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Dictamen 21/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana
de Turisme.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per la Llei 7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya, en la sessió ordinària del dia 19 de desembre del 2005 aprova
el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 16 de novembre del 2005 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya un escrit tramès per l’Honorable Conseller de Comerç, Turisme
i Consum de la Generalitat de Catalunya, en què sol·licitava l’emissió del dictamen
de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de l’Avantprojecte de llei de
l’Agència Catalana de Turisme.
La sol·licitud de dictamen va ser traslladada als membres del Ple. La Comissió de
treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 12 de desembre del 2005 i va
elaborar la proposta de dictamen.

Context normatiu
L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'article 8.2, encomana a la Generalitat, entre
altres funcions, la de facilitar la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes en
la vida política, econòmica, cultural i social. D’altra banda, l'article 52 de l'Estatut
d'autonomia faculta la Generalitat per constituir institucions que fomentin la plena
ocupació i el desenvolupament econòmic i social en el marc de les seves
competències.
II. CONTINGUT
L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, disset articles estructurats en tres
capítols, quatre disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.
El preàmbul està dividit en dos apartats. El primer conté una breu síntesi de la
finalitat de l’Avantprojecte de llei, descriu l’entorn cada cop més competitiu en què
es desenvolupa l’activitat turística i la necessitat d’afrontar els nous reptes adoptant
un nou model de col·laboració entre el sector públic i el sector privat en la promoció
turística. En aquesta línia proposa la creació de l’Agència Catalana de Turisme. El
segon apartat presenta l’estructura i el contingut de l’Avantprojecte de llei.
El capítol I, denominat “Disposicions generals”, engloba els articles 1 al 3.
L’article 1 regula la creació i naturalesa de l’Agència Catalana de Turisme com a
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya. L’article 2 recull els objectius i
les línies d’actuació relacionades amb la promoció de Catalunya com a destí turístic
de referència internacional. L’article 3 regula les funcions generals de l’Agència
Catalana de Turisme.
El capítol II, denominat “Estructura orgànica”, recull els articles 4 al 10. Aquest
capítol determina i regula els òrgans que conformen l’Agència Catalana de Turisme.
L’article 4 especifica els òrgans de govern de l’Agència. L’article 5 regula el Consell
General i la seva composició. L’article 6 regula les funcions i composició del Consell
de direcció. L’article 7 regula les funcions i la composició del Comitè Executiu.
L’article 8 recull la figura de la Presidència. L’article 9 regula les funcions del director
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o directora. L’article 10 estableix les atribucions de l’Agència per crear òrgans
assessors.
El capítol III, denominat “Règim jurídic i econòmic”, recull els articles 11 al 17.
L’article 11 regula el règim jurídic de l’Agència. L’article 12 estableix quins són els
recursos econòmics de l’Agència. L’article 13 regula el pressupost, la comptabilitat i
el control econòmic i financer. L’article 14 defineix el patrimoni de l’Agència Catalana
de Turisme, els béns i drets que li són adscrits. L’article 15 regula el règim de
contractació de l’Agència. L’article 16 regula el règim d’impugnació dels actes.
L’article 17 regula el règim de contractació del personal.
La disposició addicional primera regula el procediment per a la constitució i inici
d’activitats de l’Agència Catalana de Turisme.
La disposició addicional segona regula les relacions de l’Agència Catalana de
Turisme amb la Direcció General de Turisme.
La disposició addicional tercera regula l’adscripció dels béns i mitjans materials i
pressupostaris a l’Agència.
La disposició addicional quarta estableix els terminis de desplegament de
l’Avantprojecte de Llei.
La disposició transitòria primera estableix
Consorci de Turisme de Catalunya.

el procediment de dissolució del

La disposició transitòria segona estableix la continuïtat de les persones que
ocupen llocs de treball en unitats afectades per aquest Avantprojecte de llei.
La disposició transitòria tercera estableix el dret preferent del personal laboral del
Consorci Turisme de Catalunya per a ocupar els llocs de treball que siguin
necessaris per a l’Agència Catalana de Turisme.
La disposició derogatòria estableix les disposicions que quedaran derogades en el
moment de constitució de l’Agència Catalana de Turisme.
La disposició final primera autoritza el Govern per al desplegament normatiu.
La disposició final segona autoritza el Govern a dur a terme les modificacions
pressupostàries necessàries per al traspàs de recursos del Consorci de Turisme de
Catalunya a l’Agència Catalana de Turisme.
La disposició final tercera estableix l’entrada en vigor de la Llei.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC considera que el sector turístic a Catalunya és clau per al
desenvolupament econòmic, donat el seu pes i la seva projecció internacional, així
com per la seva aportació a l’equilibri territorial amb la presència d’aquesta activitat
en tot el territori. Consegüentment, qualsevol iniciativa legislativa que aporti millores
per al creixement del sector, així com per a la modernització de les seves
estructures i la seva projecció internacional ha d’acollir-se favorablement.
Segona. El CTESC considera que cal replantejar l’estructura orgànica de l’Agència
Catalana de Turisme en la mesura que la totalitat de sectors afectats per l’activitat
turística (que pràcticament són tots els de l’economia, segons les dades de la Taula
Imput -Output de Catalunya), puguin tenir la presència adequada en l’organisme
objecte de la present legislació, sense que això obligui a sobredimensionar
l’estructura orgànica de l’Agència.
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Per evitar indefinicions, corregir les inconcrecions de l’Avantprojecte de llei i, al
mateix temps, dotar el Govern d’una institució ben dimensionada, el CTESC
proposa substituir, en tots aquells apartats on es digui: “interessades en la promoció
turística” per “organitzacions més representatives”.
Tercera. El CTESC evidencia que la creació de l’Agència Catalana de Turisme s’ha
de considerar com una mera substitució del ja existent “Consorci de Turisme de
Catalunya”.
Quarta. Des de la creació del Consorci Turisme de Catalunya s’ha anat
incrementant el seu pressupost per mitjà d’aportacions íntegres de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el pressupost de la Direcció General de Turisme, que ha vist
minvar les seves dotacions econòmiques en favor del Consorci.
Per tant, hi ha hagut una operació de buidat pressupostari sistemàtic de la Direcció
General de Turisme que ha vist fins i tot desaparèixer les seves partides ordinàries
per a subvencions, publicacions, formació, oficines de turisme, etc., que han passat
al Consorci.
El CTESC considera que a l’Agència Catalana de Turisme es podria repetir la
manca de mecanisme de control adient de la gestió econòmica i financera de
l’entitat, la qual cosa ha permès les crisis financeres del Consorci Turisme de
Catalunya, ja que l’Agència tindrà el mecanisme d’auditories “a posteriori” per la
Subdirecció General de Control del Departament d’Economia i Finances.
Cinquena. En l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, conscients de la importància per
a la competitivitat de l’economia catalana del sector turístic, es va establir la
necessitat d’impulsar el Pla estratègic del sector turístic on s’ha de definir el model
turístic dels pròxims anys basat en els següents criteris o directrius: una oferta
diferenciada i de qualitat, més competitiva i més adaptada a la demanda que sigui
sostenible i territorialment equilibrada.
En el mateix acord també es va coincidir en la necessitat de crear l’Observatori del
Turisme de Catalunya. En aquest Avantprojecte de llei, el CTESC considera que
s’ha de garantir l’encaix i la coordinació de l’Observatori amb l’Agència Catalana de
Turisme en el marc del Pla estratègic i a partir de les directrius expressades
anteriorment. Seria, per tant, oportú que l’Avantprojecte de llei fes esment de l’Acord
i de les propostes que se’n deriven per tal d’evitar disfuncions i possibilitar
l’eficiència del conjunt d’instruments al servei del sector, que han de ser àgils i
basats en la participació i implicació de les empreses i els agents socials. Cal tenir
present, en aquest sentit, que en l’Avantprojecte no es poden atribuir funcions a
l’Agència que vagin més enllà de l’estricta promoció del turisme.
Sisena. La intencionalitat i pretensió de l’Avantprojecte de llei és clara: la major
participació econòmica del sector privat en la promoció turística. L’exposició de
motius de l’Avantprojecte de llei ho reflecteix de forma clarivident:“...el sector públic
ha assumit la major part del finançament...”; “...fomenti una major participació del
sector privat en la promoció turística.”; “...posar a disposició d’aquest sector privat
una eina que faciliti la seva major implicació en les tasques de promoció...”
No obstant això, el CTESC constata que a l’Avantprojecte de llei no queden
específicament delimitades les relacions entre el sector públic i privat ni la
participació en el finançament que es proposa.
Setena. El CTESC entén que la voluntat d’integració que manifesta l’exposició de
motius, de “totes les administracions públiques competents en matèria de turisme i
de tots els sectors econòmics i socials interessats...”, no es preveu amb
exhaustivitat en el text articulat de l’Avantprojecte de llei, i per tant resulta
desequilibrada la participació del sector privat en els diferents òrgans: Consell
General, Consell de Direcció i Comitè Executiu. En aquest punt, s’ha d’admetre que
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la intenció d’acumular en una sola representació la participació de diferents entitats
és impracticable i pot donar lloc a nombrosos problemes.
D’altra banda, el CTESC no considera adient que la participació d’aquestes entitats
en el Consell de Direcció es vinculi a una aportació econòmica.
Vuitena. El CTESC considera que l’Agència pot ser un bon instrument per a
garantir la implicació del sector privat en les tasques comunes de promoció i
modernització del sector a partir de la col·laboració de la iniciativa pública i la
privada. Tot i això, el cofinançament i la cogestió de la promoció turística poden
comportar el risc que no es vetlli suficientment per l’interès general i que es prioritzi
la defensa de sectors o interessos particulars. Per evitar aquestes disfuncions el
CTESC entén que caldria establir mecanismes de control i seguiment més enllà dels
establerts en l’Avantprojecte i donar més importància a la participació dels diferents
agents representatius del sector, dels agents socials i dels diferents territoris.
Novena. En aplicació del Decret legislatiu 2/2002, pel que s’aprova el text refós de
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, el CTESC considera que
l’Avantprojecte de llei objecte de dictamen hauria de preveure la presència dels
agents socials més representatius en el Consell de Direcció i en el Comitè Executiu
de l’Agència.
Desena. La nova Agència no té previst un règim jurídic de contractació del personal
diferent a l’imperant en el Consorci, és a dir, un sistema de selecció com el previst al
Text refós de funció pública de la Generalitat de Catalunya i al Conveni Únic de
Personal laboral de la Generalitat de Catalunya, els quals no seran d’aplicació al
personal de la futura Agència.
D’altra banda, el CTESC constata que l’actual Conveni laboral del Consorci, tot i
reconèixer els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat per a la selecció de
personal, permet que una persona sigui seleccionada amb la presentació d’un
simple currículum, la qual cosa representa una violació dels esmentats principis.
Onzena. Un terç de la plantilla del Consorci està formada per personal interí,
situació intolerable socialment. El CTESC considera que sense una clàusula de
subrogació expressa està en perill aquesta part de la plantilla, i també la resta de
treballadors de l’organisme.
Dotzena. El CTESC constata que l’Avantprojecte de llei es limita a descriure
genèricament possibilitats d’ingressos i no consta el quadre de finançament de
l’Agència. Els actuals estatuts del Consorci Turisme de Catalunya recullen també
una descripció genèrica similar, la qual cosa, a la pràctica, ha comportat que aquest
organisme es financés amb càrrec als pressupostos de la Generalitat sense que
tingués cap tipus d’ingressos propis significatius.
El CTESC considera que si aquest organisme no té una previsió d’autofinançament
superior al 65% del seu pressupost, no resta justificada la naturalesa jurídica d’ens
públic subjecte al dret privat i sense mecanisme de fiscalització prèvia per la
intervenció general de la Generalitat.
Tretzena. Pel que fa a les funcions dels organismes Consell General, Consell de
Direcció i Comitè Executiu, previstos en l’Avantprojecte de llei, el CTESC considera
que s’aprecien disfuncions i duplicitats que generen confusió a l’hora de poder
establir amb claredat el paper de cada òrgan en relació amb el funcionament de
l’Agència Catalana de Turisme.
Catorzena. L’objectiu primordial de la tasca de promocionar el turisme, és a dir,
“destacar i desenvolupar la marca “Catalunya”...” ha de ser considerat de gran
importància, però, el CTESC considera que és imprescindible que es pugui
compatibilitzar amb d’altres marques ja consolidades: Barcelona; Costa Brava;
Costa Daurada; Pirineus, etc.
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Quinzena. Pel que fa al concepte de producte turístic, el CTESC constata la
necessitat d’especificar l’abast d’aquest concepte en relació amb les activitats de
l’Agència.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC considera adient que al Preàmbul, en el punt 2, la referència a
l’estructura orgànica de l’Agència hauria d’incorporar el Comitè Executiu i les seves
funcions.
2. El CTESC considera que a efectes d’assolir una major sistemàtica, el títol de
l’article 1 s’hauria d’anomenar de “Creació i naturalesa jurídica”. A més aquest
article hauria de fer referència al seu règim jurídic.
3. El CTESC considera que en la definició d’objectius de l’article 2, quan diu que
l’Agència “té com a objectiu general la promoció de Catalunya com a destí turístic de
referència internacional”, podria interpretar-se que delimita les seves accions de
promoció turística als mercats internacionals. L’any 2004 el nombre de
pernoctacions de ciutadans i ciutadanes de la resta d’Espanya a Catalunya va
experimentar un creixement del 7,3%, respecte a l’any anterior, assolint la xifra de
31,3 milions de pernoctacions. El CTESC considera que el creixement del turisme
interior justificaria l’ampliació de les actuacions de l’Agència en aquest àmbit.
4. El CTESC constata que l’article 2 considera com a objectius el que són accions
necessàries per aconseguir-los.
5. El CTESC considera que l’article 2. b) hauria de concretar què s’entén per
“promoure l’oferta”. En cap cas s’hauria d’anar més enllà de les tasques d’estricta
promoció de l’oferta turística, per tal de no duplicar funcions respecte d’altres
organismes i ens administratius.
6.

L’article 2. d), hauria d’afegir “la promoció turística de” després de “Prioritzar”.

7.

El CTESC considera adient la supressió de l’article 2. f).

8. El CTESC considera que l’objectiu específic de l’article 2. g) sobrepassa l’àmbit
competencial de l’Agència. En tot cas, l’Agència hauria de coordinar la seva tasca
amb l’Observatori de Turisme de Catalunya, la creació del qual està prevista a
l’Acord estratègic.
9.
2.

El CTESC considera que caldria suprimir, per redundant, l’apartat j) de l’article

10. En relació amb l’article 3.1, el CTESC proposa canviar l’expressió “pot exercir
les funcions següents” per “exerceix les funcions següents”.
11. Pel que fa a l’article 3.1 a) el CTESC proposa suprimir “i desenvolupament”.
12. El CTESC considera adient substituir el contingut de l’article 3.1. b) pel
redactat: “El foment de les interrelacions entre administracions turístiques, ajustades
als principis de coordinació, col·laboració, cooperació, informació mútua i ple
respecte als àmbits competencials respectius, i entre aquestes i els subjectes
turístics privats en l’àmbit de la promoció turística”.
A més, el CTESC considera que s’haurien de definir els mecanismes en què es
concreta l’esmentada interrelació.
13. El CTESC proposa modificar l’article 3.1 c) d’acord amb el redactat següent:
“La gestió i explotació d’establiments o d’altres recursos, productes i serveis de
promoció turística que se li encomanin o se li adscriguin per qualsevol de les formes
de gestió previstes per l’ordenament jurídic, i la participació en la gestió
d’establiments, recursos, productes i serveis que siguin titularitat d’altres ens
6

CTESC

públics, relacionats tot ells amb
Parlament de Catalunya”.

la promoció turística i prèvia l’autorització del

14. Els articles 3.1 d) i 3.1 e) es refereixen a la comercialització dels productes
turístics de Catalunya. En consonància amb l’esperit de l’Avantprojecte de llei, que
aposta per productes i serveis que afavoreixin l’equilibri territorial, socioeconòmic i
mediambiental de Catalunya, el CTESC entén que es podria remarcar la necessitat
d’establir criteris que ajudin a seleccionar els productes turístics que des de
l’Agència s’impulsaran.
D’altra banda, el CTESC recomana suprimir l’article 3.1 e) atès que l’article 3.1 d) ja
en recull el contingut.
15. El CTESC constata que el redactat reiteratiu de l’article 3.1 d) i 3.1 f) pot
generar confusió pel que fa a la relació que s’establirà entre l’Agència i el
departament competent en matèria de turisme.
16. El CTESC considera que l’article 3.1 f) hauria de concretar què s’entén per
“creació de productes”, des del benentès que les funcions de l’Agència no poden
anar més enllà de l’estricta promoció turística. En aquest sentit, el CTESC proposa
el següent redactat per a l’article 3.1 f): “L’impuls de la creació i millora dels
recursos, productes i serveis de promoció turística, i la cooperació en les iniciatives
públiques i privades que persegueixen aquestes mateixes finalitats, a excepció
d’aquelles funcions i competències les quals estiguin reservades a la Direcció
General de Turisme”.
17. El CTESC proposa modificar l’article 3.2: substituint al final del primer paràgraf:
“amb les seves finalitats i objectius” per “ amb la promoció turística”.

18. El CTESC recomana eliminar l’últim paràgraf de l’article 3. 2, atès que entén
que el Govern no pot delegar la seva representació institucional en un organisme de
composició mixta com es preveu que sigui l’Agència Catalana de Turisme.
19. El CTESC constata que en l’article 5.2 la composició del Consell General no
està suficientment definida, per la qual cosa considera imprescindible que es
determinin el nombre de representants de cada entitat o organització. D’altra banda,
el CTESC considera que l’article 5.2 hauria d’incorporar en la composició del
Consell General la figura de la persona que exerceix les funcions de secretari o
secretària.
20. El CTESC considera que l’article 5.2 f) hauria de definir quines són les entitats
de promoció turística de caràcter zonal i local. D’altra banda, l’article 5.2 h) hauria de
concretar a quines entitats del sector turístic fa referència.
21.

El CTESC proposa la supressió de l’article 5.2 i).

22. El CTESC considera que l’article 5.2 j) hauria d’incorporar el concepte “agents
socials més representatius de Catalunya: organitzacions empresarials i
organitzacions sindicals representats de forma paritària.”
23. Pel que fa a l’article 5.4 el CTESC proposa que la regulació de la composició
del Consell General es realitzi en el present Avantprojecte de llei, i que mitjançant
decret es determini el funcionament del Consell General.
24. El CTESC proposa modificar l’article 5.5, lletres b) i c) amb el redactat següent:
b) Debatre i aprovar el programa d’actuació, d’inversions i de finançament de
l’Agència Catalana de Turisme abans de la seva aprovació definitiva.
c) Debatre i aprovar el pressupost d’explotació i de capital de l’Agència Catalana
de Turisme abans de la seva aprovació definitiva.
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25. El CTESC proposa a l’article 5.5 f) la supressió de “o encomanades pel
president o presidenta de l’Agència Catalana de Turisme i del Comitè Executiu”.
26. El CTESC proposa modificar l’article 5.6, amb el següent redactat: “El Consell
General es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys dues vegades l’any, convocat
pel president o presidenta, i extraordinàriament sempre que sigui convocat pel
president o presidenta o ho sol·licitin una quarta part, com a mínim, dels membres
amb dret a vot.”
27. El CTESC considera convenient que l’article 6.2 determini el nombre
d’integrants del Consell de Direcció. A més, també considera que el Consell de
Direcció en la seva composició ha d’incorporar la figura de la persona que exerceix
les funcions de secretari o secretària.
28. El CTESC considera que l’article 6.2 e), hauria de definir a quines entitats de
turisme local i zonal fa referència.
29. El CTESC considera que l’article 6.2 g) hauria d’explicitar què s’entén per
entitat representativa del sector turístic.
30. El CTESC considera que a l’article 6. 2 h) on diu: “els representants de les
empreses o les associacions d’empreses interessades en la promoció turística” ha
de dir: “agents socials més representatius de Catalunya: organitzacions
empresarials i organitzacions sindicals representades de forma paritària.”
31. El CTESC considera que l’article 6.3 hauria de referir-se a la composició
paritària del Consell General, i no pas al nombre de vots.
32. En relació amb l’article 6.4 el CTESC considera que han d’estar regulats per
llei: els criteris o condicions en què es faran les aportacions econòmiques, la
composició del Consell de Direcció i la incorporació de representants d’altres
departaments o organismes de la Generalitat, atès que la manera de preveure la
possible incorporació de nous membres al Consell de Direcció pot generar
inseguretat jurídica i no es justifica suficientment quina és la raó per la qual per
Decret es pugui modificar la composició del Consell de Direcció, a través de la
incorporació de nous membres.
33. El CTESC considera que la redacció de l’article 6.4 hauria de ser la següent:
“Mitjançant Decret es determinarà el funcionament del Consell de Direcció”.
34. El CTESC proposa modificar l’article 6.5 lletres b), c) i d) amb el redactat
següent:
b): Aprovar el projecte de programa d’actuació, d’inversions i de finançament, a
proposta del Comitè Executiu.
c): Aprovar el projecte pressupost d’explotació i de capital, a proposta del Comitè
Executiu.
d): Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal, a proposta del Comitè
Executiu d’acord amb les prescripcions del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya i previ l’informe favorable del Departament d’Economia i Finances i el
Departament de Governació.
35. En relació amb l’article 6.7, el CTESC considera que l’estructura orgànica de
l’Agència s’ha d’establir mitjançant decret.
36. El CTESC considera que l’article 7.2 hauria d’establir el nombre de membres
que integren el Comitè Executiu.
37. El CTESC proposa la supressió de l’article 7.2 f).
38. El CTESC proposa modificar l’article 7.2 g): “Representants dels agents
socials més representatius de Catalunya: organitzacions empresarials i
organitzacions sindicals representades de forma paritària.”
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39. El CTESC considera que l’article 7.3 hauria de referir-se a la composició
paritària del Comitè Executiu, i no pas al nombre de vots.
40. El CTESC, en relació amb l’article 7.4, considera que la composició del Comitè
Executiu ha d’estar regulada per llei i la incorporació de representants de les
empreses o associacions d’empreses, atès que el mecanisme que preveu la
possible incorporació de nous membres al Comitè Executiu pot generar inseguretat
jurídica.
41. El CTESC proposa el redactat següent a l’article 7.6: “El Comitè Executiu es
reunirà, amb caràcter ordinari, almenys un cop cada mes, convocat pel president o
presidenta, i extraordinàriament sempre que sigui convocat pel president o
presidenta o ho sol·licitin la quarta part, com a mínim, dels membres amb dret a vot”.
42. El CTESC proposa modificar l’article 9.2 c) afegint al final: “...que hauran de ser
aprovats pel Consell de Direcció”.
43. El CTESC proposa modificar l’article 9.2 g) afegint després de “despeses”:
“...amb el vist i plau del President”.
44. El CTESC proposa modificar l’article 9.2 k) afegint al final: “...compatible amb
l’establert a l’article 8.2. a)”.
45. El CTESC considera adient incorporar a l’article 11.3 a), el Comitè Executiu
com a organisme sotmès a dret públic, atès que també és un òrgan col·legiat de
l’Agència Catalana de Turisme.
46. El CTESC considera que l’article 12.1 hauria d’establir els criteris pels quals
s’han de determinar les diferents aportacions, així com quin percentatge li correspon
als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, el CTESC considera que a l’article 12. 1 b) també s’haurien d’establir
els criteris per determinar les aportacions dels seus membres.
47. El CTESC proposa el següent redactat per a l’article 13. 2: “L’Agència
Catalana de Turisme ha d’ordenar la seva comptabilitat d’acord amb el Pla general
comptable i resta sotmesa al control financer mitjançant el sistema de fiscalització
prèvia de la despesa per la intervenció general de la Generalitat.”
48. El CTESC proposa modificar l’article 15.2 afegint al final: “...d’acord amb les
instruccions rebudes del president o presidenta”.
49. El CTESC considera que l’article 16.2 ha de fer referència a la norma
específica que regula el procediment administratiu. Així mateix que als articles 16.3,
i 16.4 s’expliciti la normativa en matèria civil i laboral que s’esmenta.
50. El CTESC proposa substituir el redactat de l’article 17.1 per: “El personal de
l’Agència es regeix pel Text refós de funció pública de la Generalitat de Catalunya i
el Conveni Únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i altra normativa
d’aplicació als empleats públics de la Generalitat de Catalunya”.
51. El CTESC proposa afegir a l’article 17.2: “i la provisió de llocs de treball “
després de “La selecció de personal”
52. El CTESC proposa la següent redacció per a la disposició addicional segona:
“Les funcions de l’Agència Catalana de Turisme es duran a terme amb el respecte
més absolut a les competències reservades a la Direcció General de Turisme.
L’Agència Catalana de Turisme desenvoluparà les seves funcions en coordinació
amb la Direcció General de Turisme”.
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53. El CTESC proposa refondre en una sola disposició les establertes en la
disposició addicional quarta i la disposició final primera, ja que el contingut és
reiteratiu.
54. El CTESC proposa la següent redacció de la disposició transitòria primera:
“El consorci Turisme de Catalunya manté l’estructura, la composició i les funcions
actuals fins que no es constitueixi l’Agència Catalana de Turisme. En el moment de
constitució de l’Agència Catalana de Turisme se subrogarà en la titularitat dels
corresponents béns, drets i obligacions del Consorci Turisme de Catalunya, i tant a
l’interior com a l’exterior de Catalunya, com també se subrogarà en la totalitat del
personal que presti els seus serveis al Consorci, amb independència de la
naturalesa jurídica de la seva vinculació i, amb total respecte a les diferents
condicions de treball individual i col·lectives.
El personal de l’Agència que anteriorment prestava serveis en el Consorci de
Turisme de Catalunya conservarà a títol personal l’antiguitat adquirida i les seves
retribucions, amb independència de les futures adequacions i distribucions dels
conceptes retributius que s’acordin entre l’Agència i els representants legals dels
treballadors.
S’ordena al conseller del Departament de Comerç, Turisme i Consum, en qualitat de
president del Consorci Turisme de Catalunya i del seu Consell General, que en un
termini no superior a 15 dies, a comptar a partir de l’endemà de l’entrada en vigor de
la present Llei, convoqui un Ple d’urgència del Consell General del Consorci, per tal
d’acordar-ne la dissolució i el repartiment del seu patrimoni d’acord amb les
aportacions que han dut a terme les entitats consorciades”.
55. El CTESC proposa la supressió de les disposicions transitòries segona i
tercera, atès el redactat que es proposa per a la disposició transitòria primera.
56. El CTESC proposa substituir el contingut de la disposició final segona, per:
“S'autoritza el Govern a dur a terme les modificacions pressupostàries necessàries
per traspassar a l'Agència Catalana de Turisme els recursos del Consorci Turisme
de Catalunya i les dotacions pressupostàries inicialment destinades a aquest”.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat l’Avantprojecte de
llei de l’Agència Catalana de Turisme i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les
recomanacions formulades en el present dictamen.

Barcelona, 19 de desembre del 2005

El president
Rafael Hinojosa i Lucena
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La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells

