president informa de la convocatòria del Pacte Nacional pel Dret a Decidir per al proper 6 de 
març a les 9:30 hores al Parlament de Catalunya.  

 
31.03.2015. Extraordinària 

Per delegació del Ple, s’aprova el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior. 

El president informa del resultat de la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir del passat 6 de 
març. 

 
10.04.2015. Ordinària 

Per delegació del Ple s’aprova el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de 
Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya. 
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Es debaten els objectius i els criteris d’actuació del CTESC i es tracta sobre el procediment 
d’elaboració dels dictàmens, sobre els informes en curs i la previsió de jornades.  

S’acorda fer, el proper mes de setembre, una reunió sobre com donar un nou enfocament a la 
memòria socioeconòmica.  

 

11.05.2015. Ordinària 

S’informa sobre l’execució del pressupost del CTESC a 30 d’abril de 2015.  

Es dóna el vistiplau al formulari de consideracions per a l'elaboració de dictàmens i s’acorda que 
es penjarà a l’Espai intern del web per tal que a partir d’ara es tingui com a referència per elaborar 
les aportacions als dictàmens. 

S’acorda que el criteri per decidir fer un informe ha de ser el del seu interès i que en la mesura del 
possible s’ha de mantenir l’equilibri entre comissions de treball, sense que això impliqui que sigui 
obligatori que s’atribueixi un informe a cada comissió de treball. 

S’acorda que el mes de setembre es faci la jornada sobre el sistema financer i que consti d’una 
ponència a càrrec, en principi, del senyor Guardiola, conseller delegat de Banc de Sabadell. 

Es dóna per ratificada la nova versió dels estatuts d’Ivàlua, sense perjudici que els presents 
disposin d’uns dies per fer les aportacions que considerin escaients. Transcorregut aquest termini 
es comunicarà a Ivàlua l’acord de ratificació de la versió modificada dels estatuts. 

S’acorda el capteniment que s’ha de seguir en cas que el Departament d’Ensenyament demani el 
posicionament del CTESC en relació amb el procediment contenciós administratiu en el qual se 
cita l’Informe El risc de fracàs escolar a Catalunya.  

 

22.06.2015. Extraordinària 

S’aprova l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures II. Energia.  

S’aproven l’apartat “Normativa i iniciatives públiques” del capítol IV i l’apartat “Habitatge”, de la 
Memòria socioeconòmica i laboral 2014. 

S’inicia l’anàlisi del "Resum executiu" i de l’"Evolució de futur", de la Memòria socioeconòmica i 
laboral 2014. 

 

29.06.2015. Extraordinària 

S’aprova l’apartat “Sector públic” del capítol I de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2014.  

S’aproven el resum executiu i l’apartat “Evolució de futur” (previsions) de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014. 

 
27.07.2015. Extraordinària 

S’analitzen els projectes en curs i les propostes de nous projectes i s’acorda que els propers 
informes siguin els referents a la inversió estrangera a Catalunya i a la garantia d’ingressos. 

Es considera oportú un nou enfocament per a l'elaboració de la Memòria socioeconòmica i laboral 
de Catalunya 2015 i s’acorda continuar el debat en una propera reunió.   

S’acorda proposar el president del CTESC com a vocal del Consell Rector d’Ivàlua. 

S’acorda el capteniment que s’ha de seguir en relació amb la carta de Pimec en la qual se 
sol·licita l’adequació de la composició del Grup Segon del CTESC, atesa la declaració de nul·litat 
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del reconeixement de la condició d’organització empresarial més representativa a Catalunya de 
l’associació Fepime Catalunya. 
 

14.09.2015. Ordinària 

Per delegació del Ple s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la 
comunicació prèvia d'activitats en matèria de residus i sobre el Registre General de Persones 
Productores de Residus de Catalunya i el Registre General de Persones Gestores de Residus de 
Catalunya, adscrits a l'Agència de Residus de Catalunya. 

Es debat sobre l’oportunitat d'un nou enfocament per a l'elaboració de la Memòria socioeconòmica 
i laboral de Catalunya 2015. 

S’acorda que a la propera reunió de la Comissió Executiva s’analitzaran diferents models de 
memòria i així mateix es determinaran els criteris generals de com han de ser els capítols. 
S’acorda que, una vegada decidits aquests criteris generals, es convocaran les comissions de 
treball que hauran d’analitzar el contingut concret de cada capítol de la Memòria per decidir si cal 
eliminar algun apartat o incorporar-ne d’altres. 

S’acorda no fer la presentació de l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures de l’energia, atès 
que el Pacte nacional per a la transició energètica, aprovat poc després de l’Informe, conté moltes 
de les observacions de l’Informe i hi afegeix el vessant polític que el CTESC no tracta. S’acorda 
també incorporar l’Informe al web del CTESC. 

S’acorda no fer l’Informe sobre la garantia d’ingressos i substituir-lo per l’informe d’infraestructures 
de les telecomunicacions, tancant així el bloc sobre infraestructures. 

S’acorda assignar l’Informe sobre la inversió estrangera a la Comissió de Treball d’Economia i 
Fiscalitat i que el grup de treball en determini el ponent. 

S’acorda convocar el grup de treball per concretar els ponents per a la jornada de presentació de 
l’Informe La gestió del temps de treball en el context de la reforma horària. 

 

07.10.2015. Extraordinària 

S’acorda la resposta del CTESC a la proposta de manifest remesa pel senyor Rigol, coordinador 
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 
19.10.2015. Ordinària 

Per delegació dels membres del Ple s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret 
pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis 
dentals i d’altres productes sanitaris dentals a mida. 

Es dóna per informat l’estat de l’execució del pressupost del CTESC a 30 de setembre de 2015. 

S’acorden els criteris generals per a l'elaboració de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2015.  

S’acorda que, una vegada designats els ponents de la Memòria, s’hi contactarà per delimitar la 
proposta d’adaptació de cada apartat de la Memòria per tal de poder presentar-la a la comissió de 
treball corresponent. Així mateix, s’acorda que els serveis tècnics faran la proposta concreta per 
determinar la data o les dates límit per rebre les dades a partir de les quals s’elaboraran els 
respectius apartats. 

S’acorda fixar un termini de 2 dies per donar el vistiplau a la proposta de fusió de la presentació de 
l'Informe La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària, aprovat pel 
CTESC, amb la jornada programada pel mateix dia per la Cambra de Comerç de Barcelona, 
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“Reforma Horària: oportunitats i dificultats”, amb l’objectiu de presentar l’Informe Mesures de 
conciliació i reforma horària. Aplicació i opinió de les empreses catalanes, fet pel fòrum de la 
Cambra anomenat Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE). 

 

23.11.2015. Extraordinària 

S’aprova la proposta de transferència de crèdits 1/2015. 

S’exposen els canvis que s’introduiran en els espais web del CTESC com a conseqüència de 
l’aplicació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat aprovats pel Govern el 20 de gener 
de 2015.  

S’acorda que el mes de febrer es presenti l’informe sobre la PAC actualment en elaboració, en cas 
que s’aprovi. 

 

Les comissions 
 

La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea 
La Comissió Permanent d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea s’ha reunit vuit vegades en el 
decurs de l’any 2015, totes amb caràcter extraordinari tret d’una. 

 

08.01.2015. Extraordinària 

Aquesta primera reunió, de caràcter extraordinari, va servir per elaborar i aprovar la Proposta de 
dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la 
propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya. En aquesta mateixa reunió també es van 
proposar i debatre els possibles informes a realitzar en el decurs de l’any en el si de la Comissió 
d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea. 

 

29.01.2015. Ordinària 

En aquesta segona reunió, l’única de caràcter ordinari durant l’any, es va dur a terme l’elaboració i 
l’aprovació de la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. 

 
27.03.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió de caràcter extraordinari es va elaborar i aprovar la Proposta de dictamen 
sobre l'Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior. 

 
09.04.2015. Extraordinària 

En aquesta ocasió la Comissió es va reunir per quarta vegada durant l’any amb l’objecte 
d’elaborar i aprovar la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de 
Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya. 

 
22.04.2015. Extraordinària 
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L’objecte d’aquesta reunió, també de caràcter extraordinari, va ser, d’una banda, l’elaboració i 
aprovació de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els estatuts 
de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa; i, de l’altra, aprovar l’epígraf sobre normativa 
legislada relativa a l'economia social del capítol 1, "L'economia a Catalunya", de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014. 

 

21.05.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió es va dur a terme l’elaboració i aprovació de la Proposta de dictamen sobre el 
Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de 
jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació 
dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març, i 
397/2011, d’11 d’octubre, pels quals s’aproven diferents reglaments en matèria de joc. 

 

09.06.2015. Extraordinària 

En aquesta ocasió la Comissió es va reunir per analitzar i finalment aprovar alguns apartats del 
capítol 1 i del capítol 4 de la Memòria. 

Concretament es va aprovar  l'apartat 2, "Preus, costos i productivitat", del capítol 1 (“L'economia 
a Catalunya”); l'apartat 5, "L'economia social", del mateix  capítol;  l'apartat 1, "Anàlisi del 
treballador/a autònom segons tipologies i sectors d'activitat a Catalunya" del capítol 4 (“Situació 
del treball autònom a Catalunya”), i finalment l'apartat 2, "Anàlisi del treballador/a autònom 
registrat a la Seguretat Social segons tipologies i sectors d'activitat a Catalunya", també del capítol 
4.  

 
16.06.2015. Extraordinària 

La Comissió d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea es va reunir en aquesta darrera ocasió per dur 
a terme l’anàlisi i l’aprovació de la resta d’apartats dels capítols 1 i 4 de la Memòria. Concretament 
s’hi van aprovar, del capítol 1, l'apartat 1, "La conjuntura econòmica", l'apartat 3, "Les 
infraestructures a Catalunya", l'apartat 4, "El sector públic", i  l'apartat 6, "Normativa i iniciatives 
públiques". També s’hi van aprovar l'apartat 3, "La protecció social del treballador autònom" del 
capítol 4 (“Situació del treball autònom a Catalunya”) i  l'apartat 4, "Foment del treball autònom" i  
l'apartat 5, "Normativa i iniciatives públiques" del mateix capítol 

 

La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
Enguany la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials s’ha reunit en deu ocasions, una 
amb caràcter ordinari i les altres nou amb caràcter extraordinari. 

 
13.02.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió s’elabora i s’aprova per onze vots a favor, cap en contra i cap abstenció la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a 
favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les 
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. La senyora Aguilar, en 
representació de Foment, i el senyor Guillermo, en representació de Fepime, anuncien la 
presentació d’un vot particular. S’acorda que sigui la senyora Pascual la que presenti el dictamen 
el dia del Ple.    

D’altra banda, s’analitzen i aproven per assentiment els índexs dels capítols 3, “Mercat de Treball, 
i 5, “Condicions de vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014.     
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25.03.2015. Extraordinària 

 

En aquesta sessió s’elabora i s’aprova per sis vots a favor, tres en contra i cap abstenció la 
Proposta de dictamen sobre la Proposta d’ordre relativa al procediment d’acreditació i atribució de 
la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives 
en l’àmbit de Catalunya. Foment, Fepime, Pimec i el senyor Bonastre manifesten la possibilitat de 
presentar un vot particular. S’acorda que sigui el senyor Pié qui presenti el dictamen el dia del Ple.  

 
21.04.2015. Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per deu vots a favor, cap en contra i cap abstenció la Proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret del fons a què es destina l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques. S’acorda que sigui la senyora 
Esteban la ponent del Dictamen en la sessió del Ple. 

D’altra banda, s’analitza i s’aprova per deu vots a favor, cap en contra i cap abstenció la normativa 
relativa a la prevenció de riscos i sinistralitat laboral del capítol 3, “Mercat de Treball”, de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014.  

 

21.05.2015. Ordinària 

En aquesta sessió s’elabora i s’aprova per dotze vots a favor, cap en contra i cap abstenció la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de formació sanitària especialitzada de 
Catalunya i s’acorda que la senyora Guiteras sigui la ponent del Dictamen en la sessió del Ple.  

A continuació, la senyora Itoiz informa sobre la previsió de les reunions de les comissions de 
treball per aprovar els diferents apartats de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
2014.  

  

09.06.2015. Extraordinària 

En la sessió del 9 de juny s’analitzen i s’aproven els següents apartats de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014: els apartats 1, “Anàlisi del mercat de treball”, 3, 
“Relacions laborals”, i 5.2, “Normativa i iniciatives públiques relativa a les relacions laborals”, del 
capítol III, “Mercat de Treball”; i els apartats 1, “Dinàmica demogràfica”, 5, “Protecció i inclusió 
social”, i 6, “Normativa i iniciatives públiques, del capítol V, “Condicions de vida”.   

 
16.06.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió s’analitzen i s’aproven els següents apartats de la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya 2014: els apartats 2, “Polítiques d’ocupació”, 4, “Prevenció de riscos i 
sinistralitat”, i 5, “Normativa i iniciatives públiques”, del capítol III, “Mercat de Treball”; i els apartats 
2, “Salut”, 3, “Educació”, i 4, “Habitatge”, del capítol V, “Condicions de vida”. 

 
29.06.2015. Extraordinària 

En aquesta sessió s’elabora i s’aprova per nou vots a favor, cap en contra i tres abstencions la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d’acreditació i atribució de 
la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives 
en l’àmbit de Catalunya. S’acorda que sigui el senyor Fandiño qui presenti el Dictamen el dia del 
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Ple. Els senyors Bonal, Guillermo i Bonastre i la senyora Aguilar manifesten la intenció de 
presentar un vot particular.  

 

08.07.2015. Extraordinària 

En la reunió del 8 de juliol s’aprova per unanimitat l’Informe La gestió del temps de treball 
remunerat en el context de la reforma horària.  

 
15.10.2015. Extraordinària 

S’elabora i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i 
d’altres productes sanitaris dentals a mida. S’acorda que sigui la Comissió Executiva qui aprovi, si 
escau, aquest dictamen, per delegació del Ple.  

D’altra banda, la senyora Itoiz assenyala que el dia 21 d’octubre tindrà lloc el seminari organitzat 
pel CTESC que duu per títol “La reestructuració del sector financer”, a càrrec del senyor Jaume 
Guardiola, conseller delegat del Banc de Sabadell.  

 

03.12.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió s’elabora i s’aprova per set vots a favor, cap en contra i cap abstenció la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys i s’acorda que sigui el senyor Illa qui presenti el Dictamen el 
dia del Ple.  

 

La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials 
Durant aquest any la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en tres ocasions, dues amb 
caràcter ordinari i una amb caràcter extraordinari.   

 
12.02.2015. Ordinària 

En aquesta reunió s’aproven per unanimitat tres propostes de dictamen. En primer lloc, s’aprova la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels afluents produïts en 
cellers i almàsseres i s’acorda que la senyora Torró en sigui ponent a la reunió del Ple. 

En segon lloc s’aprova, també per unanimitat, la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de 
llei del sòl d’ús agrari, i els presents acorden que sigui la representant d’Unió de Pagesos qui faci 
la presentació del dictamen a la reunió del Ple. 

Finalment, s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de venda 
no sedentària en mercats de marxants i s’acorda que la senyora Callís en sigui la ponent a la 
reunió del Ple. 

 

02.06.2015. Ordinària 

Els presents aproven per assentiment la proposta d’índex del capítol 2 de la Memòria 
Socioeconòmica i laboral 2014, amb la incorporació d’algunes consideracions proposades pels 
assistents i amb el benentès que el títol del capítol “R+D+I i Societat Digital” és nou, ja que 
l’anterior provocava certa indeterminació. 
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09.07.2015. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aproven dues propostes de dictamen. D’una banda, els presents aproven per 
unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament 
d’arbres i d’arbustos i acorden que el senyor Vives sigui al ponent a la reunió del Ple. 

D’altra banda, els presents aproven per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les 
mesures cautelars i altres actuacions inspectores i acorden que el senyor Labrador en sigui el 
ponent a la reunió del Ple. 

 

La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient 
La Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha reunit sis vegades, totes amb 
caràcter extraordinari. 

 

26.02.2015. Extraordinària 

S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de 
Barcelona 2013-2018. 

 
03.06.2015. Extraordinària 

S’aproven els apartats "Canvi climàtic", "Energia", "Medi ambient i empreses" i "Normativa i 
iniciatives públiques" del capítol VI de la  Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014. 

Es comença l’anàlisi de l'apartat de posicionament de l’Informe Gestió i impuls de les 
infraestructures II. Energia. 

 

17.06.2015. Extraordinària 

S’aproven els apartats 1, "Context" i 2, "Estat del medi ambient" del capítol 6 (Sostenibilitat 
ambiental), de la Memòria 2014. 

S’aproven les consideracions i propostes de l'Informe Gestió i impuls de les infraestructures II. 
Energia. 

 

09.07.2015. Extraordinària 

S’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura. 

 

04.09.2015. Extraordinària 

S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de gestió de la seguretat viària en 
les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya. 

S’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

 

10.09.2015. Extraordinària 

S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia 
d’activitats en matèria de residus i sobre el Registre General de Persones Productores de Residus 
de Catalunya i el Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya, adscrits a 
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l’Agència de Residus de Catalunya. S’informa que se sol·licitarà al Ple la delegació de vot per tal 
que la Comissió Executiva aprovi el Dictamen. 
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4. Dictàmens emesos 
Aquest any el CTESC ha emès vint-i-tres dictàmens. 

 

Dictamen 1/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels 
registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya. 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió extraordinària del dia 9 de gener de 2015. 

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

El CTESC valora que la norma aprovi una demarcació registral que ajusti el nombre de registres 
de la propietat, mitjançant la supressió de registres, respectant un adequat equilibri territorial i 
adaptant el nombre de registres a la situació econòmica i social actual. 

 

Dictamen 2/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió extraordinària del dia 2 de febrer.  

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

El CTESC considera que els aspectes administratius són rellevants per a la sanitat ramadera i per 
al Registre d’Explotacions Agràries de Catalunya i que no s’han de perdre com a conseqüència de 
la compilació de la Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració, al llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya. Recomana que es mantinguin en l’ordenament jurídic els models de contractes i la 
seva comunicació registral del règim d’integració tant de l’integrador (de la relació d’explotacions 
integrades i emplaçaments) com de l’integrat (pel que fa a les dades de l’integrador, el nombre i el 
tipus d’animals integrats), així com els canvis que es puguin produir en aquestes dades. També es 
recomana que es mantingui l’establert per la Llei 2/2005 pel que fa al contingut mínim del 
contracte d’integració. 

El CTESC considera que el fet que la parceria i la masoveria es deixin desregulades és un enorme 
inconvenient, ja que, entre altres, desapareixen la durada mínima i les pròrrogues, les despeses 
(ordinàries i extraordinàries), les millores (voluntàries o obligatòries), la successió i l’adquisició 
preferent. Per tant, es considera necessari mantenir la redacció actual de la Llei 1/2008, de 
contractes de conreu.  

El CTESC considera que la referència específica que es fa en la regulació dels contractes de 
conreu a “els drets de pagament base” s’hauria d’eliminar perquè ja es troben recollits 
genèricament com a “altres drets vinculats a [...] les explotacions” i perquè les parts no sempre 
poden excloure expressament els drets d’ajuts de la PAC en el contracte de conreu. 

El CTESC recomana que la norma estableixi que, quan no estigui convinguda la forma de 
pagament de la renda en els contractes de conreu, es pugui realitzar no només al domicili de 
l’arrendador sinó de qualsevulla altra manera de la qual quedi constància fefaent.  

El CTESC recomana establir de manera clara que l’exercici de la condició resolutòria del contracte 
doni com a conseqüència la plena recuperació per part del venedor de la propietat de la finca 
objecte de compravenda, amb o sense recuperació per part del comprador de la totalitat o d’una 
part de les quantitats satisfetes, segons s’hagi pactat o no una clàusula penal en aquest sentit; per 
tant, no s’estableix cap altre condicionant ni garantia real sobre l’immoble que puguin dificultar la 
llibertat transaccional de l’immoble. 

La norma preveu l’extinció del contracte d’arrendament pel canvi de qualificació urbanística de la 
finca com a sòl urbà o urbanitzable. El CTESC considera que la qualificació del terreny com a 
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urbanitzable no comporta un impediment del seu ús per a la producció agrària. Es recomana que 
mentre no s’aprovi el corresponent pla parcial urbanístic no es prevegi l’extinció legal del 
contracte. 

 
Dictamen 3/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015.  

El Dictamen conté quaranta-vuit observacions a l’articulat.  

El CTESC recomana mantenir la coherència entre la legislació sectorial agrària i la legislació 
territorial i considera que el planejament urbanístic ha de contribuir a desenvolupar la planificació 
territorial agrària.  

El CTESC considera que en la classificació de les infraestructures agràries caldria incloure-hi totes 
aquelles que són necessàries per a l’exercici de l’activitat agrícola, ramadera, forestal i de la 
indústria agroalimentària, com ara les infraestructures per a la implementació de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, les col·lectives d’emmagatzematge, les de tractament de les 
dejeccions ramaderes i les instal·lacions col·lectives per a la producció d’energia renovable 
lligades a explotacions agràries. 

Pel que fa a les obres necessàries per a la concentració parcel·lària i a les de millora de la xarxa 
de camins rurals, el CTESC recomana especificar que la participació d’un tercer no ha d’implicar ni 
la cessió de la titularitat, ni un major cost directe o indirecte per als productors agraris afectats.  

El CTESC no considera oportú ni modificar el règim de contribució al finançament de les obres de 
regadiu ni modificar la durada mínima dels contractes de conreu. 

El CTESC considera que un parc agrari s’ha de crear per l’interès general agrari i, per tant, 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya també ha de tenir la potestat de crear-los i no 
només l’Administració local.  

El CTESC considera que la definició de finca subexplotada hauria de ser més objectiva i evitar així 
possibles conflictes d’interpretació entre les parts. També considera que la norma hauria d’unificar 
i clarificar que les persones que poden instar la declaració de finca agrícola subexplotada són les 
mateixes que les beneficiàries de l’expropiació. També recomana que es prevegi un procediment 
de concurrència competitiva i pública entre les persones físiques i jurídiques potencialment 
interessades en l’explotació agrària de la finca declarada subexplotada. 

El CTESC recomana que s’inclogui la participació de les associacions professionals i empresarials 
agràries, de les entitats representatives del món cooperatiu agrari i de les organitzacions sindicals 
més representatives en l’elaboració i la tramitació del Pla territorial agrari. També es proposa 
afegir la participació de les entitats representatives del món cooperatiu agrari en el procediment 
d’elaboració del pla d’obres. D’altra banda, es considera que les organitzacions professionals 
agràries més representatives haurien de participar en els mecanismes d’intermediació per afavorir 
la continuïtat de l’activitat agrària i en l’òrgan de gestió del parc agrari.  

També s’han realitzat observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el 
text de la norma i en d’altres observacions es recomana que sigui l’Administració qui clarifiqui la 
redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula. 

 

Dictamen 4/2015 sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents 
produïts en cellers i almàsseres. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015.  

El Dictamen conté una observació general i quatre observacions a l’articulat.  
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El CTESC posa de manifest que, fins al moment, els efluents produïts en cellers i almàsseres 
s’han gestionat de manera controlada i ordenada sense necessitat de regular la capacitat 
d’emmagatzematge que s’ha de tenir en funció de la dimensió del celler o l’almàssera. Per aquest 
motiu, recomana eliminar de la norma la regulació de la capacitat d’emmagatzematge.  
El CTESC també recomana que el control analític sobre el medi receptor en relació amb els 
fenols, la salinitat, el potassi i els metalls només sigui necessari en cas d’aplicar la sansa al 
terreny, però no pas per a la resta de residus del processat del raïm i les olives. 

 

Dictamen 5/2015 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva 
del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones 
treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu 
compliment. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015.  

El Dictamen conté nou observacions generals i vint-i-una observacions a l’articulat. També conté 
un vot particular presentat conjuntament per Foment del Treball i Fepime. 

Tenint en compte el contingut de la norma, el CTESC considera que el Projecte de decret s’hauria 
d’haver debatut amb els agents econòmics i socials en els espais de diàleg existents.  

El CTESC recomana avançar en la integració de les persones amb discapacitat en el mercat de 
treball ordinari, atès que el Reial decret 364/2005 permet que les comunitats autònomes amb 
competències en matèria de treball, ocupació i formació puguin adaptar el procediment a les 
normes pròpies d’organització interna. 

També s’insta el Govern a realitzar una avaluació i un seguiment de l’aplicació de la quota de 
reserva del 2% i dels resultats de les mesures alternatives. 

La norma determina que es pot demanar informació a les empreses sobre les contractacions 
efectuades en els últims dotze mesos. El CTESC recomana que s’aclareixi qui té la potestat per 
requerir informació a l’empresa oferent en cas que l’oferta de treball s’hagi presentat a una 
agència de col·locació. També es considera que les oficines de treball haurien de ser les úniques 
que certifiquessin la inexistència de candidats que complissin els requeriments de l’oferta 
d’ocupació. 

El CTESC considera que els centres especials de treball i les fundacions i associacions d’utilitat 
pública el primer que haurien de justificar és la creació directa d’ocupació, mesurada en el nombre 
de persones incorporades i de contractes de treball realitzats, o de les contractacions que s’han 
pogut mantenir.   

Pel que fa a les mesures alternatives, el CTESC considera que s’haurien de prioritzar i deixar com 
a darrera mesura la realització de donacions i d’accions de patrocini de caràcter monetari.  

El CTESC recomana introduir una disposició transitòria per tal d’establir que, fins que no entri en 
vigor la normativa reglamentària que ha de regular les condicions de funcionament dels centres 
especials de treball, d’acord amb l’establert al Reial decret legislatiu 1/2003, s’estableixi 
l’obligatorietat de la inscripció en el Registre Català per tal de preservar el model de centres 
especials de treball existents a Catalunya. 

El CTESC proposa que es defineixi el sistema per calcular els recursos econòmics que els centres 
especials de treball han d’invertir per promoure el trànsit del personal amb discapacitat cap al 
mercat de treball ordinari. També es proposa que es defineixi el sistema per calcular els recursos 
econòmics que s’han d’invertir per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació 
d’ocupació a favor de persones amb discapacitat en el mercat de treball.  

El CTESC recomana eliminar alguns conceptes jurídicament indeterminats que poden generar 
incertesa i/o inseguretat jurídica pel que fa al grau de compliment.  
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En el vot particular presentat conjuntament per Foment del Treball i Fepime es posa de manifest 
que no comparteixen tres observacions del Dictamen. En primer lloc, no comparteixen la 
priorització de les mesures alternatives a la reserva de plantilla per a persones amb discapacitat. 
En segon lloc, consideren que si una agència de col·locació ha tramitat la gestió de l’oferta de 
treball hauria de poder certificar la inexistència de candidats que complissin els requeriments de 
l’oferta d’ocupació. En tercer lloc, consideren que l’obligatorietat de la inscripció en el Registre 
Català de Centres Especials de Treball no té prou empara legal i podria ser contrari  a les regles 
de lliure competència en el mercat, llibertat d’empresa i unitat de mercat de la Unió Europea. 

 
Dictamen 6/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el marc normatiu 
per la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015.  

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

El CTESC considera que seria convenient que la gestió externalitzada dels mercats de marxants 
no suposés un increment de les taxes preexistents. 

El CTESC recomana concretar la definició del concepte “mercat de marxants” de l’article 1 en la 
línia del que estableix el Llibre blanc del comerç no sedentari a Catalunya i tenint en compte 
l’article 13.2.c del Decret legislatiu 1/1993 sobre comerç interior, que fa referència a la venda no 
sedentària en mercats periòdics.  

El CTESC recomana que s’incloguin els serveis públics de WC com a serveis mínims obligatoris.  
El CTESC recomana concretar el percentatge d’increment de parades com a supòsit de 
modificació de les característiques essencials d’un mercat de marxants. 

El CTESC recomana quantificar quan es considera suficient i proporcionada l’assegurança de 
responsabilitat civil que s’exigeix per a l’exercici de la venda no sedentària.  

El CTESC proposa que l’autorització especifiqui el subgrup de productes, si escau, per tal que 
cada ajuntament pugui subdividir els articles dins d’un mateix epígraf per tal d’adequar l’oferta a la 
demanda dins del mercat. 

El CTESC proposa afegir que, per a la constitució de la Comissió de Seguiment i el nomenament 
dels representants dels paradistes, s’hagi de tenir en compte les associacions empresarials del 
sector dels marxants que voluntàriament s’hagin acreditat davant l’ajuntament corresponent com a 
entitats amb base representativa en el mercat de referència.  

EL CTESC proposa afegir que es puguin formalitzar acreditacions i/o carnets professionals, dels 
quals es donarà publicitat a la corresponent pàgina web oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
efectes únicament i exclusivament informatius. 

 

Dictamen 7/2015 sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de 
Barcelona 2013-2018. 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat,  en la 
sessió extraordinària del dia 2 de març.   

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

El CTESC manifesta el seu acord amb els objectius que pretén assolir el Pla director de mobilitat 
de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018, tenint en compte els reptes ambientals, socials 
i econòmics que s’han d’afrontar a curt termini. 
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També mostra el seu acord amb la nova iniciativa de la T-mobilitat i el model de tarificació que 
comportarà i demana que es compti amb la participació dels agents econòmics i socials per a la 
seva definició.  

D’altra banda, recomana un impuls de les administracions públiques per reactivar els àmbits 
d’interlocució als polígons i als grans centres generadors de mobilitat, i que es tingui en compte la 
figura del gestor de la mobilitat.  

El CTESC destaca el fet que s’incorporin les dades sobre els costos segregats per a cada sistema 
de transport i sobre el cost de les externalitats del sistema actual de transport de persones i 
mercaderies. Tanmateix troba a faltar i recomana que s’incloguin les dades en relació amb el 
nombre de beneficiaris de les bonificacions per a persones en situació d’atur. 

El CTESC proposa incorporar com a mesura de l’eix EA3 (Gestió de la mobilitat com a 
transvasament modal com a prioritat) la promoció de tecnologies de la informació, especialment 
aplicacions per a mòbils i portals webs dinàmics, per afavorir que es comparteixi el vehicle privat, 
especialment en els desplaçaments cap i des dels centres de treball. 

El CTESC considera que el sistema de bonificació per a persones aturades actualment en vigor, 
mesura EA3.3, ha de ser més senzill, transparent i accessible i recomana que en les actuacions 
que s’han de dur a terme s’afegeixin actuacions orientades a la simplificació administrativa per a 
l’obtenció del títol de transport. 

Atès que en la descripció de la mesura EA9.4 (Impulsar la formació en l’àmbit de la mobilitat 
sostenible) es posa èmfasi en el fet que institucions i empreses del sector col·laborin amb la 
universitat en el seguiment dels diferents postgraus i màsters, el CTESC recomana que s’inclogui 
entre els valors de seguiment el nombre de postgraus o màsters oferts o del nombre d’alumnes 
matriculats. 

 

Dictamen 8/2015 sobre la Proposta d’ordre relativa al procediment d’acreditació i 
atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions 
empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 27 de març. 

El Dictamen conté sis observacions generals i tretze observacions a l’articulat. També conté un vot 
particular presentat conjuntament per Foment i Fepime. 

El CTESC considera necessari que hi hagi un sistema de medició de la representativitat 
institucional de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya. Així, valora que 
el Govern impulsi un sistema que doni resposta al buit legal existent respecte al procediment per 
acreditar i atribuir la quota de representativitat de les organitzacions empresarials més 
representatives de Catalunya, pel que fa a la seva participació en els organismes institucionals de 
Catalunya. 
El CTESC considera que aquesta norma hauria de suscitar, en els seus aspectes essencials, un 
consens per part de les organitzacions empresarials afectades pel seu contingut. També 
considera que s’hauria d’haver convocat les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives a Catalunya i que, pel seu contingut, aquesta norma hauria de tenir el rang de 
decret del Govern. 
El CTESC considera que la norma hauria de tenir en consideració la complexitat de les 
organitzacions empresarials que tenen afiliacions d’organitzacions sectorials i territorials, així com 
la problemàtica de la doble o triple afiliació d’empreses a diferents organitzacions empresarials. 
També considera que el sistema d’acreditació del grau d’afiliació de les organitzacions s’hauria de 
modificar per garantir fefaentment l’afiliació mitjançant documents que tinguin suficiència 
probatòria.  
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En el vot particular Foment i Fepime manifesten que s’ha incomplert el preceptiu tràmit 
d’audiència. Consideren que la regulació que fa la norma és restrictiva i limitativa del que preveu la 
disposició addicional sisena de l’Estatut dels treballadors. Manifesten que tenen dubtes sobre 
l’obligatorietat de presentar la documentació que reclama l’article 5 de la norma. Consideren que 
s’ha d’eliminar la referència al silenci negatiu. Proposen eliminar el termini de 4 anys de vigència 
de la quota de representativitat i que la modificació de la quota sigui per acord de les 
organitzacions empresarials més representatives. No comparteixen l’observació aprovada pel 
CTESC que hagi de ser el Govern de la Generalitat qui impulsi un sistema que doni resposta al 
buit legal existent respecte al procediment per acreditar i atribuir la quota de representativitat de 
les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, pel que fa a la seva 
participació en els organismes institucionals de Catalunya. Conclouen que el procediment 
establert en la norma és contra legem i, per tant, nul de ple dret. 

 
Dictamen 9/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de la Catalunya exterior. 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió extraordinària del dia 31 de març. 

El Dictamen conté dotze observacions a l’articulat que, bàsicament, són de caràcter tècnic i es 
realitzen amb la finalitat de clarificar i precisar el text de la norma.  

Tot i així, el CTESC considera que aquesta norma hauria d’establir el caràcter gratuït i la gestió 
pública del Registre de Catalans i Catalanes a l’Exterior, així com els requisits bàsics d’inscripció, 
ja que la inscripció en el Registre identifica la condició política de català a ciutadans residents a 
l’estranger, i pot constituir un requisit previ d’accés a determinats serveis i prestacions de caràcter 
públic. 

També es considera que hauria de ser aquesta Llei, en comptes de remetre-ho a un posterior 
desenvolupament reglamentari, la que definís els requisits bàsics i els procediments per al 
reconeixement oficial de comunitats catalanes a l’exterior i la que fixés els criteris bàsics per 
determinar el nombre de membres que componen el Consell de la Catalunya Exterior. 

 

Dictamen 10/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-
2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya. 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la 
sessió extraordinària del dia 10 de març. 

El Dictamen conté tres observacions a l’articulat.  

El CTESC recomana que es fixi un període concret de mandat del director/a de l’Idescat, que en 
cap cas sigui superior a quatre anys i que es reguli la possibilitat de renovació, així com la limitació 
del nombre de mandats, si escau, a fi de garantir la seva independència. També es recomana que 
es reguli l’obligació del director/a de l’Idescat de rendir comptes davant el Parlament, atesa la seva 
independència. 

D’altra banda es recomana que s’inclogui el CTESC com un dels organismes que puguin accedir a 
les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, sempre que no 
permetin una identificació directa de les persones. 
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Dictamen 11/2015 sobre el Projecte de decret dels fons a què es destina l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 24 d’abril. 

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

En l’observació general el CTESC recomana destinar recursos suficients a les activitats de 
distribució i exhibició de produccions audiovisuals per reforçar l'eficàcia dels esforços econòmics 
destinats a  la producció.  
Les observacions a l’articulat o bé són de caràcter tècnic o bé són recomanacions per concretar el 
sentit de la norma.  Així, el CTESC recomana aclarir unes distribucions percentuals dels ingressos 
obtinguts per l’exacció d’aquest impost. També es recomana que es concreti normativament el 
que s’entén i com es calculen conceptes com ara “beneficis d’explotació” i “ingressos” als quals es 
fa referència en la norma.  

D’altra banda es considera que a la Comissió de Seguiment cal garantir la presència de totes les 
activitats que s’inclouen en la indústria audiovisual. Per la qual cosa es recomana que es faci 
esment explícitament dels representants de la producció, la distribució i l’exhibició. També es 
recomana que es reguli la convocatòria de sessions de caràcter extraordinari d’aquesta Comissió.  

El CTESC considera que no s’hauria d’establir en la norma, sinó en la memòria que acompanya la 
norma, que la creació i el funcionament de la Comissió, així com l’exercici de les funcions de 
secretaria, no comporten la creació o l’ocupació de cap nou lloc de treball. 

 

Dictamen 12/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per divuit vots a favor, cap en contra i quatre abstencions, en la 
sessió extraordinària del dia 24 d’abril. 

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

El CTESC constata que el Projecte de decret no regula la presència de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de Catalunya en l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa. El CTESC considera que aquest fet buida de contingut l’establert en l’article 154 de la 
Llei 11/2011, de 29 desembre, que crea el Consell Català de l’Empresa i determina que els 
estatuts de l’Agència han d’establir els termes en què s’han de fer presents en l’Agència els 
interessos dels sectors econòmics i socials implicats en la pròpia l’Agència. També es considera 
que tal i com es desprèn de l’esmentat article, l’acompliment dels objectius de l’Agència requereix, 
necessàriament, de la presència dels agents econòmics i socials més representatius de Catalunya 
en el seu òrgan de decisió i direcció.  
D’altra banda, el CTESC constata que l’article 10 f) del Projecte de decret no dóna compliment a 
l’article 157.3 de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, que determina que “participen en els òrgans 
de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, en els termes que estableixen aquesta 
Llei i els estatuts de l’Agència, representants de les institucions, les corporacions de dret públic, 
les associacions i els agents socials l’activitat dels quals té relació directa amb la innovació, la 
internacionalització, l’emprenedoria i el desenvolupament empresarial”. 

El CTESC recomana que el Projecte de decret reguli com una de les funcions de l’Agència tenir en 
compte i donar resposta a les recomanacions del Consell Català de l’Empresa, atès que l’article 
2.e) del Decret 60/2014 estableix com a funció del Consell Català de l’Empresa el traslladar a 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa les recomanacions que afavoreixin la política de 
transformació industrial. 
 

http://www.ctesc.cat/doc/doc_85733466_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_85733466_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_85733466_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_95962046_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_95962046_1.pdf�


Informe de gestió | 2015 | Pàg. 30 

Dictamen 13/2015 sobre el Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a 
Catalunya. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 25 de maig.  

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

El CTESC considera que la gestió de qualitat en els serveis de salut ha de comptar amb 
professionals sòlidament formats, tant en l'esfera tècnica com en les habilitats (les capacitats 
comunicacionals, les relacions interpersonals, etc). També es considera que aquest sistema de 
formació s’ha d’enfocar cap a la promoció de la salut i l’orientació a la prevenció i la rehabilitació. 

En el Dictamen es posa de manifest que en la formació sanitària especialitzada cal introduir 
mesures per formar i sensibilitzar els professionals de la salut amb relació a determinats col·lectius 
amb necessitats específiques, com són, entre d’altres, les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental, o les persones nouvingudes.  
D’altra banda, es recomana informar, en l’oferta de places de formació especialitzada, d’una 
banda, de l’accessibilitat del centre docent i, de l’altra, d’aquelles places que incorporen elements 
de formació en l’atenció a col·lectius amb necessitats especifiques. 

El CTESC considera que la designació del cap d’estudis ha de ser per un període temporal de 4 
anys, renovable si supera els mecanismes d’avaluació. Es recomana concreció en les causes de 
revocació de l’acreditació de tutor/a i concreció en el perfil i les funcions del col·laborador docent, 
coordinador docent i del personal tècnic de suport a la formació. 
 

Dictamen 14/2015 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 
30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels 
criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 
de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d’11 d’octubre, 
pels quals s’aproven diferents reglaments en matèria de joc. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 25 de maig. 

El Dictamen conté una observació general que recomana revisar el text de la norma amb la 
finalitat d’evitar la utilització de termes que suposin una discriminació per raó de gènere. També 
conté tres observacions a l’articulat que són de caire formal. 

 

Dictamen 15/2015 sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d’acreditació i 
atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions 
empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 30 de juny. 

El Dictamen consta de cinc observacions generals, quatre a l’articulat i dos vots particulars. Un vot 
particular de Pimec i un altre presentat conjuntament per Foment i Fepime. 

El CTESC considera necessari que hi hagi un sistema de medició de la representativitat 
institucional de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya i que la norma 
que ho reguli susciti el consens de les organitzacions empresarials afectades pel seu contingut. 

També considera que s’hauria de tenir en compte la complexitat de les organitzacions 
empresarials que tenen afiliacions d’organitzacions sectorials i territorials, així com la problemàtica 
de la doble o triple afiliació d’empreses a diferents organitzacions empresarials. Per aquest motiu 
es recomana que es modifiqui el sistema d’acreditació del grau d’afiliació de les organitzacions per 
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tal de garantir fefaentment l’afiliació mitjançant documents que posseeixin suficiència probatòria. 
També es considera que s’haurien de concretar els criteris objectius que discriminin quines 
afiliacions han de considerar-se vàlides a efectes de còmput i s’haurien d’establir criteris de 
valoració i ponderació respecte a les empreses afiliades.  

En el Dictamen es constata que si bé existeix una assignació de recursos públics aprovada 
anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat per la funció institucional que 
desenvolupen les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, no 
existeix una norma legal que reguli aquesta assignació. També es constata que l’Estat encara no 
ha elaborat el cens d’empreses i de població ocupada previst a la disposició final tercera del 
paràgraf segon de l’Estatut dels treballadors, amb les distorsions que això comporta. 

En el vot particular, Pimec valora de forma positiva que el Govern impulsi un sistema que doni 
resposta al buit legal existent, amb relació al procediment per acreditar i atribuir la quota de 
representativitat de les organitzacions empresarials més representatives. Considera que aquest 
buit legal ha comportat conflictes entre les organitzacions empresarials, que han dificultat la 
posada en marxa o el funcionament de determinats organismes institucionals catalans. Pimec està 
d’acord amb el sentit general de la norma i no comparteix les tres primeres observacions a 
l’articulat. 

En el vot particular Foment i Fepime o comparteixen que el Govern de la Generalitat impulsi un 
sistema que doni resposta al buit legal existent respecte el procediment per acreditar i atribuir la 
quota de representativitat de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, 
pel que fa a la seva participació en els organismes institucionals de Catalunya, ja que l’Estat té 
competència exclusiva en matèria de legislació laboral. També consideren que la norma s’ha de 
sotmetre a informació pública, que s’ha incomplert el preceptiu tràmit d’audiència i que 
l’Administració no ha donat resposta a les seves al·legacions. Manifesten que l’expedient 
administratiu de la norma es troba incomplet i que el silenci administratiu regulat per la norma ha 
de ser positiu. 

Consideren que la regulació que fa la norma és restrictiva i limita el que preveu la disposició 
addicional sisena de l’Estatut dels treballadors. Consideren que el sistema del còmput de la quota 
de representativitat de les associacions empresarials establert a la norma modifica els criteris i 
percentatges mínims exigits per l’Estatut dels treballadors per tenir la representació institucional 
dels empresaris. També consideren que existeix una ingerència publica que no respecta el dret de 
llibertat d’associació, en el vessant del dret a no declarar a quina organització empresarial es 
pertany. Constaten que encara no s’ha elaborat el cens d’empreses i de població ocupada previst 
a la disposició final tercera del paràgraf segon de l’Estatut dels treballadors, per tant, no existeixen 
instruments objectius de medició i de comprovació que permetin acreditar i determinar el 
percentatge concret de representativitat que tenen les associacions empresarials amb relació al 
total d’empreses i treballadors d’un àmbit territorial determinat. 

 
Dictamen 16/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament 
d’arbres i d’arbustos. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 13 de juliol. 

El Dictamen consta d’una observació general i de nou a l’articulat. 

El CTESC considera que els desarrelament d’arbres i arbustos situats en les franges de seguretat 
per a la prevenció d’incendis forestals determinades per les administracions competents haurien 
de restar fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret.  

El CTESC considera que la norma hauria de preveure que, en el cas que la persona titular de 
l’explotació forestal no sigui el/la propietari de la finca, hauria de disposar de l’autorització 
expressa i escrita d’aquest per realitzar les actuacions de desarrelament 
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Les altres observacions són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de clarificar, precisar o 
fer més entenedor el text de la norma.  

 

Dictamen 17/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 13 de juliol. 

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

El CTESC considera que els plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic i l’elaboració 
dels catàlegs, previstos fins ara, ja són suficients per aconseguir els objectius que pretén aquest 
Avantprojecte de llei. També considera que aquesta norma afegeix noves obligacions en la 
contractació pública que poden alentir els procediments actuals. 

El CTESC considera innecessari que l’informe dels organismes consultius de qualitat 
arquitectònica tingui caràcter preceptiu i vinculant pel que fa a l’atorgament de les llicències 
urbanístiques per a l’execució d’obres en relació amb l’adequació a les mesures per a la millora de 
la qualitat arquitectònica. En tot cas, el CTESC proposa que l’informe només tingui caràcter 
preceptiu i vinculant en el cas del planejament urbanístic general. 
 
Es considera excessiva l’obligació de licitar conjuntament la redacció de projectes i la direcció 
d’obres, atès que es considera que restringeix innecessàriament la concurrència al mercat. 
 
D’altra banda, es considera que la funció del planejament derivat és desenvolupar les previsions 
del planejament general, però en cap cas la que s’estableix en la norma d’identificar i delimitar els 
elements i els àmbits subjectes a mesures concretes per a la millora de la qualitat arquitectònica 
d’edificis i conjunts urbans i concretar aquestes mesures. 
 

Dictamen 18/2015 sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de 
mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres 
actuacions inspectores. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2015. 

El Dictamen consta d’onze observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que el personal funcionari habilitat del grup C subgrup C1 no hauria de tenir 
la consideració d’agent d’inspecció. 

El CTESC considera que s’hauria de mantenir el criteri de recollir, en tots els casos, tres 
exemplars de la mostra reglamentària i recomana que es concreti la manera en què 
l’Administració pugui disposar de les mostres que hagi abonat. 

També es recomana que la norma prevegi que l’assistència a les reunions de la Comissió 
Coordinadora sobre les inspeccions de béns i serveis de consum no comporti la percepció de 
dietes ni indemnitzacions.  

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor 
el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la 
redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula. 

 

Dictamen 19/2015 sobre el Projecte de decret de gestió de la seguretat viària en les 
infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 7 de setembre. 
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El Dictamen consta d’una observació general i de tres a l’articulat. 

El CTESC considera oportú afegir “transeuropees de titularitat” en el títol del Projecte de decret, 
atès que respon més acuradament al seu contingut.  

El CTESC proposa incorporar una nova redacció en l’articulat per tal que la informació estadística 
derivada dels informes sobre els accidents de trànsit sigui accessible. 

Finalment, el CTESC proposa establir un període de com a mínim cada tres anys per al càlcul del 
cost social dels accidents, en lloc dels cinc que s’especifiquen en el Projecte de decret. 

 

Dictamen 20/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic.  
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 7 de setembre. 

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

Pel que fa a les observacions generals, el CTESC comparteix els objectius de l’article 1 de 
l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic. No obstant això, el CTESC considera que l’adopció de 
polítiques fiscals fragmentades en el territori pot repercutir negativament en la competitivitat, sense 
que s’assoleixin objectius ambientals significatius, i constata la importància d’aplicar el principi de 
proporcionalitat en les estratègies d’abast mundial.  

El CTESC també considera que no s’haurien de fixar objectius territorials voluntaris sense 
disposar del finançament necessari, i que la manca de finançament pot generar una pressió 
asimètrica sobre l’activitat econòmica, la ciutadania i l’empresariat de Catalunya respecte d’altres 
territoris.  

El CTESC considera que caldria valorar conjuntament els impactes econòmics i ambientals de 
fixar objectius d’energies renovables, i comparteix la necessitat d’interconnectar les xarxes 
d’abastament d’aigua per dotar el sistema de més seguretat davant dels episodis d’escassetat 
hídrica.  

El CTESC considera que la fiscalitat ambiental hauria de tenir un enfocament integral que 
incorporés criteris correctors dels impactes ambientals als tributs existents, o els substituís per 
d’altres amb un disseny orientat a corregir-los, i valora la inclusió de la disposició final sisena 
sobre programes voluntaris de compensació d’emissions.  

El CTESC també considera que les polítiques socials de l’Avantprojecte de llei no tenen a veure 
amb el canvi climàtic i s’haurien d’examinar i finançar per normes i recursos procedents de 
polítiques i pressupostos socials.  

Quant a les observacions a l’articulat, el CTESC recomana substituir el títol de la norma per 
“Avantprojecte de llei de mitigació i adaptació al canvi climàtic”.  

El CTESC proposa tenir en compte, en l’article 15, els criteris que estableix la Recomanació de la 
Comissió Europea de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes 
empreses. També considera que l’Administració hauria d’obtenir la informació d’emissions a 
l’atmosfera a partir dels informes lliurats al Registre Europeu d’Emissions i Transferència de 
Contaminants (PRTR).  

A l’article 32, el CTESC considera que cal aplicar criteris homogenis entre l’Administració 
autonòmica i la local, atès l’abast mundial del problema.  

El CTESC considera que la creació de l’impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció 
mecànica de l’article 33 generarà distorsions en el nivell d’exigència a la ciutadania i l’empresariat 
de Catalunya respecte del d’altres territoris. I que per millorar la comprensió del tribut, a l’article 38 
caldria clarificar el càlcul de la quota, i el paper que tenen els quilòmetres recorreguts. 

http://www.ctesc.cat/doc/doc_39937477_1.pdf�
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El CTESC també considera que les instal·lacions incloses en el comerç de drets d’emissions de la 
disposició final tercera haurien de quedar exemptes d’un nou tràmit d’informació i que la 
metodologia de càlcul hauria de ser igual a la utilitzada en l’informe PRTR. 

El CTESC recomana que a la disposició final onzena s’especifiqui que la Generalitat establirà una 
tarifa social del cànon de l’aigua, concretant els criteris d’aplicació, a efectes de garantir l’accés al 
recurs bàsic d’aigua, i que a l’apartat 3 es tingui en compte l’àmbit competencial en matèria 
d’energia, pel que fa a la fixació de tarifes socials. 

 

Dictamen 21/2015 sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia 
d’activitats en matèria de residus i sobre el Registre General de Persones 
Productores de Residus de Catalunya i el Registre General de Persones Gestores 
de Residus de Catalunya, adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya. 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió ordinària del dia 14 de setembre. 

El Dictamen consta de dues observacions a l’articulat de caràcter tècnic que es realitzen amb la 
finalitat de precisar el sentit de la norma.  

 

Dictamen 22/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits 
tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d’altres 
productes sanitaris dentals a mida. 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest Dictamen en la 
sessió ordinària del dia 19 d’octubre. 

El Dictamen consta de cinc observacions a l’articulat. 

El CTESC considera restrictiu que la norma estableixi que només es pot ser responsable tècnic 
d’un laboratori de pròtesis dentals i recomana que es pugui flexibilitzar a partir de criteris objectius 
per tal que una mateixa persona pugui ser el responsable tècnic de més d’un laboratori. 

Les altres observacions són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de precisar i concretar 
el sentit de la norma.  

 
Dictamen 23/2015 sobre el Projecte de decret de les activitats d’educació en el 
lleure en les quals participen menors de 18 anys. 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vot a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió ordinària del dia 14 de desembre. 

El Dictamen consta de tretze observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que en el text de la norma s’hauria de reflectir que es regulen les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen més de quatre menors de 18 anys. 

El CTESC considera que les activitats que realitzen les ludoteques que estan sota l’àmbit material 
d’aquest Decret s’han de sotmetre a aquest Decret, per la qual cosa recomana que es revisi la 
seva exclusió. 

També es considera que la norma hauria d’establir el contingut mínim de les dades que cal aportar 
en les notificacions de l’activitat.  
El CTESC recomana incloure que s’ha de vetllar perquè les activitats donin suport a les polítiques 
educatives destinades a fomentar la no discriminació i la coeducació.  

http://www.ctesc.cat/doc/doc_93366215_1.pdf�
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Dictàmens 

 

El CTESC també ha realitzat observacions més tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o 
fer més entenedor el text de la norma. 
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5. Informes fets 
 

Informe sobre la gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma 
horària 
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
 

Algunes de les transformacions socials dels segles XX i XXI fan emergir una preocupació creixent 
al voltant de l’organització social del temps així com un interès creixent envers el temps com a 
factor de benestar. És en el si d’aquesta concepció que cal ubicar els debats a l’entorn de la 
distribució social i sexual del temps i de la racionalització i conciliació horària des del punt de vista 
de les necessitats productives de les organitzacions i de les persones que hi treballen. 

La racionalització horària s’entén com el conjunt de mesures a l’entorn de l’organització dels 
temps socials que fan possible la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i, al mateix 
temps, una optimització del temps de treball. 

En aquest context, el Govern de la Generalitat, per mitjà del Consell de Relacions Laborals, va 
encarregar al CTESC un informe sobre les mesures que s’han d’adoptar en els àmbits del treball, 
l’economia i la societat per a una racionalització dels horaris que contribueixi a la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral de les persones, i especialment a favor de la igualtat entre homes i 
dones.  

Per donar resposta a la demanda del Govern, el CTESC s’ha centrat a analitzar la gestió del 
temps de treball remunerat, atès que és l’eix central sobre el qual la major part de la ciutadania 
defineix els seus projectes de vida a les societats del benestar i, per tant, té un impacte cabdal en 
la gestió global dels altres àmbits del temps social. 

 

Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l’energia 
Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient 
 

Un dels reptes importants de Catalunya és la transició energètica cap a una societat i una 
economia competitiva i baixa en carboni, és a dir, la transformació de la base energètica de país, 
de manera que es produeixi i es consumeixi energia d’una manera més eficient, i es redueixin les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle relacionades amb l’energia, tal com exigeixen els 
compromisos internacionals i la normativa europea. 

http://www.ctesc.cat/noticies/20148331.html�
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6. Estudis i informes en preparació 
 

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

v Informe sobre l’impacte de la reforma de la PAC 

v La productivitat i el model productiu 

v La inversió estrangera a Catalunya 

v Gestió i impuls de les infraestructures II – Telecomunicacions 

v Situació del treball autònom a Catalunya 

v Les experiències en FP dual i en alternança en l’àmbit educatiu 
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7. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014  
 

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 2014 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 30 de juny de 2015.  

La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014 plasma la realitat socioeconòmica i 
laboral de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les 
macrorelacions que tenen lloc en la nostra economia, centrades principalment en els sectors 
productiu, famílies, públic i exterior. En aquest sentit permet realitzar un seguiment periòdic i 
acurat de les tendències primàries de la realitat socioeconòmica i laboral.  

La memòria s’estructura en sis grans capítols i dos epígrafs que recullen, respectivament, un 
resum executiu i unes previsions en cadascun dels àmbits analitzats. 

En el capítol primer s’analitza l’evolució de l’economia a Catalunya durant l’any 2014. El capítol 
segon analitza la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través de 2 grans apartats, 
l’estat de l’R+D+I i l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En el 
capítol tercer s’analitza l’evolució del mercat de treball, la intermediació laboral pública i les 
polítiques actives d’ocupació, la negociació col·lectiva i la seguretat i la salut en el treball. El 
capítol quart analitza la situació del treball autònom. En el capítol cinquè s’analitzen les 
condicions de vida a Catalunya i les polítiques públiques que s’hi vinculen, fent especial referència 
a la salut, l’educació, la situació de l’habitatge i la protecció social i els serveis socials i la 
demografia. El capítol sisè analitza l’evolució dels principals paràmetres de sostenibilitat 
ambiental a Catalunya, a partir de l’anàlisi de tres grans blocs: l’estat del medi ambient, els 
recursos energètics i l’actuació de les empreses respecte als indicadors de sostenibilitat 
ambiental. 

 

 

 

 

 
Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de 

Catalunya 2014 
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8. 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. Evolució d’indicadors d’execucions hipotecàries i desnonaments 
En aquest número s’analitza l’evolució de les execucions hipotecàries en el període 2007-2014, la 
composició de les execucions hipotecàries l’any 2014 i l’evolució del nombre de llançaments 
practicats a Catalunya i Espanya en els anys 2013-2014. 

 
Febrer. Els Quatre Motors i l’Agenda Digital 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) presenta en aquest monogràfic 
una breu descripció dels territoris que representen els Quatre Motors d’Europa (Catalunya, Baden-
Württenberg, Llombardia i Centre-est de França) en els àmbits de la població, la renda i els 
indicadors disponibles de l’Agenda digital europea i catalana. 

 

Març. Evolució dels efectes de comerç vençuts i impagats de Catalunya, 2002-2014 

En aquest monogràfic s’analitza l’evolució del percentatge d’efectes impagats sobre el total, 
l’evolució del valor dels efectes comercials en cartera i en gestió de cobrament de les entitats de 
crèdit, i l’evolució de l’import mitjà dels efectes comercials vençuts i dels impagats en el període 
2002-2014. 

 
Abril. Anàlisi de l’opinió sobre l’evolució de l’entorn empresarial 
En aquest número es mostren alguns dels resultats del mòdul especial de l’any 2015 de l’Índex de 
confiança empresarial de l’INE, dedicat a analitzar diferents aspectes que afecten aquesta 
confiança empresarial, per a les empreses catalanes. 

 
Maig. Despeses en R+D sobre el PIB per sectors d’execució. Comparació internacional 
En aquest monogràfic s’analitzen les despeses internes en recerca i desenvolupament (R+D) 
sobre el PIB i per sectors d’execució (privat, Administració pública i ensenyament superior) en el 
període 2010-2013. Es presenten les dades de Catalunya comparades amb les del conjunt 
d’Espanya, la UE-28, la zona euro, el Japó, els EUA i la Xina. 

 
Juny. Evolució de la renda mínima d’inserció en el període 2008-2014 
En aquest monogràfic s’analitza l’evolució de la renda mínima d’inserció (nombre d’expedients 
vigents i quantia de la prestació mitjana) des de l’inici de la crisi econòmica (2008) fins a l’any 
2014.  

 
Juliol i agost. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014 
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Es recullen les principals previsions de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
corresponent a l’any 2014, que es va presentar el dia 8 de juliol de 2015 en un acte celebrat al 
CTESC. 

 
Setembre. La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar el passat 13 de juliol l’Informe La 
gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària. En aquest número es fa 
un resum del seu contingut. 

 
Octubre. Gestió i impuls de les infraestructures energètiques 

En aquest monogràfic s’exposen les consideracions i propostes de l’Informe sobre energia 
elaborat pel CTESC, que avalua l’estoc d’infraestructures energètiques a Catalunya i l’evolució de 
la producció, el consum i el preu dels productes energètics. 

 
Novembre. La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va presentar el passat 17 de novembre 
l’Informe La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària. En aquest 
número s’exposen les recomanacions consensuades pels membres del CTESC. 

 
Desembre. Evolució de l’ocupació des de l’inici de la crisi: branques d’activitat i gènere  
La crisi ha afectat de forma molt negativa la població ocupada a Catalunya, si bé l’impacte ha estat 
diferent en funció de la branca d’activitat. En aquest monogràfic s’estudia la magnitud d’aquests 
canvis des de l’any 2008, posant l’èmfasi en l’evolució diferenciada d’homes i dones. 

 

 

 

 
Indicadors socioeconòmics i laborals 
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9. Activitat institucional i comunicació 
 

La situació social derivada de la crisi econòmica dels darrers anys va marcar bona part de 
l’actualitat l’any 2015, malgrat la recuperació econòmica i de l’ocupació. Per tant, també va ser així 
pel que fa a les activitats institucionals del Consell. En els àmbits laboral i econòmic tant el 
seguiment de la contractació laboral en el seu conjunt com la represa de l’activitat econòmica que 
va anar guanyant terreny van ser els àmbits de participació del Consell en activitats d’altres 
institucions i objecte d’intervencions, reunions i conferències del president. 

Fidel a les línies del seu mandat, segons va explicar a l’acte de presa de possessió del seu càrrec 
l’any anterior, l’interès per la cohesió social va ser objecte de diverses intervencions públiques del 
president, com ara la conferència, a finals d’any, “Els canvis socials que estem vivint des de una 
perspectiva econòmica i social”, que va tenir lloc a la residència d’investigadors del CSIC o la 
participació al debat-col·loqui al Col·legi d’Economistes en la presentació del llibre El bienestar 
desigual, entre d’altres.  

En l’àmbit econòmic, cal destacar la participació a la presentació de l’estudi La nova indústria, de 
l’Agència Acció, el qual dóna continuïtat a l’Informe La indústria a Catalunya, elaborat pel CTESC 
l’any 2011. La nova indústria segueix la metodologia de l’Informe del CTESC i actualitza les dades 
amb el mateix objectiu de determinar el pes d’aquest sector a l’economia de Catalunya tant 
directament com indirecta. La indústria es considera un element clau per al progrés econòmic i 
social i ambdós informes proporcionen l’anàlisi i les previsions necessàries per a una política 
industrial en benefici de l’activitat. 

En els àmbits econòmic i laboral cal destacar la intervenció del president del Consell a la 
presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral, el mes de juliol, en la qual va assenyalar el 
caire molt positiu dels indicadors econòmics per a l’exercici 2015 amb una previsió d’un augment 
del PIB que doblaria el de l’any anterior i un significatiu augment de la contractació laboral com a 
conseqüència de la millora de l’activitat econòmica. Això, en opinió del Consell, hauria de fer més 
fàcil un impuls a les polítiques per fer front a les fissures de l’Estat del benestar obertes al llarg 
dels anys de declivi econòmic. 

En l’àmbit sociolaboral el president va intervenir a l’acte de presentació del Consell Assessor per a 
la Reforma Horària, que va tenir lloc al Palau de la Generalitat. A l’acte es va presentar l’Informe 
del CTESC La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària, que el 
Parlament va encarregar a través del Govern. L’Informe analitza la situació actual de l’efecte dels 
horaris de treball en l’organització del temps de les persones i assenyala vies per a una millor 
gestió d’acord amb els nous costums i usos socials. 

Així mateix, la Presidència del Consell va assistir a seminaris, jornades i actes institucionals 
organitzats per diverses entitat d’aquests àmbits així com fòrums d’opinió, entre d’altres, Col·legi 
d’Economistes, Cecot, Cambra de Comerç, Tribuna, Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Fòrum 
d’Economia Social, Associació Catalana d’Universitats Públiques, Fundació Factor Humà, Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, CES 
d’arreu de l’Estat, o l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.  

D’altra banda, i com a aspectes d’interès comú per als treballadors, els empresaris, els 
cooperativistes, el primer sector i els experts, el Consell va fer un Informe dins de la sèrie Gestió i 
impuls de les infraestructures, aquest cop dedicat a l’energia, i el president va fer les 
presentacions públiques de l’Informe  La gestió del temps de treball remunerat en el context de la 
reforma horària i de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014.  

D’altra banda, les relacions institucionals amb representants del Govern català i del Parlament, 
amb fundacions de caire laboral, acadèmic i social, així com les reunions de treball amb els grups 
sindicals, patronals, de l’economia social, amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya i dels móns 
agrícola i pesquer i els experts que conformen el Consell, com ara la participació a l’acte de 

http://ctesc.gencat.cat/noticies/18442410.html�
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Jornada Els horaris a debat: la gestió del temps de 

treball  

presentació del Segon Manifest del Pacte per a la indústria a Catalunya,al mes de març, van 
marcar l’activitat de la Presidència. 

En l’àmbit més representatiu, cal esmentar l’assistència, un any més, a les convocatòries del 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que va aplegar representants polítics, institucionals com també 
de la societat civil catalana en les reunions al Palau de la Generalitat. També cal destacar  
l’assistència als actes al Palau amb motiu del Dia Internacional de la Família, de l’acte inaugural 
de l’Any Llull, la Jornada de presentació del nou model d’Administració tributària per a Catalunya o 
de la Diada Nacional de l’11 de setembre. 
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Blog.ctesc.cat 

10. Comunicació mitjançant el blog del CTESC i les xarxes socials 
 

El CTESC informa de la seva activitat a la societat a través dels mitjans tradicionals, dels mitjans 
de comunicació i també de les xarxes socials. Així també ho ha fet el 2014 amb les convocatòries 
a les reunions i les presentacions i amb els continguts dels seus dictàmens, jornades, informes i 
estudis per tal de donar a conèixer els treballs i les recomanacions dels seus membres. Aquest 
any també ha emprat un blog propi i la xarxa twitter, tot ampliant l’abast de la comunicació. 

El Consell també fa ús de les xarxes per difondre altres treballs i recomanacions de consells 
econòmics i socials d’abast mundial i també de l’Ecosoc de la Unió Europea, que són l’expressió 
del diàleg social en àmbits més amplis, però que posen de relleu les mateixes inquietuds en pro 
del progrés social i econòmic. 

El CTESC incorpora al seu compte a twitter totes les novetats dels seus reculls normatius, 
documentals i de l’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses. Difon les 
convocatòries d’actes, jornades i presentacions i els missatges clau i idees força dels informes, 
estudis i documents que elabora. També es fa ressò dels treballs externs que arriben als gabinets 
d’estudis del CTESC per elaborar les anàlisis de situació dels informes i que es consideren 
d’interès tant per a les persones expertes com per a les interessades en els temes socials, 
laborals i econòmics.  

A través de les xarxes també s’alerta sobre els dictàmens, amb les recomanacions dels membres 
del Consell, sobre els decrets i avantprojectes de llei que remet el Govern, tot facilitant l’enllaç 
amb el text original. La mateixa via se segueix pel que fa als nous continguts incorporats al bloc.  

Les presentacions públiques dels informes Gestió i Impuls de les Infraestructures de l’energia i La 
gestió del temps del treball remunerat en el context de la reforma horària van poder ser seguides i 
comentades per les xarxes destacant els punts més significatius del contingut. 
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11. Actes del CTESC 
 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014 
 
El dia 8 de juliol es fa la presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014, 
obra de periodicitat anual en què es reflecteixen un conjunt de consideracions respecte a la 
situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, i es fa una reflexió sobre les previsions de futur, a 
més d'una anàlisi específica sobre el treball autònom a Catalunya. Aquesta obra 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. Permet realitzar un seguiment 
periòdic i acurat de les tendències primàries de la realitat socioeconòmica i laboral.  

La benvinguda de l’acte va a càrrec de l’Hble. senyor Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació. 
El president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Lluís Franco, fa una 
presentació sintètica dels principals resultats.  

 

La reestructuració del sistema financer 
 

El 21 d’octubre té lloc una nova sessió dels Seminaris del CTESC, de caràcter divulgatiu, que 
tenen l'objectiu de promoure l'estudi, el debat i la difusió d'aspectes concrets en matèries 
socioeconòmiques, laborals i d'ocupació que són objecte de la funció consultiva i d'assessorament 
del Consell.  

El ponent convidat a aquesta sessió és Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc Sabadell, qui 
centra la seva exposició en l’impacte de la crisi en el sistema financer, que porta a la 
reestructuració del sistema i a la configuració d’un nou mapa bancari, i en els avenços fets en la 
Unió Bancària Europea. 

 

Els horaris a debat: la gestió del temps de treball 
 

El 17 de novembre es presenta l’Informe sobre la gestió del temps del treball remunerat en el 
context de la reforma horària, elaborat pel CTESC, que s’ha centrat a analitzar la gestió del temps 
de treball remunerat, atès que és l’eix central sobre el qual la major part de la ciutadania defineix 
els seus projectes de vida a les societats del benestar i, per tant, té un impacte cabdal en la gestió 
global dels altres àmbits del temps social. 

Altrament, l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona 
(ODEE) ha realitzat un estudi conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona sobre com apliquen 
les empreses catalanes les mesures de conciliació i reforma horària. 

El CTESC i l'ODEE organitzen aquesta jornada amb un doble objectiu: 

§ presentar aquests dos documents 

§ donar resposta a diferents eixos de debat des de les perspectives diferents dels agents i 
els experts participants a les taules rodones 

La presentació de la jornada va a càrrec de Lluís Franco, president del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, de Nuria Lao, presidenta de l’ODEE i de Josep Ollé, director del 
Palau Macaya. Després de la presentació dels dos documents s’inicia l’activitat de les tres taules 
rodones, amb els títols següents: “Oportunitats, reptes i dificultats”, “La gestió del temps de treball: 
aportacions acadèmiques” i “Els horaris laborals en la negociació col·lectiva”. Tanca la jornada 
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Joan Vidal, director de l’Oficina del President i Coordinació Interdepartamental de la Generalitat de 
Catalunya.  

 

 

 

 

 

 
Seminari La reestructuració del sistema financer 
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www.observatori-ctesc.cat 

12. L’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 2015 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. Actualment la base de dades de 
l’ORSEC compta amb un total de 124 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 qualsevol empresa pugui trobar empreses amb un perfil similar al 
seu. Enguany s’ha seguit amb el procés de depuració i actualització de casos i s’han donat de 
baixa un total de 20 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). Per altra banda, l’Observatori de la Responsabilitat Social ha 
tingut, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015, un total de 15.401 visites amb una mitjana 
mensual de 1.283 visites que corresponen a 3.842 visitants únics. Així mateix, el butlletí de 
l’ORSEC, que recull el mes destacat del web (agenda, notícies, etc.), s’envia mensualment a un 
total de 670 persones subscriptores. Pel que fa a la documentació, enguany s’han incorporat a la 
biblioteca de l’ORSEC 36 llibres i documents relacionats amb l’RSE. Al final del 2015 es disposava 
d’un fons de 529 llibres i documents, la majoria en format digital i accessibles en línia. 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. Per últim, l’any 2015, 
l’ORSEC ha difós un total de 18 jornades als seus usuaris i subscriptors. 
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13. Difusió d’informació, documentació i publicacions 
 

Les tasques de difusió dutes a terme enguany s’han basat, d’una banda, en l’establiment de 
contactes amb entitats o institucions que puguin ser difusores, en el seu àmbit i mitjançant les 
seves plataformes (webs, xarxes, blogs o directoris propis), de determinades activitats del Consell; 
d’altra banda, en la cerca de destinataris específics (institucions, empreses) que puguin estar 
interessats en l’activitat o la publicació per la seva vinculació amb l’àmbit temàtic corresponent. En 
aquesta línia cal destacar especialment la selecció d’experts mitjançant la consulta a les pàgines 
web de les universitats, a les revistes especialitzades o per altres vies.  

Tots els destinataris específics s’incorporen al Directori del Consell, que actualment té 6.099 
destinataris, classificats en 53 grups de pertinença. Enguany s’ha prosseguit amb la tasca de 
revisió i manteniment del Directori d’actes i publicacions, la qual cosa inclou el manteniment i 
l’actualització de les dades, la revisió dels grups, que s’han ampliat per facilitar la classificació, la 
revisió dels temes i la creació de butlletins. També s’ha fet una revisió detallada dels destinataris 
institucionals dels Indicadors socioeconòmics i laborals. Periòdicament es revisen els retorns dels 
butlletins per tal de detectar els principals errors. 

L’any 2015 s’han elaborat quatre butlletins (Infopublicacions i Actes), destinats a difondre i donar a 
conèixer  les publicacions següents: 

 

§ Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l’energia, amb 1.055 
destinataris. 

§ Informe sobre la gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma 
horària, amb 1.196 destinataris.  

§ Informe de gestió 2014, amb 468 destinataris. 

§ Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014, amb 1.887 destinataris. 

 

Dins del procés editorial s’han dut a terme les tasques següents:   

1/ Revisió lingüística de tots els textos, ja siguin dictàmens, informes, estudis o d’altres i adaptació 
als criteris lingüístics de la Generalitat de Catalunya. La jornada interna de millores organitzatives i 
participació modifica alguns punts del circuit de normalització a partir del mes de març. 

2/ Maquetació segons l’estil de la col·lecció corresponent i, si escau, disseny de coberta. Enguany 
s’han elaborat els materials gràfics següents: 

 

§ Coberta de l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures de l’energia. 

§ Coberta de l’Informe Gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma 
horària.  

§ Coberta de l’Informe El sector agropecuari a Catalunya. 

§ Coberta de l’Informe de gestió 2014 (adaptació). 

§ Coberta de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014 (adaptació). 

3/ Revisió de la plantilla d’informes i memòria per incorporar-hi millores i/o canvis demanats. 
Enguany s’ha elaborat una nova versió de la plantilla per als informes, els estudis i la memòria 
socioeconòmica, que inclou una revisió del format i la gamma cromàtica de les imatges (taules, 
gràfics, figures i mapes). De forma complementària s’han revisat i modificat les instruccions i les 
pautes d’estil publicades a l’apartat Eines de redacció de la intranet.   
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Per tal d’ampliar-ne la difusió, el resum executiu dels informes es continua traduint al castellà i a 
l’anglès.  

S’han creat salvapantalles per a la presentació de les obres següents: 

 

§ Informe Gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària 
(jornada 17 de novembre).  

§ Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014. 

Prosseguint amb la col·laboració amb Dialnet, iniciada al desembre de 2013, 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.   Durant l’any 2015 s’han enviat a Dialnet 
les obres següents, per incorporar-les a les seves bases de dades: 

§ Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014 

§ Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger 

 

Durant l’any 2005 els usuaris de Dialnet s’han descarregat els documents següents: 

 

Les balances comercials de Catalunya...     139 descàrregues 

L’emprenedoria a Catalunya      122 

Reorientació de les estratègies del sector de l’edificació    93 

Gestió i impuls de les infraestructures II    118 

El risc de pobresa i mercat de treball      88 

El marc català de relacions laborals i de la protecció...  288   

 

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. Entre les tasques periòdiques cal destacar la gestió dels dominis 
web. 

Es manté el circuit de tramesa dels dictàmens aprovats al 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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                       PUBLICACIONS DIGITALS DEL CTESC DE L’ANY 2015 

TÍTOL DE LA PUBLICACIÓ 

Dictàmens 

Dictamen 1/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres 
de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya 

Dictamen 2/2015 sobre l'Avantprojecte de llei del Llibre sisè del codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes. 

Dictamen 3/2015 sobre l'Avantprojecte de llei del sòl d'ús agrari. 

Dictamen 4/2015 sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i 
almàsseres. 

Dictamen 5/2015 sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a 
favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les 
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.  

Dictamen 6/2015  sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el marc normatiu per la 
regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants. 

Dictamen 7/2015  sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-
2018. 

Dictamen 8/2015 sobre la Proposta d'ordre relativa al procediment d'acreditació i atribució de la 
quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives 
en l'àmbit de Catalunya. 

Dictamen 9/2015 sobre l'Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior. 

Dictamen 10/2015 sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de 
modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. 

Dictamen 11/2015 sobre el Projecte de decret dels fons a què es destina l'impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques. 

Dictamen 12/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a 
la Competitivitat de l'Empresa.  

Dictamen 13/2015 sobre el Projecte de decret de formació sanitària. 

Dictamen 14/2015 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de 
marc, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a 
la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de 
febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d'11 d'octubre, pels quals s'aproven diferents 
reglaments en material de joc. 

Dictamen 15/2015 sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d'acreditació i atribució de 
la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives 
en l'àmbit de Catalunya. 
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Dictamen 16/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d'arbres i 
arbustos.  

Dictamen 17/2015 sobre l'Avantprojecte de llei de l'arquitectura. 

Dictamen 18/2015 sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el 
procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores.  

Dictamen 19/2015 sobre el Projecte de gestió de la seguretat viària en les infraestructures 
viàries de la Generalitat de Catalunya.  

Dictamen 20/2015 sobre l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

Dictamen 21/2015 sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia d'activitats en 
matèria de residus i sobre el Registre general de persones productores de residus de Catalunya 
i el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

Dictamen 22/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits 
tècnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes 
sanitaris dentals a mida.  

Dictamen 23/2015 sobre el Projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys. 

Indicadors socioeconòmics i laborals 

Gener 2015 – Evolució d'indicadors d'execucions hipotecàries i desnonaments 

Febrer 2015 – Els Quatre Motors i l'Agenda Digital 

Març 2015 – Evolució dels efectes de comerç vençuts i impagats a Catalunya, 2002-2014 

Abril 2015 – Anàlisi de l'opinió sobre l'evolució de l'entorn empresarial 

Maig 2015 – Despeses en R+D sobre el PIB per sectors d'execució. Comparació internacional 

Juny 2015 – Evolució de la renda mínima d'inserció en el període 2008-2014 

Juliol - Agost 2015 – Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014 

Setembre 2015 – La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària 

Octubre 2015 – Gestió i impuls de les infraestructures energètiques 

Novembre 2015 – La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària 

Desembre 2015 – Evolució de l'ocupació des de l'inici de la crisi: branques d'activitat i gènere 

Memòries 

Informe de gestió 2014 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014 
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Estudis i informes 

Informe sobre la gestió del temps del treball remunerat en el context de la reforma horària 

Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l'energia 

 
Centre de Documentació 
 

L’any 2015 s’han incorporat al fons del Centre de Documentació 991 documents. Això inclou 
monografies, anuaris i articles de revista. D’aquest volum, 875 documents tenen format electrònic, 
mentre que la resta, 116 documents, estan únicament en format paper. 

 

 

 
  

Del volum total, 349 són articles de revista, mentre que 340 corresponen a monografies. 

 

Publicacions periòdiques 
El Centre de Documentació està subscrit a un total de 424 publicacions periòdiques, de les quals 
122 són revistes i 302 són anuaris. De totes elles, un 13% (57 títols) es reben en format paper i un 
87% (367 títols) en format electrònic. 
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Bases de dades 
El Centre de Documentació recull l’accés a 27 bases de dades. D’aquestes, 4 són de pagament 
(especialitzades en legislació, jurisprudència i normes UNE AENOR) i van a càrrec de la Comissió 
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. La resta són d’accés lliure. 

 

Millennium. Catalogacions 
Les estadístiques extretes del programa Millennium mostren quin és el volum de publicacions 
catalogades a la base de dades comuna de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de 
Catalunya. El nombre de títols catalogats (registres bibliogràfics) al Catàleg BEG és de 5.211 fins 
al 31 de desembre de 2015. Al llarg dels anys veiem l’evolució següent en la catalogació: 

  
 

Peticions d’informació 
Els usuaris que han fet peticions d’informació al Centre de Documentació són, sobretot, els tècnics 
del CTESC (usuaris interns). Només 4 s’han fet des de biblioteques de la xarxa BEG. Les 
peticions provinents de les BEG han disminuït més de la meitat respecte del 2014. En total, el 
Centre de Documentació ha rebut 32 peticions d’informació. 
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El nombre d’adquisicions s’ha mantingut en el mateix nombre que l’any anterior. La petició 
d’articles de revista s’ha reduït. El préstec interbibliotecari ha estat similar al de 2014. 

 

Préstecs 
En total, el 2015 s’han efectuat 33 préstecs a 13 usuaris de la Generalitat de Catalunya i 1 a un 
usuari extern a la Generalitat. 

 

Tasques 
 

Manteniment dels espais web del Centre de Documentació  
Setmanalment el Centre de Documentació publica a la intranet i al web l’Expositor de novetats en 
què s’hi inclouen els documents més recents de l’àmbit socioeconòmic i laboral. També es 
recullen les jornades relacionades amb l’àmbit del CTESC que s’organitzen a Catalunya. Alhora es 
publiquen elements multimèdia rellevants. 

 

Suport documental 
Durant l’any s’han fet cerques específiques de bibliografia per als usuaris en temes com joventut i 
ocupació. També s’han revisat les bibliografies de les publicacions que ha elaborat el CTESC el 
2015 per adaptar-les a les Pautes de citació bibliogràfica del CTESC, d’acord amb el sistema 
Harvard (APA) per a la sistematització de bibliografies. 

 

Mailing de destinataris  
S’ha participat activament en la difusió de les publicacions del CTESC i en la construcció dels 
butlletins (newsletters) mitjançant la cerca de destinataris específics. Per això s’han revisat 
directoris universitaris, revistes especialitzades i altres fonts.  

 

Recerca d’imatges 
Per tal d’elaborar la coberta del següent informe del CTESC s’han cercat imatges gratuïtes amb 
llicència de lliure difusió (llicències Creative Commons): 

· Informe sobre la productivitat i el model productiu 

 

Propostes de difusió al compte de twitter i al blog del CTESC 
S’han elaborat unes pautes per a la difusió dels dictàmens, informes i memòria en el compte de 
Twitter del CTESC: https://twitter.com/ctesc. En aquestes pautes se suggereix la cerca prèvia dels 
hashtags més pertinents i es proposa un cronograma per efectuar les piulades. També es fan 
propostes per a l’ampliació de continguts al blog del CTESC. 

 

Difusió de la jornada Els horaris a debat 
Demanem als següents centres que facin difusió mitjançant el seu web de la jornada organitzada 
pel CTESC el dia 17 de novembre: Els horaris a debat: la gestió del temps de treball: 

· DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials 

https://twitter.com/ctesc�
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· IESE Escola de Negocis 

· Ajuntament de Barcelona. Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària. 
Programa de Temps i Economia de les Cures  

· Fundació Jaume Bofill 

 

Actualització de continguts a la Wikipedia 
Durant l’any s’han fet actualitzacions del contingut de les entrades següents a la Wikipedia: 

· Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

· Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña 

· Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya 

 

Revisió i correcció dels registre del Catàleg BEG  
Periòdicament Serveis Digitals envia llistats de registres que cadascuna de les biblioteques BEG 
ha de revisar i corregir. Aquest any s’han revisat 10 llistats de registres bibliogràfics, d’exemplars i 
d’usuaris. 

 

Grup de Treball de Catalogació BEG 
El Grup de Treball de Catalogació en el qual participa el documentalista del CTESC s’ha reunit en 
9 ocasions durant l’any. El grup ha elaborat la guia Què fer quan... per donar resposta als dubtes 
més habituals que sorgeixen en relació al Catàleg de les BEG. S’ha seguit treballant amb els 
recordatoris per a la catalogació per tal de millorar la qualitat dels registres bibliogràfics; així i tot, 
s’ha constatat la millora en la catalogació. S’han dut a terme tasques informatives adreçades a les 
biblioteques de la xarxa sobre els registres en format RDA (Recursos, Descripció i Accés) de 
catalogació que substituiran les Regles de Catalogació Anglo-Americanes (RCAA2). S’han iniciat 
les tasques per preparar les pautes per a la creació i el manteniment dels registres d’autoritat del 
Catàleg. 
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14. Entorns web 
 
Web del Consell 
L’any 2015 el web del Consell ha tingut 17.952 visites i, en total, s’han consultat 53.606 pàgines. 
Les més consultades, a més de la pàgina principal del web, són El Consell, Espai intern i 
Dictàmens. 

Aquest any ha vingut marcat per dos textos legislatius. 

L’Acord de Govern, de 20.01.2015, d’aprovació dels criteris dels webs corporatius estableix 
que: 

- la presència de la Generalitat a Internet s’ha d’inscriure en el domini gencat.cat. 
- els webs han de seguir una sèrie de requeriments tècnics i visuals. 
- cal evitar al mínim els dominis d’accés. 

Al llarg de l’any, hem tingut diverses converses amb els responsables de l’aplicació de l’Acord pel 
caràcter especial del CTESC com a organisme. Finalment, s’aprova que: 

- el web del Consell canviarà l’adreça de www.ctesc.cat a ctesc.gencat.cat. 
- el web de l’Observatori s’incorpora com un apartat més. 
- s’eliminen de la xarxa el blog del CTESC i la Revista. 

L’aplicació del canvi es durà a terme a inicis de l’any vinent. 

Per altra banda, l’1 de juliol del 2015 entra en vigor la Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. En coordinació amb el Departament d’Empresa i Ocupació, 
s’ha creat un nou espai al web de transparència que compleix amb totes les directrius 
establertes. 

Aquests canvis s’han afegit al projecte que ja havíem iniciat l’any passat de millora de l’eina de 
desenvolupament del web, que començarà a funcionar coincidint amb el canvi de domini a inicis 
de l’any vinent. 

De les millores que incorpora la nova eina, podem destacar: 

- Incorporació de Firefox i Chrome com a navegadors compatibles. 
- Integració de l’editor HTML. 
- Possibilitat de tenir-lo obert en diverses finestres. 
- Eliminació d’elements obsolets (més de 60 taules, més de 300 camps). 
- Millores en el codi que suposen una velocitat de resposta més alta. 

 
Intranet 
Els canvis més importants de la Intranet aquest any són de tipus intern: millores en el codi intern i 
creació de documentació tècnica, amb poques afectacions a la visualització de les dades tot i que 
sí en la velocitat de resposta. Altres canvis es produeixen arran de les sessions internes de 
millores organitzatives realitzades al Consell el primer trimestre de l’any. 

Podem destacar: 

- Presència 
o Llistats anuals de l'equip: mostrar cada any les persones que estaven actives. 
o Unificació de criteris i espais d'aprovació i anul·lació 

- Eines de redacció | Sigles: fer possible la importació de totes les sigles dels anys 
anteriors. 
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- Jornades | Inscrits: llistat amb dades bàsiques per a les validacions d’assistència el dia 
de la jornada. 

- Reunions 
o Convocades: marcar que una reunió ja està convocada. 
o Base d’actes: creació d’un espai amb les dades bàsiques de les reunions, 

estructurades per tal de facilitar la redacció de les actes de les reunions. 
- Dedicació: actualització i revisió (total de presència i millora de llistats). 
- CDOC: creació de la pàgina d'estadístiques. 

Alguns projectes estudiats aquest any (Directori, Informació...) es desenvoluparan al llarg del 
2016. 
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15. La gestió administrativa i financera 
 

 

 

 

 

 

 

                                CTESC                                                              EXECUCIÓ A 31 de desembre

Pressupost Variacions 
Crèdit

Pressupost 
Final Autoritzat Reserves Disponible % autoritzat

+ reserves

CAPÍTOL I.  REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.542.495,21 0,00 1.542.495,21 1.503.241,87 0,00 39.253,34 97,46%
D/130000Retribucions bàsiques laborals 509.585,34 -1.009,26 508.576,08 499.721,54 8.854,54 98,26%
D/130000Retribucions complementàries laborals 516.640,58 516.640,58 516.607,61 32,97 99,99%
D/132000Retrib. Bàsiques i altres Alts càrrecs 196.269,29 1.009,26 197.278,55 197.044,80 233,75 99,88%
D/160000Seguretat Social 320.000,00 320.000,00 289.867,92 30.132,08 90,58%

CAPÍTOL II  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERV 771.051,69 -33.600,00 737.451,69 663.993,32 0,00 73.458,37 86,12%
D/200000Altres lloguers i cànons de terrenys, béns,    362.000,00 362.000,00 360.981,24 1.018,76 99,72%
D/202000Lloguer d'equips de reprografia i fotocopia 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00%
D/202000Lloguers i cànons de  programari 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00%
D/203000Lloguer i cànons d'altre immobilitzat mater 6.500,00 6.500,00 109,26 6.390,74 1,68%
D/210000Conserv. rep. mant. terrenys, béns naturals     60.000,00 60.000,00 55.060,63 4.939,37 91,77%
D/212000Cons. rep. i manteniment d'equips de proc   1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00%
D/212000Conservació, reparació i man. d'equips rep   5.000,00 3.000,00 4.235,43 764,57 84,71%
D/212000Manteniment aplicacions informàtiques 5.000,00 3.500,00 8.500,00 8.446,05 53,95 168,92%
D/213000Conserv. rep. i manteniment d'altre immob  1.000,00 1.000,00 998,25 1,75 99,83%
D/220000Material ordinari no inventariable 3.000,00 3.000,00 2.839,76 0,00 160,24 94,66%
D/220000Premsa, revistes, llibres i altres publicacio 8.000,00 8.000,00 7.752,34 0,00 247,66 96,90%
D/221000Aigua i energia 30.000,00 30.000,00 29.431,25 568,75 98,10%
D/221000Vestuari 950,00 950,00 242,66 0,00 707,34 25,54%
D/221008Altres subministraments 3.000,00 3.000,00 2.050,90 0,00 949,10 68,36%
D/222000Despeses postals, missatgeria i altres sim 600,00 600,00 59,19 540,81 9,87%
D/222000Solucions de Connectivitat de Dades adqu   15.000,00 15.000,00 2.655,22 12.344,78 17,70%
D/222000Comunicacions veu i dades adquirides a a  1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00%
D/224000Despeses d'assegurances 7.000,00 7.000,00 6.706,41 293,59 95,81%
D/226000Atencions protocol.laries i representatives 4.000,00 4.000,00 845,54 0,00 3.154,46 21,14%
D/226000Organització de reunions, conferències i cu 6.500,00 6.500,00 1.339,33 0,00 5.160,67 20,61%
D/226000Funcionament de consells i òrgans col·leg 115.000,00 -19.600,00 95.400,00 82.857,00 0,00 12.543,00 72,05%
D/226008Altres despeses diverses 34.136,95 -17.500,00 16.636,95 11.934,56 0,00 4.702,39 34,96%
D/227000Neteja i sanejament 20.000,00 20.000,00 19.773,64 226,36 98,87%
D/227008Altres treballs realitzats per persones físiq   10.000,00 10.000,00 6.568,08 3.431,92 65,68%
D/228000Solucions Tecnològiques adquirides al CT 8.164,74 8.164,74 8.164,74 0,00 100,00%
D/228000Serveis informàtics realitzats per altres ent  53.000,00 53.000,00 50.221,16 2.778,84 94,76%
D/230000Dietes, locomoció i trasllats 5.000,00 5.000,00 720,68 0,00 4.279,32 14,41%

CAPÍTOL VI  INVERSIONS REALS 0,00 33.600,00 33.600,00 30.533,59 0,00 3.066,41  ---
D/650000Inversions en equips de procés de dades 0,00 33.600,00 33.600,00 30.533,59 0,00 3.066,41  ---
TOTAL  PRESSUPOST DESPESES 2.313.546,90 0,00 2.313.546,90 2.197.768,78 0,00 115.778,12 95,00%
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Annex 1. Organització interna 
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Annex 2. Relació dels membres integrants dels diferents òrgans en data 
31 de desembre 

PLE 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 

§ Vicepresidentes: Sra. Alba Cabañas Varales / Sra. Montserrat Delgado Pérez 

§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

© Sra. Gina Argemir i Martínez 

© Sra. Raquel de Haro González 

© Sra. Montserrat Delgado Pérez 

© Sr. José Manuel Jurado Villena 

© Sr. Alfons Labrador i Tames 

© Sr. Jesús Martínez Ortiz 

§ Unió General dels Treballadors de Catalunya 

© Sr. José Manuel Fandiño Crespo 

© Sra. Josefa Garcia Lorenzo 

© Sr. Dionís Oña i Martín 

© Sra. Laura Pelay i Bargalló 

© Sra. Aida Ruiz Franco 

© Sr. José Martín Vives i Abril 

Grup Segon 

§ Foment del Treball Nacional 

© Sra. Yésika Aguilar Granados 

© Sr. Andreu Basseda Tous 

© Sra. Alba Cabañas Varales 

© Sr. Jorge Juan Galofré Moragas 

© Sr. Juan José Meca Saavedra 

© Sra. Marisol Morales de Cano 

© Sr. Antonio Sáenz Andrés 

§ Pimec 

© Sr. Moisés Bonal i Ferrer 

© Sra. Jana Callís i Vilagut 

© Sra. Lourdes Esteban Paredes 

§ Fepime 

© Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 

© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
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Grup Tercer 

§ Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

© Sra. Maria Rovira Duran 

§ Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 

© Sr. Josep Rosera i Simó 

§ 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 

© Sra. Lorena Torró i Garrido 

§ Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

© Sr. Oriol Illa Garcia 

§ Experts  

© Sr. Ramon Bonastre i Bertran 

© Sr. Joan B. Casas Onteniente 

© Sr. Modest Guinjoan Ferré 

© Sr. Rafael Ortiz Cervelló 

© Sra. Carme Porta Abad 

© Sra. Esther Sánchez Torres 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 

§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

© Sr. Alfons Labrador i Tames 

§ Unió General dels Treballadors de Catalunya 

© Sr. José Manuel Fandiño Crespo 

Grup Segon 

§ Foment del Treball Nacional 

© Sr. Antonio Sáenz Andrés 

§ Pimec 

© Sr. Moisès Bonal i Ferrer 

Grup Tercer 

§ Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

© Sra. Maria Rovira Duran 
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Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 

© Sr. Josep Rosera i Simó 

§ Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

© Sr. Xavier Pié i Dols 

 

COMISSIÓ DE TREBALL D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 

§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

© Sra. Gina Argemir i Martínez 

© Sr. Alfons Labrador i Tames 

§ Unió General dels Treballadors de Catalunya 

© Sr. José Manuel Fandiño Crespo 

© Sra. Laura Pelay i Bargalló 

Grup Segon 

§ Foment del Treball Nacional 

© Sr. Andreu Basseda Tous 

© Sra. Alba Cabañas Varales 

§ Pimec 

© Sr. Moisès Bonal i Ferrer 

§ Fepime 

© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Grup Tercer 

§ Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

© Sr. Xavier Pié i Dols 

§ Experts 

© Sr. Joan B. Casas Onteniente 

© Sr. Modest Guinjoan Ferré 

© Sr. Rafael Ortiz Cervelló 

 

COMISSIÓ DE TREBALL DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES SOCIALS 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 

§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

© Sra. Raquel de Haro González 
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© Sra. Montserrat Delgado Pérez 

§ Unió General dels Treballadors de Catalunya 

© Sra. Laura Pelay i Bargalló 

© Sra. Aida Ruiz Franco 

Grup Segon 

§ Foment del Treball Nacional 

© Sra. Yésika Aguilar Granados 

© Sra. Marisol Morales de Cano 

§ Pimec 

© Sra. Lourdes Esteban Paredes 

§ Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fepime) 

© Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 

Grup Tercer 

§ Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

© Sra. Lorena Torró i Garrido 

§ Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

© Sr. Oriol Illa Garcia 

§ Experts 

© Sr. Ramon Bonastre i Bertran 

© Sra. Carme Porta Abad 

© Sra. Esther Sánchez Torres 

 

COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SECTORIALS 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 

§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

© Sr. Alfons Labrador i Tames 

© Sr. Jesús Martínez Ortiz 

§ Unió General dels Treballadors de Catalunya 

© Sra. Josefa Garcia Lorenzo 

© Sr. José Martín Vives i Abril 

Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

© Sr. Juan José Meca Saavedra 

© Sr. Antonio Sáenz Andrés 

§ Pimec 
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© Sra. Jana Callís Vilagut 

§ Fepime 

© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Grup Tercer 

§ Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

© Sra. Maria Rovira Duran 

§ Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 

© Sr. Josep Rosera i Simó 

§ Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) 

© Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni 

§ Experts 

© Sr. Ramon Bonastre i Bertran 

 

COMISSIÓ DE TREBALL DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 

§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

© Sr. José Manuel Jurado Villena 

© Sr. Jesús Martínez Ortiz 

§ Unió General dels Treballadors de Catalunya 

© Sr. Dionís Oña Martín 

© Sr. José Martín Vives i Abril 

Grup Segon 

§ Foment del Treball Nacional 

© Sra. Alba Cabañas Varales 

© Sr. Jorge Juan Galofré Moragas 

§ Pimec 

© Sr. Moisès Bonal i Ferrer 

§ Fepime 

© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

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) 
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© Sr. Xavier Pié i Dols 

§ Experts 

© Sr. Modest Guinjoan Ferré 

 

 

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

 

CESSAMENTS: 
Grup Primer 

§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

© Sra. Antònia Pascual Moreno 

Grup Tercer 

§ Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

© Sra. Núria Ballesteros i Díaz 

§ Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

© Sra. Àngels Guiteras Mestres 

 

NOMENAMENTS: 
Grup Primer 

§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

© Sra. Gina Argemir i Martínez 

Grup Tercer 

§ Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

© Sra. Lorena Torró i Garrido 

§ Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

© Sr. Oriol Illa Garcia 
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