Informe de gestió
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya

2006

© Generalitat de Catalunya
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284
08009 Barcelona
Tel. 93 270 17 80
Adreces a Internet: www.ctescat.cat
www.larevistactesc.cat
A/e: ctescat@gencat.net
Barcelona, abril de 2007
Disseny gràfic: Malabars
Impressió: XB Celtica Papel, SL
D.L.: B-21125-2007

Informe de gestió

2006

CTESC

ÍNDEX
1.

Presentació................................................................................................

5

2.

Objectius i criteris d’actuació....................................................................

9

3.

Composició, òrgans i funcions..................................................................

13

4.

L’exercici de les funcions del Consell .......................................................
Activitat dels òrgans col·legiats ................................................................
Dictàmens emesos ....................................................................................
Estudis i informes fets ...............................................................................
Estudis en preparació ...............................................................................
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya .....................................

21
23
42
61
65
66

5.

Activitat institucional i comunicació ..........................................................

69

6.

Premi Tesis Doctorals ................................................................................

77

7.

La Revista en línia .....................................................................................

81

8.

Llibres del CTESC .....................................................................................

85

9.

Programa de formació “Canvis en l’organització del treball” ...................

89

10. Difusió d’informació, documentació i publicacions ..................................

95

11. La gestió administrativa i financera........................................................... 109
12. Conclusions i reptes de futur .................................................................... 113
Annex 1. Organització interna ........................................................................ 119
Annex 2. Relació dels membres integrants dels diferents
òrgans en data 31 de desembre..................................................... 120

3

Informe de gestió

2006

CTESC

PRESENTACIÓ
L’any 2006 ha estat un període de canvi en el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. En primer lloc perquè s’ha produït un relleu en la Presidència.
Rafael Hinojosa va finalitzar el seu mandat de quatre anys i jo el vaig substituir en
el càrrec. En Rafael va ser el primer president del CTESC i, per tant, l’impulsor de
tota la seva activitat.
Ara bé, un canvi sempre comporta una readaptació, que en aquest cas no s’ha
limitat al canvi de persona, sinó que s’ha traduït també en la reformulació de la
definició dels objectius, els criteris d’actuació i la reorganització interna. Entenc,
doncs, que aquesta segona etapa ha de ser, i de fet està essent, la consolidació
en ferm d’un projecte iniciat ara fa quatre anys.
Al mes de febrer d’enguany, la Comissió Executiva va aprovar els objectius espeMercè Sala, actual presidenta del CTESC, amb Rafael Hinojosa, president anterior.
El 14 de febrer es produeix el relleu del càrrec de la Presidència de la institució.
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cífics per al 2006, els quals s’han centrat en la dinamització del Ple, a reforçar la
qualitat dels dictàmens, a incrementar la capacitat d’iniciativa pròpia en estudis i
informes, a reforçar la nostra incidència en la societat, a cercar el màxim grau de
consistència en totes les activitats i a difondre’n l’abast.
En el cas de la reforma interna del Consell, s’ha optat per analitzar els processos
de treball i dels serveis de la nostra organització, els quals consisteixen bàsicament en l’emissió de dictàmens, d’avantprojectes de llei i de decrets i plans del
govern i en l’elaboració d’estudis i informes que orientin la presentació de propostes. Sempre, evidentment, comptant amb l’acord de les opinions que expressen
totes les organitzacions representades al Consell.
El resultat d’aquesta anàlisi es va reflectir en la decisió de crear tres gabinets
d’estudi: l’econòmic, el jurídic i el tècnic, que, amb les seves funcions i les seves
tasques, han substituït el gabinet d’estudis anterior.
Per a la selecció dels directors dels nous gabinets, primer es va haver de definir
el perfil de cadascun dels llocs de treball, els quals ja duien inherentment les
redefinicions d’objectius. L’inici del procés va començar amb la publicació al
DOGC de l’oferta de treball, així com el nomenament del comitè de selecció. Els
criteris per aconseguir l’adequació de les persones seleccionades als perfils van
consistir en proves objectives de capacitat personal i professional realitzades
amb el consell d’experts en aquesta matèria. La decisió d’avaluació final es va fer
amb el consens de tots el membres del comitè de selecció esmentat. Finalment,
i amb la incorporació dels nous directors, el nou sistema organitzatiu va començar a funcionar el mes de juliol passat.
Amb tots aquests canvis produïts en el si del Consell i ateses les necessitats creixents de comunicació i l’augment exponencial del volum d’informació que produeix, s’ha estimat necessari elaborar un nou web corporatiu per tal de disposar
d’un sistema sòlid que permeti gestionar el volum ingent de continguts de manera
adequada, facilitant la incorporació i el manteniment de continguts de forma àgil.
Finalment, i per tal de no allargar gaire la meva presentació, dins d’aquest informe de gestió trobareu el detall de tota la nostra activitat, la qual es resumeix en:
vint-i-set dictàmens, nou dels quals han estat sobre avantprojectes de llei i la resta
sobre projectes de decret; quatre informes i estudis; dues jornades, i dos premis
Tesis Doctorals.
Continuem treballant.

Mercè Sala Schnorkowski
Presidenta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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OBJECTIUS I CRITERIS D’ACTUACIÓ
Missió
Contribuir a adequar les polítiques governamentals a les necessitats de la societat, mitjançant l’anàlisi i 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 de competència del CTESC.

Objectius estratègics
• Assessorar el Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals
i ocupacionals.
• Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya.
• Donar la màxima difusió social a les actuacions del CTESC.
• Elaborar un Pla estratègic de quatre anys.

Objectius operatius
• Assolir el 100% del nombre de dictàmens sol·licitats pel Govern.
• Incrementar les propostes pròpies al Govern de la Generalitat.
• Mantenir el nombre d’estudis elaborats per iniciativa pròpia.
• Incrementar la col·laboració amb el món universitari en la investigació, l’estudi,
l’anàlisi i la formació.
• Incrementar la informació per facilitar als membres del CTESC les dades
necessàries per desenvolupar la seva activitat al si del Consell.

Objectius específics del Pla estratègic 2006
• Dinamitzar el Ple.
• Reforçar la qualitat dels dictàmens.
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• Incrementar la capacitat d’iniciativa pròpia en estudis i informes.
• Reforçar la incidència del CTESC en la societat.
• Cercar el màxim grau de consistència en totes les activitats.
• Elaborar la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del 2005.
• Elaborar l’Informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a
Catalunya.
• Elaborar l’Informe anual de gestió del Consell.
• Difondre les activitats del Consell.

12

Composició, òrgans i funcions

Informe de gestió

2006

CTESC

EL CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL
DE CATALUNYA (CTESC)
Composició
L’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya, disposa 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-Sefes).
• 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 són
persones expertes de reconegut prestigi 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 disposa l’article 6 de la Llei 7/2005, els següents:
–
–
–
–
–
–

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

Fins que no es faci el desplegament reglamentari que preveu la Llei 7/2005, és
aplicable el Decret 336/2002, de desplegament de la Llei 3/1997, en tot allò que
no s’oposi o contradigui la mateixa Llei, de conformitat amb el que estableix la
disposició transitòria primera.
Les funcions dels òrgans col·legiats del Consell, segons les normes assenyalades
en el paràgraf anterior, són les que es detallen a continuació.
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Ple
• Aprovar els dictàmens i atendre les consultes que sol·liciti el Govern o bé les
organitzacions que integren el Consell.
• Aprovar les propostes, els informes i els estudis elaborats a petició del Govern.
• Acordar l’elaboració de propostes, informes o estudis per iniciativa pròpia i, si
escau, aprovar-los.
• Aprovar la Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya i
trametre-la anualment al Govern.
• Aprovar i trametre al Govern anualment l’informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya previst a l’article 2.1.e) de la Llei 7/2005, de 8 de
juny, un cop elaborat i aprovat per la Comissió Executiva.
• Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.
• Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de president o presidenta
del Consell.
• Aprovar la separació del president o presidenta, en una votació específica 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 els vicepresidents o vicepresidentes.
• Designar els membres de la Comissió Executiva.
• Designar els membres de les comissions de treball.
• Ratificar els membres del Consell proposats en funció del seu reconegut
prestigi.
• Crear, si escau, comissions de treball de caràcter permanent o per a qüestions
concretes i determinar-ne la composició.
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• Delegar, si escau, en la Comissió Executiva, l’aprovació de dictàmens.
• Conèixer el calendari i l’estat de tramitació dels dictàmens l’aprovació dels
quals hagi estat delegada en la Comissió Executiva.
• Determinar l’existència de violació de la reserva pròpia de les funcions dels
membres del Consell, a l’efecte del cessament d’aquests.
• Establir les línies generals de l’actuació del Consell.
• Regular el règim d’organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne
el Reglament.
• Aprovar les directrius i les instruccions necessàries per al funcionament del
Consell.
• Conèixer les funcions que el president o presidenta delegui en els vicepresidents.
• Decidir la publicació dels acords.
• Donar el vistiplau en relació amb la plantilla i l’estructura orgànica del Consell.
• Donar el vistiplau a l’Informe de gestió del Consell.
• Aprovar la delegació de la facultat de presidir les comissions de treball.

Comissió Executiva
• Col·laborar amb el president o presidenta en la direcció de l’actuació del Consell.
• Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació dels acords aprovats pel Ple.
• Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.
• Aprovar el projecte de Reglament intern d’organització i funcionament.
• Elaborar i aprovar l’Avantproposta de pressupost anual del Consell. Conèixerne trimestralment l’execució i informar el president o presidenta sobre el tancament del pressupost.
• Aprovar els projectes de memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de
Catalunya i elevar-los al Ple dins del primer mes del segon trimestre de l’any.
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• Aprovar la memòria d’activitats del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, que haurà de disposar del vistiplau posterior del Ple.
• Elaborar el Pla de treball anual.
• Aprovar els dictàmens que es tramitin amb caràcter d’urgència, amb la delegació prèvia expressa del Ple.
• Aprovar la plantilla i l’estructura orgànica del Consell, i informar-ne el Ple perquè hi doni el vistiplau.
• Aprovar el calendari de les reunions anuals de les comissions de treball.
• Fixar el calendari, coordinar els treballs dels diferents òrgans i comissions de
treball i supervisar les activitats del Consell.
• Conèixer i pronunciar-se sobre la substitució, en cas de vacant, absència o
malaltia, del secretari o secretària executiu per la persona que designi el president o presidenta.
• Qualsevol altra funció que el Reglament intern d’organització i funcionament li
atribueixi.
• Aquelles altres funcions que el Ple li delegui expressament.

Les comissions de treball
L’article 9 de la Llei 7/2005 disposa que, reglamentàriament, s’ha de determinar
el nombre, la composició i les funcions de les comissions de treball permanents
necessàries. Així mateix, disposa que el Ple pot acordar la creació de comissions
de treball per tractar qüestions específiques.
En aquest sentit, en la reunió plenària que va tenir lloc el 2 de desembre del 2005,
el Ple va acordar constituir les comissions de treball següents, amb caràcter temporal, fins al desplegament reglamentari de la Llei 7/2005: Economia i Fiscalitat;
Relacions Laborals; Polítiques Socials; Polítiques sectorials, i Desenvolupament
Territorial i Medi ambient.
No obstant l’anterior, la disposició transitòria segona de la Llei 7/2005 estableix
que, mentre no es creïn els òrgans de participació institucional que assumeixin
les funcions que en aquesta matèria corresponien a les àrees de treball del
Consell, aquestes continuaran exercint la funció de participació, però amb la
composició establerta per la mateixa Llei.
18
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D’altra banda, les funcions dels òrgans unipersonals del Consell són les que disposa la Llei 7/2005, en els articles 10 i següents.
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ACTIVITAT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
El Ple
Durant aquest any el Ple s’ha reunit en quinze ocasions.
En la reunió ordinària del dia 16 de gener s’aprova el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut. Sobre aquest Dictamen
es presenten dos vots particulars, un de l’organització Foment del Treball
Nacional i l’altre de l’organització Pimec.
Igualment, en aquesta sessió s’aproven els nomenaments de la senyora Mercè
Sala i la senyora Teresita Itoiz com a presidenta i secretària executiva, respectivament; persones que han estat proposades conjuntament pels consellers d’EcoPrimer Ple amb presència de la presidenta.
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nomia i Finances i de Treball i Indústria per als esmentats càrrecs. El president assenyala que es comunicaran al Govern els resultats de les votacions. Posteriorment al nomenament del Govern i a la consegüent publicació en el DOGC, es
durà a terme al CTESC un acte solemne per a la presa de possessió dels càrrecs.
Seguidament, les organitzacions expressen paraules d’agraïment a la Presidència
per les tasques desenvolupades per a la posada en marxa de la institució i la
seva consolidació.
D’altra banda, s’aprova el calendari de reunions ordinàries dels òrgans del
CTESC per al 2006.
El 17 de febrer té lloc una reunió extraordinària en què s’aprova el Dictamen
sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny,
de qualitat agroalimentària.
En aquesta sessió les organitzacions donen la benvinguda a la nova presidenta,
atès que és la primera reunió que presideix.
El 13 de març té lloc una reunió ordinària del Ple en la qual compareix el conseller
de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà Solsona, i la directora general d’Habitatge, Carme Trilla, per explicar el contingut de l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya. Després s’obre un torn de paraules per a possibles aclariments.
D’altra banda, s’aproven les activitats proposades per la Comissió Executiva, amb
el benentès que cal acabar la definició dels criteris i objectius per al 2006 que
actualment s’estan elaborant. Igualment, s’aproven la proposta presentada conjuntament per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) d’un curs de postgrau de formació especialitzada –“Canvis a
l’organització del treball”–, en el marc del Projecte Càtedra, i les bases dels premis de les tesis doctorals per a l’any 2006.
En aquesta sessió la presidenta indica que la memòria d’activitats s’ha titulat
Informe de gestió per tal d’evitar possibles confusions amb la Memòria sobre la
situació socioeconòmica i laboral. A continuació, es dóna el vistiplau a l’Informe
de gestió corresponent a l’any 2005.
El 23 de març té lloc una sessió extraordinària en què es proposa l’aprovació de
la proposta de Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Prèviament, la
senyora Sala explica que en la darrera Comissió Executiva es va acordar que a
les reunions del Ple en què s’hagin d’aprovar els dictàmens es farà un petit resum
de la norma sobre la qual s’emet el dictamen, així com sobre el dictamen en si,
per part de membres de les organitzacions que actuaran com a ponents.
Després, s’aprova el Dictamen esmentat.
24
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El 3 d’abril té lloc una reunió extraordinària del Ple en què s’aproven els dictàmens sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el llibre quart del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les successions, presentat per la senyora Sala, i el
Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya, exposat
pel senyor Sanz. Sobre aquest darrer Dictamen, l’organització CONC presenta
un vot particular. Igualment, s’aprova el Dictamen sobre el Projecte de decret de
regulació de l’estàndard d’ús de l’aigua a Catalunya, presentat per la senyora
Cabañas.
El 21 d’abril té lloc una reunió extraordinària en què s’aproven els dictàmens
sobre el Projecte de decret d’aprovació del reglament de la llei d’urbanisme i
sobre l’Avantprojecte de llei de l’obra pública. Els ponents d’aquests dictàmens
són el senyor Serrano i el senyor Graells, respectivament. Sobre el Dictamen de
l’Avantprojecte de llei de l’obra pública, Foment del Treball Nacional presenta un
vot particular.
El 28 d’abril té lloc una reunió extraordinària en què s’aprova el Dictamen sobre
l’Avantprojecte de llei de participació institucional, que exposa la senyora
Granados. Sobre aquest Dictamen es formulen tres vots particulars: un d’Unió de
Pagesos, un altre de la CONC i un tercer vot presentat conjuntament per la
Confederació de Cooperatives de Catalunya i FESALC.
El 6 de juny té lloc una reunió extraordinària en què s’aproven els dictàmens
següents: el Dictamen sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de
l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, el Dictamen sobre el Projecte de
decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i el
Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Els dictàmens són presentats
pel senyor Armengol, el senyor Sanz i la senyora Boixadera, respectivament.
D’altra banda, la presidenta fa un breu repàs de les novetats que cal destacar
d’ençà del darrer Ple.
El 13 de juny té lloc una reunió extraordinària del Ple en què s’aprova el
Dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3
de juliol, de la renda mínima d’inserció, i el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei
de limitació de les activitats relacionades amb la prestació de serveis sexuals
remunerats. Els dictàmens són presentats per la senyora Fernández i la senyora
Civit, respectivament.
D’altra banda, la presidenta fa un breu repàs de les novetats, ja iniciat en la darrera sessió, i informa que el dia 20 de juny, al si del CTESC, tindrà lloc la presentació de l’Informe sobre el bon govern i la transparència administrativa, a càrrec del
senyor Anton Canyelles. Hi afegeix que es convocarà la Comissió de Relacions
Laborals a la mateixa hora, per tal que els seus membres puguin assistir-hi.
25
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El 3 de juliol té lloc una reunió extraordinària en què s’aprova la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2005. La presidenta exposa el resum de les conclusions generals i de l’evolució de futur de la Memòria, i explica que en ambdós
apartats s’ha distingit els aspectes d’economia, del mercat de treball i de les condicions de vida. Igualment, s’aprova el pressupost del CTESC per a l’any 2007.
D’altra banda, la presidenta duu a terme un breu repàs de les novetats. A més,
assenyala que el 6 de juliol se celebra el 84è Dia Internacional del Cooperativisme
i informa que el proper 7 de juliol el secretari de Mobilitat assistirà a la reunió convocada per preparar l’esborrany de proposta de dictamen del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya. Explica també que a la seu del CTESC va tenir lloc
la Jornada promoguda pel Consell Econòmic i Social (CES) de Barcelona sobre
“Corresponsabilització dels agents socials en la governança”, per parlar d’indicadors econòmics, avaluació i participació en les polítiques públiques. Igualment,
informa sobre la finalització del procés de selecció dels directors dels gabinets
tècnic, jurídic i econòmic del CTESC.
El 13 de juliol té lloc una reunió extraordinària en què s’aprova el Dictamen sobre
el Projecte de pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PTIC). En aquesta sessió no es fa l’exposició habitual sobre el Dictamen per motius aliens a les
parts.
Després de fer el repàs de les novetats, la Presidència informa que el dia 10 va
tenir lloc la presentació a la premsa de la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2005. Hi afegeix que es remetrà un correu electrònic amb els enllaços
de les notícies sobre aquesta presentació, en el qual s’ha adjuntat un estudi realitzat per l’INE sobre les condicions de vida a Catalunya. També informa que el dia
12 va participar en la Jornada sobre “Igualtat, conciliació i competitivitat socioeconòmica” organitzada per la Fundació Alares.
El 24 de juliol té lloc una reunió extraordinària en què s’aproven els dictàmens
següents: Dictamen sobre el Projecte de decret que modifica el decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, que regula la renda mínima d’inserció;
Dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 7/2005, de 8 de
juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Dictamen sobre
l’Avantprojecte de Pla general d’ocupació de Catalunya 2006-2008 – Estratègia
catalana per a l’ocupació, i Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les Normes generals de producció integrada a Catalunya. Les exposicions dels dictàmens, les realitzen el senyor Graells, la senyora Sala, la senyora
Llobet i el senyor Falip, respectivament. Igualment, s’aprova que es delegui en la
Comissió Executiva l’aprovació, si escau, dels dictàmens del Projecte de decret
pel qual s’aprova la revisió del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials i
del Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials.
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La presidenta informa que aquest és el darrer dia que el senyor Reina assistirà
a les reunions del Ple perquè deixa de treballar al CTESC. El senyor Reina manifesta que ha estat una gran satisfacció personal haver participat en la creació i
la posada en marxa d’aquest organisme, tant des del vessant humà com del
professional.
D’altra banda, la presidenta informa que assisteixen a aquesta sessió la senyora
Mercè Ruiz i el senyor Xavier Riudor, que, després del procés de selecció, formaran part de l’equip humà del CTESC com a directors de dos dels tres gabinets
d’estudis creats, juntament amb el senyor Santana, que en dirigirà el tercer.
Després del breu repàs de les novetats, la presidenta informa que el proper dia 5
de setembre es convocarà una sessió extraordinària de la Comissió de Polítiques
Socials per debatre un estudi elaborat per un equip d’experts d’ESADE, Tensions
socials en l’àmbit europeu per adequar-se a la revisió de l’Estat de benestar, a
petició de l’honorable senyor Rigol.
El 14 de setembre té lloc una reunió extraordinària en què s’aproven els dictàmens següents: Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència
per a la Tutela i la Protecció de Persones Adultes; Dictamen sobre l’Avantprojecte
de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista, i
Dictamen sobre el Projecte de decret dels serveis de transport urbà de viatgers
en autobús amb finalitat cultural i turística. Els respectius ponents són el senyor
Calero, el senyor Graells i el senyor Sanz. L’organització Foment del Treball
Nacional presenta un vot particular sobre el Dictamen de l’Avantprojecte de llei de
creació de l’Agència per a la Tutela i la Protecció de Persones Adultes i un altre
sobre el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista. Sobre aquest Dictamen també presenta un vot
particular l’organització Pimec. Sobre el Dictamen del Projecte de decret dels serveis de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística, Unió
de Pagesos presenta un vot particular.
D’altra banda, s’aprova delegar en la Comissió Executiva la facultat d’aprovar els
dictàmens del Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d’explotació i del Projecte de decret pel qual es dicten Normes específiques en matèria
de seguretat i qualitat agroalimentària per als petits establiments agroalimentaris
en un entorn rural.
Després de fer un breu repàs dels esdeveniments econòmics i socials més remarcables des de l’anterior Ple, la Presidència informa que des del dia 12 de setembre es pot consultar la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de l’any
2005 al web del CTESC. També indica que els propers dies 18 i 19 una representació del Consell farà una visita a la Cooperativa Mondragón.

27

Informe de gestió

2006

CTESC

El 9 d’octubre té lloc la reunió extraordinària en què s’aprova el Dictamen sobre
el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de determinades teràpies
naturals, la ponent del qual és la senyora Boixadera. Sobre aquest Dictamen es
presenten dos vots particulars, un de l’organització CONC i un altre de l’organització UGT.
Després del breu repàs de les novetats, la senyora Sala informa que al CTESC es
durà a terme una jornada sobre “L’èxit educatiu i la cohesió social” el dia 19 d’octubre, que tindrà lloc a l’hotel Avinguda Palace, i que el proper dia 17 d’octubre
l’equip directiu del CTESC es desplaçarà a Madrid on tindrà lloc una reunió amb
els membres del CES del Regne d’Espanya.
L’11 de desembre té lloc una reunió en la qual s’aprova la proposta de calendari de reunions ordinàries dels òrgans del Consell per al 2007 i el Pla de treball per
al 2007.
D’altra banda, es dóna informació sobre l’organització interna de la composició
de la plantilla del CTESC aprovada per la Comissió Executiva i sobre els resultats
de l’enquesta realitzada als membres del Ple sobre la Memòria socioeconòmica i
laboral del 2005.
També s’aproven els informes següents: Informe sobre el sector turisme, oci i cultura a Catalunya. Perspectives de futur; Informe sobre la naturalesa de les dades
disponibles dels programes d’ocupació, i Informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya, any 2005, elaborat en compliment del que disposa
l’apartat e de l’article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del CTESC.

La Comissió Executiva
Durant aquest any la Comissió Executiva s’ha reunit en vint-i-dues ocasions, tres
de les quals de manera extraordinària.
La primera reunió es duu a terme el dia 9 de gener. En aquesta reunió s’informa
sobre el tancament provisional del pressupost del CTESC de l’any 2005. També
es proposa mantenir el procediment de l’any anterior per a l’elaboració del Pla de
treball i per a l’elaboració de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
del 2006.
D’altra banda, s’acorda que l’Informe anual sobre la situació dels autònoms es
comenci a elaborar partint de l’índex que faran els tècnics del CTESC. També s’aprova el calendari de reunions per al 2006.
Es comunica que s’ha rebut encàrrec del conseller de Treball i Indústria per a l’e28
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laboració d’un estudi sobre els elements delimitadors de la contractació i la subcontractació d’obres i serveis i, en especial, de la que porten a terme les empreses de serveis integrals, i s’acorda crear un grup de treball.
El president comunica la decisió del Jurat del Premi Tesis Doctorals 2005.
També informa de la recepció dels escrits dels consellers de Treball i Indústria i
Economia i Finances proposant la senyora Mercè Sala com a candidata a presidenta del CTESC. Així mateix, assenyala que s’ha rebut una carta del CES europeu en relació amb el grup d’estudi sobre la immigració a la Unió Europea (UE).
Finalment, informa de la tramesa del Pla de Govern per a la prevenció de riscos
laborals 2005-2008 per donar publicitat al CTESC, i s’acorda demanar al Govern
que sol·liciti formalment el dictamen corresponent.
La segona reunió es fa el dia 23 de gener. En aquesta reunió es dóna conformitat al tancament definitiu del pressupost 2005 del CTESC i es fa la proposta d’índex de l’Informe anual dels autònoms a Catalunya, tenint en compte les consideracions de les organitzacions.
També s’acorda convocar l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals per donar compliment al tràmit d’informació del Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008.
El president confirma les dates per a la reunió del grup d’estudi sobre la immigració a la UE, a la qual assistirà amb tres membres més del CTESC.
La Comissió Executiva del dia 20 de febrer és presidida per primera vegada per
la nova presidenta del CTESC, la senyora Mercè Sala. En aquesta reunió es discuteix la proposta del Pla de treball per a l’any 2006, en què destaquen estudis,
informes pendents de l’any anterior, el Projecte Càtedra, l’activitat del Comitè Editorial i la nova convocatòria del Premi Tesis Doctorals, sense arribar a cap consens, però amb la voluntat d’ordenar totes les idees exposades per fer-ne una
proposta concreta en la propera Comissió.
La presidenta proposa seguir el sistema “metaplà”, que consisteix en una sessió
de treball en la qual es recullen i ordenen les diverses aportacions per elaborar
un document de reflexió sobre la possible evolució de la situació socioeconòmica i laboral. També proposa possibles ponents per a properes conferències i, en
l’àmbit intern, la creació de tres direccions d’estudis en l’àmbit laboral, econòmic
i de sostenibilitat i R+D+I.
En la reunió següent, feta el dia 6 de març, s’aproven les bases del Premi Tesis
Doctorals 2006 i les activitats per a aquest any del Projecte Càtedra.
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S’acorda que el Pla de treball 2006 s’anomeni Objectius i criteris d’actuació i la
Memòria d’activitats, Informe de gestió.
S’aprova la possibilitat que les organitzacions puguin designar experts que no
siguin membres del CTESC per als grups de treball amb drets d’assistència, si no
superen el nombre de dos per organització. També s’aprova l’Informe de gestió
2005.
Continua el debat sobre la proposta d’estructuració dels serveis tècnics del
CTESC.
En la reunió del dia 20 de març continua el debat sobre la proposta d’objectius i
criteris d’actuació del CTESC per a l’any 2006.
El senyor Jaume Graells explica que el CES europeu ha preparat unes jornades
sobre turisme social europeu a Barcelona i en sol·licita la participació del CTESC,
la qual cosa s’aprova.
A continuació s’analitzen els criteris per elaborar un programa de visites a empreses, amb el compromís de desenvolupar-lo més endavant. També es comunica
que s’ha elaborat la proposta de convocatòria pública de tres llocs de treball al
CTESC; els presents hi estan d’acord, i n’aproven la composició de l’òrgan de selecció.
La presidenta informa de les seves visites a alts càrrecs de la Generalitat de
Catalunya per tal de donar a conèixer el Consell.
El dia 3 d’abril, la Comissió Executiva comença fent un debat sobre el procediment d’elaboració dels dictàmens, els estudis i els informes d’enguany, i analitza
els que ja s’estan duent a terme.
S’informa sobre l’execució del pressupost del CTESC del primer trimestre del
2006 i s’acorda analitzar si les aportacions que va fer el Consell en l’Informe sobre
l’Estatut d’autonomia de Catalunya han estat recollides al document final, que
actualment es troba al Senat.
El dia 24 d’abril continua el debat de l’anterior Comissió i s’acorda treballar en un
informe amb posicions consensuades en relació amb l’Estatut d’autonomia.
També s’hi designa el ponent de l’Observatori de la Responsabilitat Social de
l’Empresa, que serà el senyor Jaume Graells, el qual indica que cal definir quins
són els objectius i les finalitats de l’Observatori.
La presidenta informa que s’ha rebut un estudi de Manpower professions sobre la
qualitat laboral, que vindran a presentar a la seu del CTESC. També comunica
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que tindran lloc dos actes al CTESC: la Jornada sobre “Les economies emergents
asiàtiques i nosaltres”, el 26 de maig, i la presentació de l’estudi Urbanisme, habitatge i cohesió social, el 30 de maig.
El dia 8 de maig la presidenta informa que s’ha tramès l’esborrany de proposta
del Reglament intern del CTESC i s’acorda que les organitzacions remetran les
seves propostes per poder incorporar-les a l’esborrany i debatre-les en la propera sessió. Es continua informant sobre la situació dels estudis i informes en curs.
El dia 22 de maig continua el debat i l’anàlisi de l’esborrany de proposta de
Reglament intern del CTESC, amb les observacions proposades per les organitzacions. Com que no hi ha acord, es decideix continuar el debat en una reunió
extraordinària.
En aquesta reunió també s’acorda l’adhesió del CTESC al Catàleg de béns homologats de la Generalitat de Catalunya, i es decideix el text per al posicionament
del CTESC en relació amb la reforma de l’Estatut i la seva difusió pública.
El dia 29 de maig es fa una reunió extraordinària en la qual es continua analitzant
i debatent l’esborrany de proposta de Reglament intern del CTESC.
En la reunió del dia 12 de juny, a través del sistema de metaplà, coordinat per
l’empresa Momentum Networking & Management Wordwide, s’arriba a un conjunt
de conclusions en relació amb la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.
El dia 19 de juny, atès que el Departament de Treball i Indústria ha tramés al
CTESC i a les organitzacions que l’integren, amb caràcter previ a la sol·licitud de
dictamen, el Projecte de decret de desplegament de la Llei 7/2005, s’acorda fer
les observacions generals sobre les quals hi hagi acord i fer-les arribar a la directora general de Relacions Laborals, i que les observacions de detall es facin, si
escau, en el moment d’elaboració del dictamen corresponent.
En aquesta reunió també s’acorda que les organitzacions facin arribar directament als serveis tècnics del CTESC les observacions sobre el contingut de cada
capítol de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2005 i que en
aquesta reunió s’analitzin les conclusions dels capítols.
La presidenta informa que els dies 6 i 7 de juliol es farà una reunió a Brussel·les,
organitzada per l’Innovative Relational Services (IRS), en la qual s’estudiaran els
serveis a persones dependents. S’acorda que hi vagi un tècnic i un conseller del
CTESC.
En la reunió del dia 26 de juny s’aprova la Proposta d’avantprojecte de pressupost del CTESC per al 2007. A continuació s’aproven la proposta de conclusions
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i l’evolució de futur de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2005 del
CTESC.
La presidenta informa que s’ha rebut el Pla d’infraestructures de transport de
Catalunya per al seu preceptiu dictamen. També comunica que el Tribunal qualificador del procés selectiu ha proposat la contractació com a personal laboral fix
del CTESC de tres persones per als càrrecs de directors dels gabinets jurídic,
econòmic i tècnic.
Així mateix, proposa una visita de la Comissió Executiva a la Cooperativa
Mondragón, a proposta de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
El dia 17 de juliol s’aprova la Proposta de dictamen del Projecte de decret de
desplegament de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya. També es designen els membres del Jurat del Premi Tesis
Doctorals d’aquest any. S’informa que el Departament d’Economia i Finances
sol·licitarà al CTESC un informe sobre la incidència de la immigració en el mercat
de treball.
S’informa de la incorporació immediata dels nous directors de gabinet i s’agraeix
al senyor Alfredo Reina la tasca feta com a director del Gabinet d’Estudis. A continuació es lliura l’organigrama de la plantilla del CTESC. Seguidament es proposa reclassificar els llocs de treball dels tècnics, perquè tinguin un nivell més alt i,
per tant, se n’incrementin les retribucions. També s’explica que al mes de setembre s’iniciarà la descripció i la valoració dels llocs de treball de tot el personal del
CTESC.
El dia 28 de juliol la Comissió Executiva es reuneix d’una manera extraordinària
per tal d’aprovar dos dictàmens: el del Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla
territorial sectorial d’equipaments comercials, amb un vot particular de Pimec, i el
del Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials.
La reunió següent té lloc el dia 4 de setembre. S’informa sobre el procés de la
convocatòria del Premi Tesis Doctorals 2006 i que s’ha rebut la carta del
Departament d’Economia i Finances demanant dos estudis: un sobre la relació
entre immigració i mercat de treball, que ha d’abordar aspectes com ara les
necessitats del mercat de treball, la qualificació i els escenaris de futur, i un altre
sobre la relació entre l’oferta de formació i les necessitats de la demanda empresarial i les reformes necessàries per ajustar-les.
A continuació, s’acorda que la presidenta faci les gestions oportunes per organitzar la reunió amb els representants de l’Economic Council de Finlàndia. Així
mateix, aquesta explica que ha rebut la invitació del CES de l’Estat de Jalisco a
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una trobada dels CES d’Espanya i Mèxic i demana als interessats a assistir-hi que
li comuniquin.
S’informa de la recepció de la petició de dictamen del Projecte de decret sobre
el contracte d’explotació global.
El dia 18 de setembre s’aproven els dictàmens del Projecte de decret pel qual es
regula el contracte global d’explotació i del Projecte de decret pel qual es dicten
normes específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als
petits establiments agroalimentaris en un entorn rural, segons delegació expressa del Ple.
A continuació, la presidenta fa un repàs de l’estat dels estudis i informes en curs
i de les jornades previstes: sobre l’èxit educatiu i la cohesió social, i la relativa a
les dones. Seguidament, explica que es va reunir amb el Síndic de Greuges per
tal de valorar la possible col·laboració entre aquesta institució i el CTESC, i s’aprova l’esborrany de conveni de col·laboració. Hi ha el compromís de fer un conveni semblant amb el Tribunal Laboral de Catalunya.
En la reunió de la Comissió del dia 16 d’octubre s’informa de l’estat d’execució
del pressupost del CTESC, s’acorda la proposta de transferència de crèdits
2/2006 i dels criteris de distribució i justificació del concepte 482.0001 del pressupost del 2006 entre les organitzacions representades al CTESC.
Es fa un repàs de l’agenda de la Presidència: participació al Congrés de Dones
Rurals, assistència a la reunió del Consejo de Turismo de España i a la celebració dels 100 anys de la Inspecció de Treball a Catalunya, i la futura reunió al CES
d’Espanya.
El dia 6 de novembre s’aproven la Proposta de projecte de l’Observatori de
Responsabilitat Social a les Empreses i la proposta d’índex de la Memòria socioeconòmica i laboral del 2006. A continuació s’analitzen les diferents propostes presentades per les organitzacions representades al CTESC per a la realització d’activitats relacionades amb les matèries pròpies del Consell i se n’aprova el pressupost màxim amb el qual hi col·laborarà el CTESC.
El dia 20 de novembre s’aprova la proposta de calendari de reunions ordinàries
per a l’any 2007. També es presenten els temes dels monogràfics que es faran
amb els fulls d’indicadors mensuals del CTESC. A continuació, es fa la proposta
del Pla de treball per al 2007 i s’acorda aprovar-la en la propera reunió.
La presidenta informa de la visita que li va fer el secretari tècnic de l’Euroregió del
Departament de la Presidència per tal d’informar-la sobre els Ajuts Euroregió.
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Seguidament s’aprova la plantilla i l’estructura orgànica del CTESC. També s’acorda aprovar la proposta de la Comissió de Polítiques Socials de col·laboració
externa per a la realització d’una prospecció demogràfica en relació amb l’estudi
dels serveis de suport a la mobilitat i l’autonomia de les persones.
Tot seguit, la presidenta informa del resultat de la convocatòria del Premi Tesis
Doctorals 2006 i de la decisió del Jurat de sol·licitar la publicació adaptada de la
tesi que ha quedat en tercer lloc per l’interès del seu contingut. També informa
que ha començat l’anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la implantació d’un
nou web corporatiu del CTESC.
El dia 27 de novembre es fa una reunió extraordinària per tal d’analitzar i aprovar
el Pla de treball del CTESC per al 2007, amb tots els seus objectius i criteris d’actuació. També s’analitza i es debat l’Informe sobre la situació dels treballadors
autònoms a Catalunya durant el 2005.
En l’última reunió d’enguany, el dia 11 de desembre, s’aprova definitivament la proposta de programa per a la realització de la Jornada sobre “Dones, treball i salut”.

Comissió de Treball de Polítiques Socials
Durant aquest any la Comissió de Treball de Polítiques Socials s’ha reunit en nou
ocasions.
La primera reunió té lloc el dia 12 de gener. S’aprova la Proposta de dictamen
sobre l’Avantprojecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut. El senyor
Hallado i el senyor De Paz anuncien la presentació d’un vot particular al dictamen
per part de les seves organitzacions. D’altra banda, el president manifesta que un
punt de l’ordre del dia de la propera reunió hauria de ser l’elaboració del Pla de
treball de la Comissió per al 2006, i recomana als presents que facin arribar les
seves propostes.
En la segona reunió, feta el 7 de febrer, s’acorda dur a terme l’estudi Els serveis
socials i l’atenció a les persones a Catalunya i incorporar-lo al Pla de treball de la
Comissió per a l’any 2006. Es nomena com a ponent la senyora Carrasco i es proposen els membres del grup de treball. D’altra banda, i després d’un breu debat,
s’acorda proposar l’organització de les Jornades sobre educació i cohesió social,
i publicar-ne les conclusions. Es crearà una comissió per a la preparació de les
jornades.
En la reunió del dia 4 d’abril s’aprova la proposta d’índex de l’estudi Els serveis
socials i l’atenció a les persones a Catalunya, es ratifica la composició de l’equip
de treball i s’acorda que siguin els serveis tècnics del CTESC els que elaborin
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l’estudi. D’altra banda, es crea la comissió per preparar les Jornades sobre educació i cohesió social, i se n’acorda la composició, així com que el coordinador
sigui el senyor Jorge Calero.
En la quarta reunió, feta el dia 8 de juny, s’aprova, d’una banda, la Proposta de
dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3
de juliol, de la renda mínima d’inserció. De l’altra, també s’aprova la Proposta de
dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de limitació de les activitats relacionades
amb la prestació de serveis sexuals remunerats.
La reunió següent té lloc el dia 17 de juliol. S’aprova la Proposta de dictamen
sobre el Projecte de decret que modifica el decret de desplegament de la Llei
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. D’altra banda, respecte a
les Jornades sobre educació, s’acorda que el títol sigui “L’èxit educatiu com a element de cohesió social”, s’informa del seu contingut, així com del currículum de
les persones convidades a participar-hi com a ponents.
En la reunió del dia 5 de setembre, el senyor Joan Rigol presenta l’estudi Tensiones sociales en el ámbito europeo para adecuarse a la revisión del Estado del
bienestar, elaborat per ESADE Fòrum. El doctor Recio exposa l’estructura del treball i els punts que poden generar debat. Així mateix, el senyor Joan Rigol planteja que el CTESC pot ser el marc idoni per a la realització d’un debat sobre
aquesta qüestió.
La reunió següent té lloc el dia 8 de setembre. S’aprova, d’una banda, la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència per a la
Tutela i la Protecció de Persones Adultes, amb l’anunci per part del senyor De Paz
de la presentació d’un vot particular al dictamen. De l’altra, s’aprova la Proposta
de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista; el senyor De Paz i el senyor Albert Roca anuncien la
presentació d’un vot particular per part de les seves organitzacions.
En la reunió extraordinària del dia 5 d’octubre s’aprova la Proposta de dictamen
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de
determinades teràpies naturals. El senyor Graells i la senyora Llobet anuncien que
les seves organitzacions presentaran un vot particular al dictamen.
En la reunió del dia 7 de novembre es desestima la possibilitat de realitzar una
sessió monogràfica sobre l’Estat de benestar, sobre la base de l’estudi realitzat
per ESADE, i s’acorda la incorporació de les qüestions tractades a la Memòria
socioeconòmica del 2006. D’altra banda, s’aprova per unanimitat la col·laboració
amb l’Institut Cerdà per a la realització d’una prospecció demogràfica en relació
amb l’estudi dels serveis de suport a la mobilitat i autonomia de les persones, i
s’acorda proposar-ne l’aprovació definitiva a la Comissió Executiva.
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Comissió de Treball de Polítiques Sectorials
Durant l’any 2006 la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en cinc ocasions.
En la reunió del dia 14 de febrer s’analitza i s’aprova el Pla de treball per a l’any
2006. Els integrants de la Comissió manifesten que aquesta Comissió no prové de
cap de les anteriors àrees del Consell i que fóra bo que es pronunciessin sobre
matèries que fins ara no s’havien tractat, per la qual cosa es proposa dur a terme
algun estudi sobre temes de la indústria agroalimentària, la R+D+I i la defensa del
consumidor. També s’acorda que l’Informe del sector turisme, oci i cultura depengui
d’aquesta Comissió. A la reunió s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre
el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. D’altra banda, el senyor Hinojosa aprofita l’avinentesa per acomiadar-se dels presents i dels membres del Consell com a president del Consell.
La reunió del dia 21 de juliol es dedica exclusivament a elaborar la Proposta de
dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les Normes generals
de producció integrada a Catalunya, que els assistents aproven.
La reunió següent té lloc el dia 28 de juliol i es convoca per elaborar dues propostes de dictamen. La primera que s’elabora i s’aprova és sobre el Projecte de
decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials. La
segona que s’elabora, i que també s’aprova, és sobre el Projecte de decret pel
qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials.
La reunió feta el dia 14 de setembre se centra en l’elaboració i l’aprovació dels
dictàmens següents: Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual
es regula el contracte global d’explotació i la Proposta de dictamen pel qual es
dicten Normes específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per
als petits establiments agroalimentaris en un entorn rural.
En la reunió del dia 14 de novembre es presenta la proposta d’informe del sector turisme, oci i cultura a Catalunya feta pels serveis tècnics del Consell, l’objectiu de la qual és presentar una fotografia de les grans xifres macroeconòmiques
del turisme i de l’evolució del mercat de treball en aquest sector. Els assistents a
la reunió coincideixen que s’ha presentat un bon treball, aporten algunes consideracions a fi que s’incloguin en l’informe i s’acorda que s’hi inclouran totes les
consideracions que no impliquin deixar el treball aturat.
Atès l’acord pres a la Comissió Executiva que els membres del Consell han de
participar més activament en l’elaboració de la Memòria socioeconòmica i laboral, la senyora Sala informa que aquesta Comissió participarà en el capítol relatiu
a la societat del coneixement.
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En la reunió també es designen els membres que han de formar part del grup de
treball de l’Informe sobre R+D+I i productivitat. El senyor Labrador, que n’és el
ponent, exposa que l’objectiu de l’Informe és, d’una banda, obtenir un diagnòstic compartit del tema i, de l’altra, fer una sèrie de propostes i recomanacions
consensuades.

Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat
Durant aquest any la Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat s’ha reunit en
quatre ocasions.
A la reunió del 17 de gener es constitueix la Comissió, creada per Acord del Ple
de 2 de desembre del 2005, amb caràcter transitori mentre no s’aprovi el decret
de desplegament de la Llei 7/2005 del CTESC. En aquesta reunió es debat la proposta de Pla de treball de la Comissió per a l’any 2006.
La segona reunió, de caràcter extraordinari, té lloc el dia 16 de març. S’aprova la
Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
En la reunió extraordinària del dia 29 de març s’aprova la Proposta de dictamen
sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el llibre quart del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les successions.
En la reunió del dia 12 de desembre es consensua un primer esborrany d’índex
del capítol “L’economia a Catalunya l’any 2006” corresponent a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2006. Tanmateix, s’acorda constituir un grup de
treball per fer el seguiment de l’elaboració del capítol esmentat.

Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Durant aquest any la Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi
Ambient s’ha reunit en vuit ocasions.
A la reunió del 28 de febrer es constitueix la Comissió, creada per Acord del Ple
de 2 de desembre del 2005, amb caràcter transitori mentre no s’aprovi el decret
de desplegament de la Llei 7/2005 del CTESC.
En aquesta reunió es debat sobre el Pla de treball de la Comissió. S’acorda que,
atès el canvi en el plantejament de l’estudi sobre la mobilitat i el temps de treball,
les organitzacions ratifiquin o, si escau, nomenin nous membres del grup de treball que s’encarrega d’aquest estudi. Així mateix, s’acorda que el grup de treball
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es tornarà a reunir i estudiarà en quins aspectes cal modificar i/o ampliar l’índex
inicialment presentat.
Després d’un debat sobre la comissió de treball competent per elaborar la proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge, i atès que
s’està a l’espera de l’aprovació definitiva del decret de desplegament de la Llei
7/2005 per saber a quina comissió s’adscriu la matèria d’habitatge, s’acorda que
sigui la Comissió Executiva la que ho decideixi.
A la reunió del 28 de març es comença a elaborar la Proposta de dictamen sobre
l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya, que es continua i s’aprova
el 30 de març. La senyora Llobet anuncia que CCOO formularà un vot particular.
En aquesta reunió també s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el
Projecte de decret de regulació de l’estàndard d’ús de l’aigua.
En la reunió extraordinària del 19 d’abril s’elabora i s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de l’obra pública.
El senyor Guillermo anuncia la possibilitat que Foment formuli un vot particular al
Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de l’obra pública.
En la reunió extraordinària del dia 1 de juny s’elabora i s’aprova la Proposta de
dictamen sobre el Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de
decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i la Proposta
de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 8/2005, de
8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
En la reunió extraordinària del dia 11 de juliol s’elabora i s’aprova la Proposta de
dictamen sobre el Projecte de pla d’infraestructures del transport de Catalunya.
En la reunió extraordinària del dia 12 de setembre s’aprova el Dictamen sobre el
Projecte de decret dels serveis de transport urbà de viatgers en autobús amb
finalitat cultural i turística.
En aquesta reunió, la senyora Alba Cabañas explica els antecedents i l’estat
actual de l’estudi sobre mobilitat i temps de treball, i s’acorda que la Comissió
Executiva decideixi els objectius i el contingut de l’estudi i, en conseqüència, la
seva adscripció a la Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient o a
la Comissió de Relacions Laborals.
En la reunió extraordinària del dia 30 de novembre s’acorda que es constitueixi
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un grup de treball per acabar de tancar l’índex del capítol VI de la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2006, “Sostenibilitat ambiental”, perquè en
la propera reunió de la Comissió s’aprovi, si escau, conjuntament amb el Pla de
treball per desenvolupar-lo.
En aquesta reunió, la senyora Cabañas exposa els nous eixos de l’Informe sobre
oportunitats de millora de la mobilitat laboral a Catalunya, i s’acorda començar a
reunir tota la informació.

Comissió de Treball de Relacions Laborals
Durant aquest any la Comissió de Treball de Relacions Laborals s’ha reunit en vuit
ocasions.
La primera reunió es fa el dia 31 de gener. Es constitueix la Comissió de Treball
de Relacions Laborals, creada per Acord del Ple de 2 de desembre del 2005, la
qual engloba pràcticament tres de les àrees que existien anteriorment: la d’Ocupació, la de Relacions Laborals i la de Seguretat i Salut. Atesa la nova organització, es fa una nova adscripció a les comissions dels estudis que s’estan elaborant
en el CTESC. A la Comissió de Relacions Laborals, s’hi adscriuen els estudis sobre el procés de normalització de la immigració, l’Informe sobre la protecció legal
en matèria de seguretat i salut dels treballadors a la UE, l’estudi sobre els processos de recol·locació de les persones més grans de 45 anys, l’Informe sobre els
indicadors necessaris per avaluar les polítiques actives d’ocupació i l’estudi
sobre la contractació i subcontractació de les empreses de serveis integrals.
D’altra banda, s’acorda fer unes jornades sobre dona, salut i temps de treball.
La segona reunió té lloc el dia 21 de febrer. Es fa conèixer, amb caràcter previ,
la proposta d’ordre següent: Ordre TRI/2006, relativa al règim de justificació de
les accions previstes a l’Ordre TRI/129/2004, de 14 d’abril. D’altra banda, es
debat l’Informe sobre dades i instruments necessaris per a l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació i s’acorda fer una selecció dels indicadors més estratègics. També es debat l’estudi Negociació col·lectiva a Catalunya i s’acorda reunir
el grup de treball de l’estudi per fer-ne una darrera revisió.
La tercera reunió és el dia 26 d’abril. S’aprova el Dictamen sobre l’Avantprojecte
de llei de participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials
més representatives a Catalunya. Es fan conèixer, amb caràcter previ, les ordres
següents: Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores de les accions
per al foment de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball; Ordre TRI/2006,
reguladora dels programes per al desenvolupament local i l’ocupació en col·laboració amb entitats locals, i Ordre TRI/2006, reguladora dels programes d’informació i orientació professional.
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La quarta reunió té lloc el dia 13 de juliol. S’aprova l’estudi Negociació col·lectiva a Catalunya i és fan conèixer, amb caràcter previ, les propostes d’ordre següents: Ordre TRI/2006, per la qual s’aproven les bases reguladores que regiran
la concessió de subvencions per a la realització d’itineraris d’inserció sociolaboral adreçats a les persones acollides a la renda mínima d’inserció (RMI) i mesures de suport als itineraris formatius per als treballadors en procés d’inserció
d’una empresa d’inserció sociolaboral; Ordre TRI/2006, per la qual es regula la
concessió directa de les ajudes destinades a la promoció de l’ocupació autònoma, i es determina l’import màxim per a l’any 2006 destinat a aquestes ajudes;
Ordre TRI/2006, per la qual es regula el Servei de Creació d’Empreses, s’aproven
les bases reguladores de les accions relatives a l’assessorament a les persones
emprenedores i a la formació dels professionals i s’obre la convocatòria per al
2006, i Ordre TRI/2006, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de
regir el Programa d’inserció laboral de persones amb disminució i persones amb
dificultats d’inserció laboral.
La cinquena reunió és el dia 20 de juliol. S’aprova el Dictamen sobre
l’Avantprojecte de Pla general d’ocupació de Catalunya 2006-2008 – Estratègia
catalana per a l’ocupació.
La sisena reunió és el dia 14 de setembre. S’acorda dur a terme dos estudis
encarregats al CTESC pel Departament d’Economia i Finances: un sobre la relació entre l’oferta de formació professional i les necessitats de qualificació de les
empreses, i l’altre sobre la relació entre immigració, necessitats del mercat de treball, qualificació i escenaris de futur.
La setena reunió és el dia 24 d’octubre. Es fa conèixer prèviament la proposta
d’ordre següent: Ordre TRI/2006, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de
Catalunya del dia 1 de novembre del 2006. S’aproven els informes Dades i instruments necessaris per a l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació i Protecció
de la seguretat i salut dels treballadors a la Unió europea.
La vuitena reunió és el dia 19 de desembre. En primer lloc, s’informa de l’evolució dels estudis adscrits a aquesta Comissió. Seguidament, s’analitza l’índex de
la Memòria socioeconòmica 2006 i es prenen acords pel que fa al capítol 3,
“Mercat de treball, relacions laborals i seguretat i salut en el treball”, i al capítol 4,
“Situació dels treballadors/ores autònoms a Catalunya”.
En virtut del que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 7/2005, de 8 de
juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, mentre no es creïn
els òrgans de participació institucional que assumeixin les funcions exercides per
les àrees de treball del CTESC, aquestes han de continuar exercint la funció de
participació amb la composició establerta per l’esmentada Llei.
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A continuació es detalla l’activitat de les comissions permanents de les àrees al
llarg de l’any 2006:

Comissió Permanent de l’Àrea de Relacions Laborals del Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya en funcions de participació
institucional
La Comissió Permanent es reuneix el dia 20 de juliol i dóna per acomplert el tràmit de coneixement previ de la Proposta d’ordre per la qual s’estableix el calendari laboral 2007. També debat sobre la conveniència de crear el Consell Català
de Relacions Laborals mitjançant decret i acorda sol·licitar al Govern que, d’acord
amb la normativa vigent, iniciï el procediment de creació del Consell de Relacions
Laborals de Catalunya.

Comissió d’Extensió de Convenis Col·lectius de Treball del CTESC
El dia 8 de maig es reuneix la Comissió d‘Extensió de Convenis Col·lectius de
Treball del CTESC per analitzar l’expedient d’extensió del Conveni col·lectiu de
treball de tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d’autoservei i
planxat de roba de la província de Barcelona de l’any 2006 a les províncies de
Tarragona, Lleida i Girona.

Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals
Durant l’any 2006, la Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals
s’ha reunit en quatre ocasions.
La primera reunió té lloc el dia 31 de gener. Es fa conèixer el Pla de Govern per
a la prevenció de riscos laborals 2005-2008, com una de les prioritats de l’Acord
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat
de l’economia catalana.
La segona reunió té lloc el dia 15 de setembre. Es debaten els criteris d’elaboració dels programes de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals, de conformitat amb la convocatòria d’assignació de recursos (BOE de 5.7.2006), que
s’aproven en la reunió del dia 21 de setembre.
L’última reunió de la Comissió és el dia 16 d’octubre. Es presenten, es coordinen
i s’aproven els projectes que s’han de presentar a la Fundació per a la Prevenció
de Riscos Laborals.
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DICTÀMENS EMESOS
• Dictamen 1/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de reforma de l’Institut
Català de la Salut
El CTESC comparteix la necessitat de donar resposta als nous reptes i demandes de l’atenció sanitària actual i considera convenient la reforma de l’estructura organitzativa de l’Institut Català de la Salut (ICS). Malgrat això, el Dictamen
constata que aquesta reforma també és possible en el marc de la Llei actual i
discrepa de la necessitat de transformar l’ICS en una empresa pública, atès
que aquest canvi no garanteix una millora automàtica del sistema ni en termes
d’eficiència i eficàcia, ni en el nivell de satisfacció dels usuaris.
El Dictamen recull el desacord del Consell quant a la previsió de la coexistència de tres tipus de personal (estatutari, funcionari i laboral) i es decanta per
l’establiment d’un únic règim, l’estatutari. El CTESC considera també que els
agents socials més representatius haurien de participar en els òrgans de direcció i participació de l’ICS.
Foment del Treball i Pimec formulen vots particulars al Dictamen. Foment
constata el seu desacord amb la consideració del Dictamen que demana la
participació dels agents socials en l’òrgan de direcció de l’ICS i defensa que la
seva participació ha de limitar-se al Consell de Participació. D’altra banda,
demana que s’elimini la previsió que conté l’últim paràgraf de l’article 13.4, atès
que considera que conté una discriminació positiva respecte a l’ICS i negativa
per a altres sectors.
El vot particular de Pimec proposa una redacció alternativa de l’apartat primer
de l’article 14 de l’Avantprojecte de llei, que regula la prestació de serveis a
càrrec d’un tercer obligat al pagament.
• Dictamen 2/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària
El Dictamen posa de manifest la valoració positiva que fa el CTESC del Projecte
de decret, atès que el sector agroalimentari és fonamental per al desenvolupament i la modernització del món rural i, per tant, de gran importància estratègica per al progrés econòmic sostenible, per a la generació d’ocupació estable
i per a l’equilibri territorial i demogràfic de Catalunya. D’altra banda, qualsevol
mesura normativa de foment de la qualitat dels productes alimentaris i de
garantia reglamentària de la seva identificació per a la correcta informació al
consumidor repercuteix en la qualitat de vida de tota la ciutadania i ha de ser
valorada positivament.
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Tanmateix, el Dictamen, tot i que comparteix amb l’executiu la necessitat de
regular els diferents distintius d’origen i qualitat dels productes agroalimentaris
a Catalunya, també observa en el Projecte dictaminat una manca de regulació
de les obligacions i les condicions per als operadors inscrits als registres de
les denominacions d’origen protegides (DOP) o de les indicacions geogràfiques protegides (IGP), així com també dels requisits per a l’atorgament de la
qualificació d’empresa artesanal alimentària. El mateix Dictamen també manifesta que s’hi troba a faltar la presència, com a criteri valoratiu, de les bones
pràctiques empresarials en relació amb la sostenibilitat mediambiental.
D’altra banda, i amb referència a la figura de l’artesà alimentari, el Dictamen fa
palesa la manca de coincidència entre els oficis anomenats d’artesania alimentària del Projecte de decret i les ocupacions establertes en sengles catàlegs:
el de qualificacions professionals de l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) i el d’àmbit estatal elaborat per l’Instituto Nacional de Calificaciones Profesionales. Fruit d’aquesta discordança, i atesa la problemàtica que
es creu que podria arribar a comportar el fet de no garantir que no hi hagin
contradiccions entre els oficis d’artesania alimentària i les qualificacions de la
família professional d’indústria alimentària, el Dictamen del CTESC recomana
en aquest àmbit que s’estableixi una comissió tècnica conjunta entre el DeparDictàmens.
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tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i l’ICQP, que analitzi i corregeixi les
possibles desconnexions que pugui haver-hi.
Finalment, el Dictamen evidencia que la regulació de l’artesania agroalimentària promou un marc favorable per al foment dels productes agroalimentaris tradicionals, si bé aquest marc normatiu ha d’anar acompanyat d’altres mesures
encaminades a modernitzar els processos de producció, el disseny, la comercialització dels productes i totes aquelles que permetin incrementar el valor
afegit i la competitivitat del sector a partir d’iniciatives públiques que fomentin
la transferència del coneixement i la formació necessària i accessible a tot el
territori. També s’insta el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca al desplegament de la Llei 14/2003 en tot allò referent a la traçabilitat i la higiene dels
productes agroalimentaris.
• Dictamen 3/2006 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
El Dictamen valora positivament que en aquest Avantprojecte de llei es faci una
reordenació de l’actual legislació referida a les persones jurídiques, emprant
una sistemàtica oberta i flexible per facilitar-ne l’actualització permanent, tot
modificant-ne i ampliant-ne el contingut per adaptar-lo a les necessitats i finalitats actuals.
D’altra banda, recomana determinar l’àmbit territorial d’aplicació de la llei per
tal d’aportar seguretat jurídica. En relació amb la introducció d’una norma
general sobre conflictes d’interessos, el Dictamen proposa aclarir-ne la redacció, així com afegir-hi els supòsits de parentiu per afinitat.
Pel que fa a la flexibilització de les condicions de participació de les fundacions
en societats, el Dictamen posa de manifest que la presa de posicions dominants en societats mercantils no es troba entre les finalitats de les fundacions i
és incompatible amb l’absència d’afany de lucre. En aquest sentit, considera
que per a l’adquisició de participacions que donin una posició de domini en
societats de capital seria convenient exigir l’autorització del Patronat, i que la
comunicació és insuficient.
• Dictamen 4/2006 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el llibre
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
El Dictamen valora positivament l’Avantprojecte de llei, atesa la tasca de refosa, sistematització, harmonització i actualització de la legislació vigent, a través
d’una tècnica oberta i flexible que n’ha de facilitar la permanent actualització.
D’altra banda, també acull favorablement les novetats introduïdes a l’Avantpro44
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jecte perquè denoten una sensibilitat davant els canvis que han tingut lloc en
els darrers anys en la societat catalana. En aquest sentit, es fa especial esment
a la inclusió, com a causes que determinen la indignitat successòria, de la violència de gènere i la desatenció dels progenitors envers els seus fills, així com
a les novetats que s’inclouen sobre pactes successoris, en tenir present els
nous patrons familiars i models de convivència, com ara la desaparició de diferències entre fills nascuts dintre i fora del matrimoni i no perdre el cònjuge vidu
l’usdefruit per cas de contraure nou matrimoni o passar a viure maritalment de
fet amb una altra persona.
Pel que fa a la figura del testament de perill de mort davant de l’alcalde, el
CTESC considera que s’hauria d’establir un protocol i dur a terme una tasca
d’informació i difusió d’aquesta disposició adreçada als alcaldes. D’altra banda, considera que la manca de protocol·lització en el termini de quatre anys
hauria de comportar la caducitat del testament, tal com es preveu en el cas del
testament hològraf.
El Dictamen també recomana que es corregeixin algunes inexactituds de
caràcter tècnic, possiblement originades per raons gramaticals o de redacció.
• Dictamen 5/2006 sobre l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge a
Catalunya
L’objecte de l’Avantprojecte de llei és la regulació del dret a l’habitatge en el
territori de Catalunya. En resposta a les circumstàncies econòmiques actuals,
en què cada cop més els sectors socials sensibles pateixen situacions d’exclusió del dret a l’habitatge, l’Avantprojecte es planteja la creació d’un parc específic d’habitatges accessibles que hauria de ser suficient i integrat i hauria de
permetre atendre les necessitats de la població que necessita un allotjament.
Amb aquesta finalitat, l’Avantprojecte regula les formes d’habitatge assequible,
entre les quals destaca l’habitatge amb protecció oficial. L’Avantprojecte de llei
pretén incidir també en el mercat lliure de l’habitatge, raó per la qual es regula
la protecció de les persones consumidores i usuàries d’habitatges, la qualitat i
els requisits exigits als habitatges i les mesures d’intervenció administrativa en
els casos d’utilització anòmala. El títol I regula les competències en matèria
d’habitatge de les diferents administracions públiques. El títol II regula els
aspectes relatius a la planificació i programació en matèria d’habitatge intentant donar resposta tècnica a la necessària distribució equilibrada sobre el
territori de l’habitatge en general i de l’habitatge amb protecció oficial en particular, permetent la salvaguarda dels interessos supralocals. El títol III regula els
aspectes referits a la qualitat del parc immobiliari d’habitatges a través del
foment de la conservació i la rehabilitació dels habitatges. El títol IV s’ocupa de
la protecció dels consumidors i usuaris d’habitatge en el mercat immobiliari. El
títol V es refereix a la política de protecció pública de l’habitatge. El títol VI regu45
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la el règim de control i sancionador. I, finalment, el títol VII regula la col·laboració dels notaris i els registradors en l’aplicació de l’Avantprojecte de llei.
• Dictamen 6/2006 sobre el Projecte de decret de regulació de l’estàndard
d’ús de l’aigua a Catalunya
El Dictamen valora positivament el Projecte de decret de regulació de l’estàndard d’ús de l’aigua però emplaça l’Administració a desenvolupar algunes
qüestions. D’una banda, es valora com a molt correcte que per fi s’estableixi un
senyal positiu en termes econòmics per a aquelles empreses que sobresurten
de la resta per ser eficients i també pel fet de tenir una norma certificada ISO
14000 EMAS, que fins ara no ha tingut cap benefici econòmic. De l’altra, es
demana que es continuï avançant en el concepte d’eficiència en l’ús de l’aigua
per tal d’anar apropant-nos a una metodologia que objectivi amb més rigor què
és una empresa eficient en l’ús de l’aigua.
D’altra banda, el Dictamen posa de manifest que el Projecte de decret té origen jurídic en la Llei 21/2005, malgrat que no hi faci cap referència. Així mateix,
es fa constar que el Projecte de decret, respecte a la declaració d’eficiència en
l’ús de l’aigua vinculada a la tinença d’un sistema de gestió mediambiental certificat per ISO 14001 o EMAS, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, hauria de tenir uns efectes sobre el cànon en el sentit que les empreses
que es declarin eficients puguin aplicar-se el coeficient del 0,95.
• Dictamen 7/2006 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme
El Dictamen valora positivament la diligència del Govern en el compliment del
mandat contingut a la disposició final novena del Decret legislatiu 1/2005, que
estableix un termini de divuit mesos, des de l’entrada en vigor de la Llei
10/2004, per a l’aprovació del Reglament de desplegament de la Llei d’urbanisme. Tot i això, considera que, malgrat que el Projecte de decret amplia el
principi de desenvolupament urbanístic sostenible, al llarg de l’articulat aquest
principi no es concreta en mesures que en garanteixin el compliment. Per contra del que succeeix en matèria d’accés a l’habitatge, es creu que en aquest
Projecte de decret no es troba reflectida la política urbanística en matèria de
sòl industrial i activitat econòmica.
El Dictamen posa de manifest que la manca i/o l’esgotament de sòl industrial
al territori fa necessària una intervenció en matèria urbanística que faciliti la creació de sòl disponible a aquests efectes. I encara que podria no ser matèria
del Reglament objecte d’aquest Dictamen, posa de manifest la manca d’una
regulació sobre els polígons industrials, i insta el Govern que, a través del departament corresponent, prengui la iniciativa per tal de resoldre aquest buit
legal.
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Es valora positivament que el Projecte garanteixi l’accés dels ciutadans a la
informació urbanística, especialment l’accés per mitjans telemàtics, i es recomana al Govern la creació d’un registre públic unificat del patrimoni de sòl
públic existent a Catalunya.
D’altra banda, el Dictamen no comparteix la possibilitat que les administracions
públiques, llurs entitats dependents, les mancomunitats o els consorcis puguin
constituir societats mercantils o participar-hi, atès que ja existeixen figures que
preveuen la participació del capital privat en els afers públics, com poden ser
els consorcis o les societats públiques, i per tant entén que no és necessari
preveure noves fórmules.
Pel que fa a les observacions a l’articulat, el Dictamen exposa les que fan referència a qüestions de forma i de correspondència en l’articulat; les que comporten més exigència cap als poders públics, com ara substituir la possibilitat
per la obligació de procedir de determinada manera ja prevista en el Projecte,
i les que comporten una garantia més gran en l’accés a la informació per part
de la ciutadania, amb especial esment als mitjans telemàtics, i estableixen
períodes d’adaptació per als ajuntaments petits.
• Dictamen 8/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de l’obra pública
El CTESC considera que aquest Avantprojecte és una norma conjuntural i
reglamentadora de tot el referent a obres subterrànies, i valora positivament la
regulació de les mesures per garantir-ne el seguiment i la supervisió, però
constata un desequilibri pel que fa al conjunt de l’obra pública, que és la finalitat de la norma.
D’altra banda, constata que aquesta norma no ha tingut present la situació real
de la major part de les administracions locals catalanes ja que, si s’han d’atenir a l’entrada en vigor i al dret transitori que estableix la norma, les administracions locals no disposen de mecanismes i recursos necessaris per donar compliment a les exigències tècniques i tecnològiques que s’hi estableixen.
El CTESC valora positivament les mesures que inclou aquesta norma, encaminades a reduir el nombre de modificacions d’un estudi o projecte que ja hagin
estat aprovats. També remarca que caldria fer constar les formes de pagament
de les obres executades amb l’objecte de reduir la morositat de les administracions públiques i l’encariment consegüent de l’obra pública.
Foment del Treball formula un vot particular al Dictamen per manifestar el seu
desacord sobre la regulació que estableixen els articles 29 i 30 de la norma,
referits a les unions temporals d’empreses, ja que consideren que limiten els
drets constitucionals de llibertat d’empresa.
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• Dictamen 9/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de participació institucional
El CTESC entén que la participació institucional aprofundeix la democràcia i, a
la vegada, que corresponsabilitza tots els actors socials en la gestió de la
col·lectivitat. D’altra banda, es valora positivament l’Avantprojecte de llei i es
remarca que la participació de les organitzacions sindicals i empresarials s’ha
de poder garantir en totes les fases del procés de decisió.
Acompanyen al Dictamen tres vots particulars. La Comissió Obrera Nacional
de Catalunya (CCOO) discrepa del contingut del Dictamen en dos aspectes
fonamentals: l’abast de la Llei, que no s’hauria de limitar a la participació institucional i que hauria de regular també la concertació social i la col·laboració
social; i l’absència de mecanismes per garantir la transparència, la responsabilitat i el rigor en la concessió, la gestió i la justificació dels recursos econòmics públics que s’assignen.
La Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) i la FESALC presenten
conjuntament un altre vot particular en què consideren que la interpretació
que fa l’Avantprojecte de llei del concepte d’organitzacions empresarials més
representatives és massa restrictiva perquè no inclou les entitats representatives de l’economia social. El tercer vot particular el presenta la Unió de
Pagesos (UP), atès que la norma dictaminada exclou les organitzacions
empresarials representatives dels treballadors del món rural per compte
propi.
• Dictamen 10/2006 sobre el Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de
l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
El Dictamen fa una valoració positiva del fet que es tingui en compte la perspectiva de gènere en la designació de les vocalies del Consell d’Administració
de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Tot i això, considera que,
atès que es tracta de la regulació dels Estatuts, aquests haurien de detallar la
manera com es concreta la perspectiva de gènere en la composició de l’esmentat Consell.
D’altra banda, es troba a faltar en els Estatuts algun tipus de referència a les
obligacions de l’ens respecte als treballadors i les seves condicions de treball,
així com de les empreses usuàries i contractistes de les infraestructures que
l’esmentat ens gestiona.
Pel que fa a l’organització i el règim de funcionament de l’ens, destaca que la
llei únicament marca les bases i les línies generals en establir que l’ens s’ha de
regir pel Consell d’Administració i pel director o directora, les funcions dels
quals s’han de determinar per reglament.
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El Dictamen posa en relleu la necessitat de fixar el paper dels agents socials
més representatius per tal de participar en el control social de l’empresa. Per
aquest motiu, proposa que s’incorporin representants de les principals organitzacions sindicals i patronals a l’esmentat Consell.
• Dictamen 11/2006 sobre el Projecte de decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada
El Projecte de decret té per objecte desplegar normativament els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, un dels instruments d’avaluació i seguiment
previstos per la Llei 9/2003, de mobilitat, que estableix els mecanismes per a
l’avaluació prèvia i el control dels efectes de l’increment potencial de mobilitat
que es derivi de la planificació o la implantació de noves activitats.
El decret determina els instruments i els projectes que han d’incorporar un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estableix el contingut d’aquests i
el procediment per a l’elaboració i la tramitació, concreta les obligacions de
finançament de les persones promotores de les actuacions generadores de la
nova mobilitat i estableix diferents paràmetres que incideixen en aspectes de
mobilitat que el planejament urbanístic ha de respectar.
Preveu, així, dues categories d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada:
a) Els associats a la planificació, que serveixen per establir les xarxes de
vianants, bicicletes i transport col·lectiu.
b) Els associats a implantacions singulars, que han d’avaluar la mobilitat
generada d’una manera acurada, preveure l’impacte en les xarxes de
mobilitat (vianants, bicicletes, transport col·lectiu i automòbils) i establir
les mesures correctores corresponents.
• Decret 12/2006 sobre el Projecte de decret del 2006, pel qual es desplega
la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
El Dictamen constata que el Projecte de decret que li ha estat tramès per dictaminar és en fase d’informació pública.
D’altra banda, atès que l’òrgan competent per avaluar l’impacte ambiental és el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Dictamen considera que és evident
que caldria més coordinació entre els departaments afectats, i que s’ha d’evitar
duplicar les exigències d’informació i estudis dels projectes afectats. Amb caràcter general, també s’observa una duplicitat de les càrregues administratives en
el cas de les activitats i els projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
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El Dictamen considera que, tot i que el concepte de paisatge té un fort component de subjectivitat, amb les dificultats que això comporta, és necessari i imprescindible arribar a un nivell de concreció molt més elevat de manera general, atès que ja no s’està parlant de la Llei, sinó del Decret que la desplega.
El Dictamen valora positivament que en el Projecte de decret s’incorpori la regulació tant de l’estudi com de l’informe d’impacte i integració paisatgística
considerats preceptius per a determinats casos en el text refós de la Llei d’urbanisme. Igualment, es valora satisfactòriament que el capítol III determini la
creació d’un fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, destinat a les actuacions de millorament paisatgístic que regula el mateix Decret.
Les observacions a l’articulat del Dictamen es refereixen a la necessitat de crear
una base de dades i enllaços susceptibles d’intervenir com a element del paisatge i requeriments sobre la documentació, el procediment i l’aprovació dels
catàlegs de paisatge. Quant a l’estudi i l’informe d’impacte i integració paisatgística, es considera necessari que els agents econòmics i socials hi tinguin accés,
com també que l’Administració faciliti tota la informació disponible al promotor
de l’activitat perquè pugui dur a terme el seu estudi. Igualment, es fan observacions sobre el Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge.
• Dictamen 13/2006 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei
10/1997, de 3 de juliol (RMI)
El Dictamen valora el nou desplegament normatiu de la Llei de la RMI, en la
mesura que permet adaptar-se, de la forma més eficaç possible, a les necessitats de les persones que s’hi acullen o d’aquelles persones que, a causa dels
requisits establerts per la normativa que substitueix el Projecte de decret, no
podien acollir-s’hi tot i trobar-se en situacions de necessitat.
El CTESC comparteix les modificacions que introdueix el Projecte de decret per
estimular la inserció laboral i donar suport a una autonomia personal i econòmica mínima. Malgrat això, el Dictamen constata que el Projecte de decret oblida esmentar l’important paper dels agents socials en el disseny i l’execució de
la RMI; i considera que aquestes mesures, i d’altres en relació amb la RMI,
s’haurien de vincular al nou disseny de la RMI que fixa la mesura 85 de l’Acord
estratègic, signat el 2005.
• Dictamen 14/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de limitació de les activitats
relacionades amb la prestació de serveis sexuals remunerats
El Dictamen comparteix la necessitat de regular la prestació de serveis sexuals
remunerats tot respectant la llibertat sexual de les persones que els presten i
valora positivament que no es tracti només l’ordenació d’aquesta activitat sinó
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que, a més, s’hi incloguin altres mesures per garantir la dignitat i els drets de
les persones que l’exerceixen.
D’altra banda, es considera que el reconeixement del caràcter laboral de les
prestacions de serveis sexuals requereix una regulació en l’àmbit competencial
corresponent en matèria de treball i Seguretat Social per poder establir els
drets i les obligacions laborals, socials i fiscals.
En concret, pel que fa a les principals observacions a l’articulat de l’Avantprojecte, el Dictamen expressa el desacord amb el fet de situar als 21 anys l’edat
mínima per poder prestar serveis sexuals remunerats i entén que ha de ser als
18 anys, alhora que proposa establir protocols d’actuació urgent per aplicar en
els supòsits d’exercici de la prostitució per part d’un o una menor.
Així mateix es considera que la regulació dels establiments on es pot exercir la
prostitució, així com de la publicitat que se’n pot fer, és inconcreta i irreal.
Finalment, el Dictamen valora que el conjunt de mesures i actuacions que es
plantegen a l’Avantprojecte requereix un esforç pressupostari que s’hauria de
concretar sobretot pel que fa a les prestacions sociolaborals i als mitjans per
combatre les xarxes de tràfic il·legal de prostitució.
• Dictamen 15/2006 sobre el Projecte de Pla d’infraestructures del transport
de Catalunya
El Dictamen vol destacar la importància que tenen les infraestructures per a un
bon desenvolupament econòmic i que a Catalunya es constata un dèficit significatiu que cal reduir, articulat en un marc de sostenibilitat.
En aquest context, es valora positivament la presentació d’un pla d’infraestructures terrestres que preveu actuacions a llarg termini, alhora que prioritza les
inversions que cal desenvolupar durant un primer període, que permetran
reduir l’alt grau de congestió que hi ha a la xarxa infraestructural terrestre.
El Dictamen constata que en l’elaboració del Pla d’infraestructures del transport
de Catalunya (PITC) s’ha tingut present el contingut de l’Acord estratègic per a
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana, signat el febrer del 2005 entre els agents socials i el Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Alhora, es valora que el PITC incorpori actuacions que vagin dirigides per tipus
de mobilitat i que hi hagi respostes diferenciades en funció d’aquests tipus.
D’altra banda, també destaca que en el disseny del PITC es potencia el trans51
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port col·lectiu/públic alhora que es preveuen elements de cohesió social i territorial que permeten una millor accessibilitat, així com la constatació de noves
àrees metropolitanes que s’han de gestionar de forma integrada, tant en serveis com pel que fa al seu sistema tarifari.
El Dictamen també vol posar en relleu que les estructures en xarxa exigeixen
un seguiment acurat dels nodes de la xarxa, atès que poden produir-se colls
d’ampolla sobre els quals cal actuar.
Atès que el PITC preveu actuacions tant de la Generalitat com de l’Administració general de l’Estat, considera que fóra adient establir mecanismes de
cooperació entre ambdues administracions.
Pel que fa als pressupostos, es fa palès que, si bé el PITC preveu dotacions
pressupostàries acordades amb el Ministeri de Foment, no deixen de ser
volums estimats en la mesura que depenen de l’execució dels projectes,
aspectes que no es resolen amb el PITC. S’entén, doncs, que caldria aprofundir la proposta de finançament així com definir millor la participació privada.
El Dictamen considera que cal reordenar i millorar la integració tarifària a les
diferents zones de Catalunya on s’aplica; en el mateix sentit, es valora positivament la incorporació en el PITC del concepte de tarifa integrada per a tot
Catalunya.
Amb referència a la mobilitat, el Dictamen valora la inclusió d’un capítol sobre
l’accés col·lectiu als centres d’activitat econòmica, atesa la importància que té
per a la població treballadora i les empreses. Tot i així, considera que la valoració recollida al PITC del nombre i el tipus d’actuacions realitzades als polígons d’acord amb el que estableix l’Acord estratègic no es correspon amb la
informació de la qual disposen les organitzacions signants, i recomana revisar
les dades per tal que el PITC reculli fidelment el contingut i el nombre d’actuacions realitzades.
Finalment, constata que la importància reconeguda en el PITC en relació amb
el transport públic no es correspon amb la superació dels terminis previstos pel
que fa a l’elaboració de la Llei de finançament del transport públic que preveuen la Llei de mobilitat i l’Acord estratègic.
• Dictamen 16/2006 sobre el Projecte de decret **/2006, de ** de ***** del
2006, que modifica el Decret **/2006, de ** de ***** del 2006, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol
En aquest Dictamen el CTESC valora positivament que s’hagin establert tres
noves situacions en les quals es permeti continuar percebent la quantia bàsi52
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ca de la RMI o algun dels seus complements en cas de contractació laboral.
També mereix una valoració positiva el fet que s’incrementi de manera significativa la prestació bàsica de la RMI per a l’any 2007.
Finalment, atès que les mesures que preveu el Projecte de decret afecten persones amb una situació social molt precària, el CTESC en recomana la publicació urgent per accelerar-ne l’aplicació.
• Dictamen 17/2006 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei
7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya
Tot i valorar-lo positivament, el Dictamen posa de manifest que, a parer del
CTESC, el Projecte de decret regula determinats aspectes que seria més propi
incloure al Reglament intern d’organització i funcionament per tal d’evitar rigideses en el seu funcionament ordinari.
• Dictamen 18/2006 sobre l’Avantprojecte de Pla general d’ocupació de
Catalunya 2006-2008 - Estratègia catalana per a l’ocupació
El Dictamen de l’Avantprojecte de Pla manifesta que el Pla general d’ocupació
de Catalunya (PGOC) respon a la demanda de la mesura 64 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana, en tant que és un Pla dissenyat amb criteris d’interdepartamentalitat i amb el consens dels agents econòmics i socials. També valora
positivament que s’hagi arribat a un consens amb els membres del Consell de
Direcció del SOC pel que fa a les prioritats en relació amb el mercat de treball
a Catalunya: la qualitat de l’ocupació, la competitivitat de l’economia i la cohesió social, reptes que es concreten a aconseguir l’increment de qualificació de
les persones treballadores, la reducció de la sinistralitat laboral, la integració
de les persones immigrades, la lluita contra la dualització en el mercat de treball i la modernització dels serveis públics d’ocupació.
D’altra banda, el Dictamen assenyala que el Pla n’ha de contenir el procés d’avaluació i proposa que es constitueixi una comissió de seguiment en la qual els agents
econòmics i socials més representatius de Catalunya hi siguin presents. Finalment,
es demana que es doti el Pla amb els recursos adients per dur-lo a terme.
• Dictamen 19/2006 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les
Normes generals de producció integrada a Catalunya
El Dictamen considera que la concreció pràctica d’aquest decret ajudarà a
modernitzar sectors de la nostra agricultura sobre la base d’una producció més
natural i més respectuosa amb el medi ambient, atès que la diferència entre la
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producció convencional i la integrada exigeix els aprofitaments més útils i respectuosos en el control de plagues i malalties, un ús més racional dels productes químics, així com un ús més racional dels recursos naturals. A part, es percep una tendència a curt termini que la producció convencional passi a ser
exclusivament de producció integrada, i per això és important que es reguli
aquest sistema productiu.
El Projecte de decret estableix les pràctiques obligatòries i les pràctiques prohibides en un seguit d’assumptes relacionats amb la producció, la manipulació, la transformació i l’etiquetatge de productes acollits al sistema. Així, es fa
referència a les pràctiques de conreu, a les instal·lacions, als equips, al personal, al transport i emmagatzematge, a la indústria de transformació i/o elaboració i conservació, a la traçabilitat, la comercialització i el control de qualitat, a
les pràctiques agràries mediambientalment respectuoses i a la normativa aplicable en matèria de control, certificació i sancions.
En el Dictamen, es posa de manifest que el CTESC comparteix els plantejaments del Projecte de decret i considera que és possible trobar l’equilibri entre
la necessitat de mantenir i incrementar els paràmetres de benefici empresarial
de l’activitat agrícola i el respecte de l’interès públic que es deriva d’aquesta
activitat. També, s’hi assenyala que l’avenç en la producció integrada pot ajudar
a prestigiar i diferenciar la marca de Catalunya a escala internacional i a modernitzar els processos de producció agrícola en el nostre país. Entre les observacions de caràcter tècnic del dictamen destaca el fet que es demani que es defineixin “els serveis tècnics competents”, ja que al llarg del Projecte l’aplicació de
diverses mesures agronòmiques es deixen a criteri del tècnic corresponent.
• Dictamen 20/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei
18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials
El Dictamen posa de manifest que el Projecte de decret desplega la Llei
18/2005, d’equipaments comercials, i que permet integrar en un únic text la
normativa en matèria d’equipaments comercials, fins al moment molt dispersa.
D’altra banda, el Dictamen també posa de manifest que el Projecte de decret
és un instrument que pot permetre un avanç en el procés d’adaptació de la
implantació dels equipaments comercials als canvis esdevinguts, per causes
diverses, en els processos d’intercanvi comercial tant des del punt de vista de
l’oferta com de la demanda.
• Dictamen 21/2006 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
El CTESC considera que amb la norma presentada es dóna resposta al precep54
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te de la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, que estableix que el Pla territorial sectorial ha de ser l’instrument per ordenar els equipaments comercials
arreu del territori, per equilibrar la distribució entre els diferents productes
comercials i la satisfacció de les necessitats dels consumidors i per preveure
que el creixement i la nova oferta d’equipaments es localitzin allà on sigui justificat per atendre les necessitats dels ciutadans, per evitar-los desplaçaments
innecessaris i per garantir una oferta diversificada i plural. D’altra banda, comparteix la necessitat de reforçar el comerç urbà per evitar la sobrecàrrega d’infraestructures i més contaminació mediambiental.
El CTESC avala el criteri que el Pla no pot constituir-se en un element estàtic
davant el dinamisme que s’observa a la societat en matèria de població i
demografia, per la qual cosa recomana que s’estableixi un concepte de graduació per preservar l’equilibri que el Pla ha de garantir en tot moment.
Pimec formula un vot particular a fi i efecte de suprimir una referència continguda a l’article 14.2 ja que consideren que crea zones d’atracció i concentració comercial fora de les trames urbanes consolidades, la qual cosa comporta
una modificació substancial del marc legal.
• Dictamen 22/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència per
a la Tutela i Protecció de Persones Adultes
El Dictamen considera que una mesura com la creació de l’Agència per a la
Tutela i Protecció de Persones Adultes s’ha de coordinar amb el Projecte de llei
de serveis socials de Catalunya. D’altra banda, el CTESC comparteix les finalitats i les funcions de l’Agència que estableix l’Avantprojecte de llei, així com la
necessitat de garantir el màxim d’autonomia de les persones tutelades. També
es valora positivament la priorització que es dóna a la xarxa bàsica dels serveis socials de responsabilitat pública a l’hora de donar resposta a les necessitats que hagin d’atendre els serveis socials.
Així mateix, el Dictamen posa de manifest que serveis com els de tutela i protecció de persones adultes haurien de ser gestionats de forma directa per la
mateixa Administració, sense la necessitat de crear instruments com una agència específica.
També remarca que l’articulat de l’Avantprojecte hauria d’especificar el departament de la Generalitat al qual l’Agència s’ha d’adscriure.
Foment del Treball Nacional, que s’absté en la votació al Dictamen per motius
de caràcter tècnic, formula un vot particular, i posa expressament de manifest
que la seva abstenció no respon a discrepàncies amb el contingut de l’Avantprojecte de llei ni del Dictamen, sinó a una conseqüència lògica que dimana
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del respecte a l’ordenament jurídic vigent aplicable al cas.
El vot particular fa constar que, atès que l’article 183.1 del Reglament del
Parlament de Catalunya estableix que a la fi de cada legislatura caduquen tots
els tràmits parlamentaris d’examen i de resolució del Parlament, l’Avantprojecte
de llei remès al CTESC no pot tenir viabilitat legal i que, per tant, el Dictamen
del CTESC és innocu i innecessari.
• Dictamen 23/2006 sobre l’Avantprojecte de llei dels drets de les dones per
a l’eradicació de la violència masclista
El Dictamen fa una valoració global positiva de l’Avantprojecte de llei, ja que
estableix drets per a les dones que pateixen violència i no tant penalitzacions
per als homes que l’exerceixen, i perquè s’aborden tots els tipus de violència
que pateixen les dones. Així mateix, s’hi defineixen clarament els serveis
necessaris per abordar aquest problema i s’hi fa una aposta clara per la prevenció de la violència masclista.
El CTESC comparteix plenament l’objecte de l’Avantprojecte de llei i valora de
forma positiva que es prevegi un nou model d’intervenció contra la violència
generada per actituds i comportaments masclistes basat en la necessària
coordinació dels organismes públics competents i en la concreció de mesures
integrals que abordin tots els nivells d’intervenció. Així mateix, el Dictamen
coincideix amb l’establiment de mesures específiques, atès el col·lectiu de
dones a què van destinades i les seves diferents necessitats.
Atès que el CTESC considera que els equips professionals són la peça clau per
al bon funcionament del sistema, valora positivament la importància que
l’Avantprojecte dóna a la formació d’aquests equips.
El Dictamen comparteix que s’ampliïn els mecanismes d’acreditació de la violència generada per actituds i comportaments masclistes més enllà de l’acreditació penal, i valora de forma positiva l’alt grau de participació que han tingut
els agents i les entitats socials en el procés d’elaboració de la norma.
Foment del Treball Nacional i Pimec formulen un vot particular al Dictamen.
El vot particular que formula Foment del Treball Nacional es basa en la mateixa argumentació que el presentat al Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de
creació de l’Agència per a la Tutela i Protecció de Persones Adultes. Es considera que el Dictamen del CTESC és innocu i innecessari, atès que a la fi de
cada legislatura caduquen tots els tràmits parlamentaris d’examen i de resolució del Parlament i que, per tant, l’Avantprojecte de llei remès al CTESC no pot
tenir viabilitat legal.
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El vot particular que formula Pimec exposa que l’article 56 de l’Avantprojecte
de llei preveu la possibilitat que la gestió dels serveis inclosos en el títol corresponent pugui ser privada i estableix directrius orientadores dels criteris per a
l’assignació d’aquesta gestió. No obstant això, considera que s’introdueixen
obligacions que excedeixen les conclusions dels informes de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, dels quals es desprèn que la selecció del contractista ha d’ajustar-se estrictament a la legislació
de contractes i a la interpretació que n’ha fet la jurisprudència i, molt en particular, la jurisprudència comunitària. Per aquest motiu, el vot particular recull
una nova redacció de l’article 56.
• Dictamen 24/2006 sobre el Projecte de decret dels serveis de transport
urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística
El CTESC valora positivament el fet de regular una activitat de transport públic
de caràcter cultural i turístic per les seves característiques singulars, atesos els
conflictes que en determinats moments i en diversos municipis s’han posat de
manifest per les característiques especials d’aquest tipus d’activitat de transport públic. Igualment, es considera que aquest Projecte de decret pot afavorir un desenvolupament de qualitat d’aquesta activitat.
Així mateix, el Dictamen coincideix amb el criteri d’atorgar als ens locals la planificació, l’ordenació i la gestió dels serveis regulats al Projecte de decret.
D’altra banda, recomana que s’incorpori en l’autorització i l’adjudicació dels
serveis la consideració de criteris ambientals, amb especial referència a l’eficiència energètica.
El Dictamen considera que s’hauria d’especificar d’una forma més concreta la
justificació per la qual es proposa una regulació específica d’aquesta modalitat de transport. Igualment, recomana una definició més àmplia de les característiques pròpies d’aquest tipus de servei.
La Unió de Pagesos de Catalunya, integrant del Grup Tercer, tot i haver votat
favorablement el Dictamen, formula un vot particular, atès que consideren
important que quedi constància de la problemàtica específica de les zones
rurals, mancades de serveis de transport urbà, i de la millora que comportaria
poder utilitzar com a transport regular els autobusos amb finalitat cultural i turística. En aquest sentit, posa de manifest que aquest servei pot cobrir necessitats de transport regular per a persones que viuen i treballen en el propi territori, si disposen d’una tarifa diferenciada.

57

Informe de gestió

2006

CTESC

• Dictamen 25/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d’explotació
En el Dictamen, el CTESC manifesta que comparteix els principis i la finalitat
d’aquest Projecte de decret que regula el contracte global d’explotació en
coherència amb allò que estableix la normativa comunitària respecte a la reforma de les polítiques agrícoles per fer front als nous reptes que es deriven de la
necessitat d’adequar les explotacions agràries als nous sistemes de gestió i
d’explotació. En aquest sentit, valora positivament totes les iniciatives que permetin avançar cap a un nou equilibri territorial que comporti un canvi de les polítiques que han malmès moltes comarques de Catalunya des de la dècada dels
anys seixanta i entén que s’hauria d’impulsar una mena de contracte social que
consideri la pagesia com un factor d’equilibri i de protecció del territori.
El Dictamen també posa de manifest que el CTESC comparteix el caràcter global i integrador d’aquests contractes d’explotació, que han de permetre la
racionalització de la gestió dels ajuts per a la modernització del món rural dins
de projectes territorials de desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenibles, i considera que el caràcter global dels contractes d’explotació hauria
d’implicar més transparència en la gestió dels ajuts públics i un evident benefici per als pagesos com a conseqüència de la necessària agilització i simplificació dels tràmits burocràtics.
El Dictamen també manifesta la necessitat que els contractes globals d’explotació es dissenyin en coherència amb les diferents mesures que es van concretar en els pactes territorials per al desenvolupament rural que es van subscriure entre els agents socials i l’Administració, o aquells que es puguin subscriure en el futur, en cada cas a partir de les especificitats diverses que es viuen
en el món rural i sempre dins dels objectius de modernització i sostenibilitat
esmentats anteriorment. Consegüentment, aquests contractes globals han de
tenir presents els projectes i el caràcter propi i específic de les explotacions en
cada àmbit territorial. També considera que s’hi haurien de tenir en compte
aspectes com ara la producció ecològica i els productes energètics (conreus
biocombustibles, biomassa), entre d’altres.
• Dictamen 26/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es dicten normes
específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als
petits establiments agroalimentaris en un entorn rural
El Dictamen valora positivament que, en aplicació de la normativa comunitària
i dels reglaments esmentats en el preàmbul del Projecte de decret, es dictin un
seguit de normes per a l’elaboració i el reconeixement de les guies de pràctiques correctes d’higiene que ajudin els petits productors a fer front a les obligacions relatives a la higiene dels productes alimentaris. Al mateix temps, reco58
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mana que en aquells casos específics de producció molt especialitzada es
prevegin mesures excepcionals de detecció de perills més enllà del que recomanin les guies, que tenen un component més genèric i un caràcter voluntari.
El Dictamen considera inicialment insuficients les partides expressades en l’estudi econòmic, ja que difícilment garantiran l’aplicació efectiva de la norma respecte a l’edició i la distribució de les guies i, molt especialment, en relació amb
les mesures de foment que preveu el Projecte de decret.
El Dictamen considera rellevant preveure el disseny d’un pla formatiu per
garantir la participació en cursos de formació dels petits productors i en què
es tinguin presents les dificultats d’accessibilitat d’aquests atesa la seva localització dispersa en el territori.
• Dictamen 27/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals
El Dictamen valora de manera favorable la presentació del Projecte de decret
sobre l’exercici de determinades teràpies naturals. Es constata que a
Catalunya, i arreu del món, l’ús de les teràpies naturals és cada cop més estès
entre els usuaris davant la tendència d’integrar aquestes teràpies alternatives
en el sistema global de salut coexistint i complementant la medicina tradicional. Per aquest motiu, considera necessari regular els requisits d’aplicació d’aquestes pràctiques naturals a partir del respecte absolut del principi legal
bàsic de defensa de la salut pública i per garantir que la seva coexistència
amb la medicina convencional comporti una millora real del benestar i del
foment de la salut de les persones usuàries. Al mateix temps, comparteix l’objectiu d’harmonitzar l’exercici de les teràpies naturals amb el conjunt del sistema de salut per potenciar els beneficis de la necessària coexistència de la
medicina convencional i l’alternativa basada en les teràpies naturals.
El Dictamen valora favorablement el fet que es regulin els requisits d’autorització dels establiments de teràpies naturals, els requisits de les competències i
la formació que ha de tenir el personal que exerceixi teràpies naturals, així com
els criteris d’avaluació dels seus coneixements i els requisits que han reunir els
centres de formació de teràpies naturals.
Pel que fa a la concreció dels requisits de formació i avaluació de coneixements i competències professionals del personal que exerceix les teràpies
naturals, el Dictamen considera que s’ha de dur a terme dins el marc del sistema integrat de qualificacions professionals definit per l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals. En aquest sentit, considera que s’ha d’establir un
procés de col·laboració entre l’Institut d’Estudis de la Salut i l’Institut Català de
Qualificacions Professionals.
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CCOO i UGT formulen un vot particular.
En el vot particular de CCOO es considera que al Projecte de decret s’ha desvirtuat el mandat del Parlament de Catalunya que establia la necessitat de
regular els grups de teràpies naturals com l’acupuntura i les teràpies orientals
afins, el criteri naturalista, les teràpies manuals i l’homeopatia. D’altra banda,
assenyala que la regulació de l’exercici d’aplicació no ha de representar cap
transformació sobtada del sector, i hauria de permetre l’adaptació progressiva
d’aquests professionals a la nova regulació. També considera que la regulació
del sector s’ha d’orientar cap al concepte de salut, que li és propi, i evitar plantejaments esbiaixats cap a conceptes de sanitat i medicina, més restrictius.
El vot particular d’UGT considera que la Comissió Assessora de la Regulació
de les Teràpies Naturals, que regula el Projecte de decret, ha de tenir una composició diferent de la fixada, per tal de garantir en aquest organisme, que té un
caràcter consultiu i d’assessorament, la representació dels col·lectius afectats
pel Projecte de decret i de totes les seves parts implicades, i no de sectors
aliens a la pràctica normal i habitual de les teràpies naturals. Per aquest motiu,
planteja una nova composició de la Comissió.
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ESTUDIS I INFORMES FETS
Estudi sobre la negociació col·lectiva a Catalunya
L’estudi de la negociació col·lectiva a Catalunya ofereix una visió de la realitat
negocial del nostre país i, per això, el seu objecte d’anàlisi consisteix en una mostra representativa dels convenis col·lectius vigents a Catalunya durant l’any 2003
i el primer trimestre del 2004.
La construcció de la mostra representativa de convenis es va encarregar a un
sociòleg, que, en funció de diversos criteris objectius com ara el nivell de negociació, el sector d’activitat, l’àmbit territorial, el nombre de treballadors afectats
pel conveni, el nombre d’empreses cobertes pel conveni o el tipus de sector
–públic o privat–, va efectuar una selecció de convenis representativa de la realitat negocial de Catalunya. Així doncs, pretén oferir, des d’una perspectiva jurídica, una visió crítica dels continguts negocials tenint en compte el marc normatiu
vigent i les últimes línies de tendència jurisprudencials sobre les diverses matèries abordades al treball.
El projecte, des del punt de vista global, és un estudi sobre la negociació col·lectiva que se circumscriu, exclusivament, al territori català. Des del punt de vista
temporal, l’estudi comprèn els anys 2000 a 2004, ambdós inclosos. Pel que fa als
convenis col·lectius que es tracten en l’estudi, aquests fan referència als convenis col·lectius d’empresa i els de sector, tant en l’àmbit provincial com en l’interprovincial, l’autonòmic o l’estatal, sense entrar a considerar els pactes de funcionaris, els acords d’empresa o una altra mena de documents.

Informe sobre el sector del turisme, l’oci i la cultura a Catalunya
Aquest informe, que ha estat elaborat en el si de la Comissió de Polítiques
Sectorials i aprovat pel Ple del CTESC en data 11 de desembre del 2006, analitza els principals trets de l’evolució i de la situació present del sector del turisme,
l’oci i la cultura a Catalunya.
L’informe està estructurat en set grans apartats. En els epígrafs primer i segon es
fa una presentació i una introducció de l’estudi, respectivament. En l’apartat tercer s’analitza la situació actual del turisme intern, receptor i emissor, les infraestructures hoteleres, el nombre de pernoctacions i l’origen i la destinació dels viatges. Igualment, s’analitzen les infraestructures d’oci i cultura, l’ús dels serveis culturals i la despesa pública en cultura. Al punt quart es duu a terme una caracterització econòmica del sector turisme, oci i cultura a partir del nombre d’empreses, el valor de la producció, el valor afegit, el volum de negoci, les despeses de
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personal i la inversió bruta en béns materials. A continuació, en l’epígraf cinquè,
a partir de la informació facilitada per l’Observatori de Turisme de Catalunya, es
presenta una anàlisi detallada dels efectes de l’activitat turística sobre la generació de valor afegit, d’ocupació i de llocs de treball a Catalunya. En l’apartat sisè
s’analitza la situació del mercat de treball, posant especial èmfasi en l’anàlisi de
la població activa, ocupada i aturada, l’atur registrat, l’afiliació, la contractació i la
sinistralitat. Finalment, l’apartat de conclusions, consideracions i reptes de futur
tracta de fer un recull sintètic de les problemàtiques i els aspectes més rellevants
tant de l’evolució com de la situació actual del sector que es fan palesos al llarg
de l’informe.
Entre els reptes de futur més significatius, l’informe assenyala la necessitat de
sumar i coordinar les diferents iniciatives públiques i privades, a través de
l’Agència Catalana del Turisme, per a la promoció de la marca Catalunya com a
destinació turística de referència internacional; l’increment de la inversió en R+D+I
per tal de possibilitar la innovació al sector, reduir l’estacionalitat, millorar les condicions de treball i reduir la temporalitat, i impulsar la formació professional en les
diferents modalitats de turisme, establint, entre d’altres aspectes, itineraris formatius per als nous col·lectius de la població activa que s’incorporen al sector.

Informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya
El Consell de Treball, Econòmic i Social, ateses 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 un informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya, en què es reflecteixin les seves consideracions
respecte a la situació d’aquest col·lectiu.
L’informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya ha estat realitzat pels serveis tècnics del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió
Executiva el dia 23 de gener del 2006.
L’informe constitueix un esforç d’aproximació a la realitat socioeconòmica i laboral del treball autònom a Catalunya. El treball consta de vuit epígrafs. En els dos
primers es fa la presentació i la introducció, respectivament, i en el darrer, les conclusions. A partir del tercer capítol l’estudi s’aproxima a la situació des de perspectives diferents. En el capítol tercer, s’hi analitza el marc jurídic actual dels treballadors autònoms; en el quart s’analitza, a partir de les dades de l’Enquesta de
població activa, la composició i les característiques del conjunt de treballadors
autònoms que treballen a Catalunya; en el cinquè, s’hi fa una aproximació similar,
si bé emprant com a font les dades de la Seguretat Social; i, finalment, en el sisè
i el setè, s’hi analitza la protecció social dels treballadors autònoms i les mesures
de foment de l’ocupació autònoma, respectivament.
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Des d’un punt de vista jurídic, l’informe destaca la inexistència d’un concepte
legal únic de treballador autònom. Aquesta situació es deriva de la contínua evolució que ha experimentat i de la diversitat de col·lectius als quals afecta. Més
enllà, la conseqüència que en resulta és una molt àmplia dispersió normativa que
inclou des de l’àmbit jurídic mercantil fins a l’administratiu.
El nombre de treballadors autònoms a Catalunya ha crescut a un ritme del 2,31%
anual acumulatiu els darrers quatre anys, un ritme similar al del nombre de treballadors assalariats, amb la qual cosa s’ha mantingut prop del 17,5% dels ocupats.
El perfil tipus de l’autònom és el d’un empresari sense assalariats, home, del sector del comerç i reparació de vehicles, que té entre 35 i 54 anys, estudis secundaris i que treballa a jornada completa. Aquest perfil, però, no coincideix amb el
perfil dels autònoms que s’incorporen, que majoritàriament són empresaris amb
assalariats, s’introdueixen al sector de serveis a les empreses i serveis immobiliaris, tenen entre 55 i 65 anys, i tant poden ser homes com dones.
A partir de les dades de la Seguretat Social, el nombre de treballadors autònoms
se situa prop del 17,8% del total de cotitzants. Tanmateix, però, els autònoms
només reben el 13,4% de les pensions atorgades. De l’anàlisi es desprèn que gairebé la totalitat dels cotitzants al règim especial dels treballadors autònoms
(RETA) han millorat, en el període analitzat, la seva protecció social en la mesura
que han cotitzat per incapacitat temporal. Entre les mesures de foment a l’ocupació, una de les que es mostra més dinàmica és la capitalització de la prestació
d’atur, que es va generalitzar en certa manera al conjunt de la població no discapacitada a partir de l’any 2002.

Informe sobre les dades i els instruments necessaris per avaluar les
polítiques actives d’ocupació a Catalunya
El CTESC, des dels seus inicis, ha valorat la necessitat de fer una avaluació de
les politiques actives d’ocupació desenvolupades a Catalunya per generar informació adient per guiar les decisions del sector públic i dels agents socials i econòmics a l’hora de decidir quins programes ocupacionals donen resposta a les
necessitats existents i quins no.
Partint d’aquesta avaluació, el CTESC ha elaborat l’informe Dades i instruments
necessaris per avaluar les politiques actives d’ocupació a Catalunya.
L’Estratègia europea per a l’ocupació revisada l’any 2005 va emfatitzar la necessitat d’aplicar polítiques actives d’ocupació (PAO) destinades a la consecució de
la plena ocupació, a la millora de la qualitat i la productivitat del treball i al reforçament de la cohesió social i territorial.
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El nou marc de finançament de la Unió Europea per al període 2007-2013 i les
noves realitats econòmiques i productives han plantejat la necessitat de revisar i
reordenar les PAO. En l’àmbit de Catalunya, aquesta redefinició de les polítiques
actives d’ocupació es recull en l‘Acord estratègic, l‘Acord per a la millora del creixement i l’ocupació, el Pla general de l’ocupació i el Pla nacional de reformes.
En aquest marc, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per mitjà
d’aquest informe, posa de manifest als organismes competents en la matèria
dues qüestions: en primer lloc, la necessitat de disposar de les dades per avaluar eficaçment les polítiques actives d’ocupació, atès que l’anàlisi d’aquestes
polítiques està vinculada a l’estudi de les tendències del mercat de treball; i, en
segon lloc, el CTESC, de conformitat amb la mesura 69 de l‘Acord estratègic per
a la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, fa constar la
necessitat de reformar l‘Observatori del Mercat de Treball de Catalunya, per tal
que es consolidi com a eina primordial d’estudi del mercat de treball català i que,
entre d’altres, pugui proporcionar els indicadors quantitatius i qualitatius necessaris per fer una avaluació global de les polítiques d’ocupació, així com centralitzar
les dades que actualment es troben distribuïdes entre múltiples organismes i
garantir-ne la disponibilitat als agents econòmics i socials.

Informe sobre la protecció de la seguretat i salut dels treballadors a la
Unió Europea
Aquest informe és una aproximació a la protecció legal dels treballadors en matèria de seguretat i salut a la Unió Europea (UE), amb especial incidència en la responsabilitat dels treballadors i empresaris.
L’existència de directrius marc a la UE ha significat que els nivells de protecció
legal dels treballadors tinguin uns mínims garantits a tots els països. Partint del
mínim comú de mesures legislatives per protegir la seguretat i salut dels treballadors, les diferències més significatives entre els estats es troben en l’organització,
la gestió i el control dels sistemes de prevenció i seguretat, i també en les polítiques públiques d’investigació, atenció i prevenció de la salut.
En aquest sentit, l’informe analitza alguns països que representen formes diverses d’organització dels sistemes de prevenció, agrupats en tres blocs: els nòrdics
(Dinamarca, Suècia i Finlàndia); els centreeuropeus (Regne Unit, Alemanya i
França) i del sud (Itàlia, Grècia i Espanya). A partir d’aquí, es fa un esbós sobre
l’abast de la intervenció de la via administrativa i de la via penal, atesa la dificultat objectiva que representa que no existeixi legislació comparada.
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ESTUDIS EN PREPARACIÓ
• Gabinet Jurídic
Serveis de suport a l’autonomia de les persones i a la seva mobilitat.
Els processos de recol·locació de les persones de més de 45 anys.
Relació entre oferta de formació i necessitats de la demanda empresarial.

• Gabinet Econòmic
Immigració i mercat de treball.
Seguiment de la competitivitat de l’economia catalana.

• Gabinet Tècnic
Oportunitats de millora de la mobilitat laboral a Catalunya.
Elements delimitadors de la contractació i subcontractació d’obres i serveis.
Empreses de serveis integrals.
R+D+I i productivitat a Catalunya.
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MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA
El CTESC, ateses 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 2005 ha estat realitzada pels
serveis tècnics del CTESC, seguint les línies i els criteris aprovats per la Comissió
Executiva el dia 9 de gener del 2006.
La Memòria constitueix un esforç d’aproximació a la realitat socioeconòmica i laboral de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les
macrorelacions que tenen lloc a la nostra economia, centrades principalment en els
sectors productiu, famílies, públic i exterior. Permet, en aquest sentit, fer un seguiment periòdic i acurat de les tendències primàries de la realitat socioeconòmica.
Prenent com a referència aquests objectius metodològics i funcionals generals, la
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del CTESC s’estructura en tres
grans capítols, que engloben les facetes més rellevants de les condicions, tant
estructurals com conjunturals, de la realitat socioeconòmica catalana, més un
quart capítol de consideracions generals i un cinquè que recull les novetats normatives que s’han desplegat durant l’any en cadascun d’aquests àmbits.
En el primer capítol s’analitza l’evolució econòmica a Catalunya durant l’any 2005.
El creixement anual del producte interior brut (PIB), amb base 2000, va ser el
3,3%, una dècima per sobre del que va experimentar l’economia espanyola, i dos
punts percentuals per sobre del que es va registrar en la zona de l’euro. Com en
el cas espanyol i, en general, de la zona de l’euro, el principal motor d’aquest creixement va ser la demanda interna, que en el cas català es caracteritza pel manteniment del dinamisme de la despesa de consum de les llars i l’acceleració notable del creixement de la formació bruta de capital, si bé aquest procés està provocant, d’altra banda, una reducció de la taxa d’estalvi de les famílies i un increment de la seva necessitat de finançament.
La demanda externa segueix reduint la seva aportació al PIB (-1,9% i -2,0% a
Catalunya i a Espanya, respectivament, davant el -1,7% i el -1,8% de l’any 2004).
S’accentua, per tant, durant l’any 2005, la tendència negativa mostrada pel saldo
exterior.
L’evolució del sector exterior fa palesa l’existència de problemes de competitivitat associats a un creixement feble de la productivitat, circumstància que s’agreuja pel comportament dels preus. L’any 2005, l’índex de preus de consum (IPC),
66

Informe de gestió

2006

CTESC

mesurat en mitjana anual, va créixer a Catalunya el 3,9%, registre quatre dècimes
per sobre del de l’any anterior (3,4%). En aquest context, la inflació catalana se
situa 0,4 i 1,3 punts per sobre de les mitjanes espanyola i de la UE-15, respectivament, diferencial que també s’ha reproduït els darrers deu anys.
En aquest escenari macroeconòmic, cal emfasitzar la rellevància, palesa a
l’Acord estratègic per a la internacionalització i la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, de l’evolució de facetes clau com ara la situació de l’R+D+I. L’increment de les despeses internes en R+D de l’any 2004 va ser
el 12,3%, cosa que les situa en l’1,3% del PIB. Tot i així, si es mantingués aquesta taxa de creixement en els pròxims sis anys, s’arribaria el 2010 a unes despeses en R+D respecte del PIB de l’1,93%, i no es podria assolir l’objectiu del
Programa de recerca i innovació 2005-2008 de la Generalitat de Catalunya, xifrat
en el 2%.
El capítol segon de la Memòria analitza el mercat de treball, les relacions laborals
i la seguretat i salut en el treball.
Sobre el mercat de treball es posa de manifest que la població activa es va incrementar el 2,8% respecte de l’any anterior i la població ocupada també va registrar un augment del 6%. De la nova ocupació creada a Catalunya, se’n destaca
que el 48,8% va ser femenina. La taxa d’atur a Catalunya va ser del 7%, dos punts
inferior a la registrada a Espanya. Les dades també mostren que l’atur de llarga
durada ha millorat respecte a l’any anterior ja que més del 67% dels desocupats
han trigat menys d’un any a trobar feina; tot i així, encara no s’ha arribat a la convergència amb la UE i es destaquen les divergències existents en les taxes d’atur juvenil i femení. De les dades sobre inactivitat es desprèn que aquesta ha continuat amb la tendència a reduir-se, sobretot la femenina.
Una altra de les dades que també es remarca és l’afiliació estrangera, que ha
estat del 10,3%, 2,7 punts més que l’any anterior, i que continua amb la tendència a l’alça que ja va començar fa set anys.
Pel que fa a la contractació, continua mantenint-se la proporció d’anys anteriors
entre contractes temporals, el 87%, i indefinits, el 13%, i es destaca l’elevat percentatge de contractes amb treballadors amb estudis primaris. Malgrat que
aquestes dades es mantinguin, s’ha registrat un augment de dos punts, respecte
a l’any anterior, de la taxa de temporalitat, que s’ha situat en el 24,8%.
En el marc de les relacions laborals, s’ha d’assenyalar que aquest any hi ha hagut
867 acords col·lectius, que han afectat 223.799 empreses i 1.808.190 treballadors. La jornada anual mitjana que s’ha pactat en aquest acords ha estat de
1.757,4 hores i l’increment salarial mitjà pactat un cop feta la revisió salarial ha
estat del 3,8%. Pel que fa a la conflictivitat laboral, aquest any també es remarca
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el descens tant del nombre d’expedients de conciliacions individuals tramitats per
acomiadaments com dels acomiadaments efectius, però s’assenyala l’augment
de l’extinció de contractes per expedients de regulació d’ocupació.
Pel que fa a la seguretat i salut laborals, es fa palès que l’evolució de l’accidentalitat a Catalunya continua amb la tendència al descens: la reducció aquest any
ha estat del 9,8%. Del total d’accidents, la meitat han tingut com a conseqüència
la baixa del treballador i, d’aquests accidents amb baixa, el 77% correspon als
homes i el 23%, a les dones.
En el capítol tercer s’analitzen les condicions de vida a Catalunya, fent especial
referència a la dinàmica i l’estructura demogràfica, la salut i el sistema sanitari, l’educació, la situació de l’habitatge, la protecció social, el medi ambient i la cultura, l’esport i l’oci.
Les consideracions generals clouen la Memòria, i s’hi destaquen els trets i les
perspectives socioeconòmiques més significatius que es deriven de l’anàlisi
realitzada.
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Activitat institucional
i comunicació
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ
Les activitats institucionals l’any 2006 s’han adreçat a l’acompliment dels objectius de l’entitat, d’acord amb la nova Llei que regula el CTESC, en tant que organisme de consulta i assessorament al Govern, mitjançant l’assoliment de propostes de consens per part dels agents socials. Així mateix, s’ha ampliat la col·laboració amb organismes i institucions a fi de reforçar la incidència social dels
acords presos pels membres del Ple.
Al mes de juliol, el Consell presenta la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2005, que recull les dades rellevants sobre aquests aspectes i afegeix
les recomanacions i consideracions dels agents socials sobre la situació. A la
presentació es destaquen diversos aspectes en els tres àmbits. En l’econòmic,
Instantània al Pati dels Tarongers el dia de l’acte de presa de possessió de la presidenta.
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especialment, el repunt de l’activitat de la indústria. En l’àmbit social, es fa palès,
tot i la millora de la renda mitjana, un augment de les situacions de pobresa. En
els aspectes laborals, es tracta sobre l’increment de les afiliacions de treballadors
estrangers, amb el procés de regulació, i també es fa referència al manteniment
de la proporció entre contractes fixos i temporals a Catalunya.
La Memòria és un encàrrec del Govern al qual s’ha afegit, d’acord amb la nova
Llei, el d’elaborar un informe anual sobre la situació dels autònoms, el primer dels
quals ja s’ha presentat el 2006.
Al mes de gener, el president del Consell, Rafael Hinojosa, presideix una sessió
de la reunió del CES europeu, que té lloc a Barcelona, per debatre una proposta
de dictamen adreçat a la Comissió Europea sobre la immigració en la UE i les
polítiques d’integració.
El 14 de febrer es produeix el relleu del càrrec de la Presidència de la institució i
pren possessió Mercè Sala Schnorkowski, en el decurs d’un acte celebrat al
Palau de la Generalitat, presidit per Pasqual Maragall. En el mateix acte pren possessió del càrrec de secretària executiva del CTESC Teresita Itoiz i Cruells.
A més de dur a terme reunions institucionals amb els membres del Govern, per
tal d’incidir en les qüestions de funcionament i exposar els temes d’interès dels
agents socials que conformen el Consell, la institució ha intervingut en diversos
fòrums de temes relacionats amb els àmbits econòmic, laboral i social.
Per fomentar la col·laboració i el desenvolupament de les activitats assessores,
s’han fet diverses reunions amb els consells econòmics i socials (CES) d’altres
indrets, en concret a la Trobada Anual dels CES espanyols, amb l’assistència del
vicepresident del CTESC, Joan Canals. També s’han dut a terme dues reunions
bilaterals amb el CES d’Espanya i el CES de les Balears, així com una trobada
amb els CES de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània espanyols i del sud de França.
També s’ha respost a la invitació de prestar assessorament per a la constitució
d’un CES a Mèxic, a través de Manuel Rubio del Grup Tercer.
La presidenta presenta una ponència sobre “Governança, política i desenvolupament econòmic i social” al curs d’estiu organitzat per la Universitat d’Almeria, amb
la participació d’organismes assessors d’altres comunitats.
Al juny, la seu del CTESC acull la celebració de la Jornada del CES de Barcelona
sobre “Corresponsabilització dels agents socials en la governança. Indicadors
socioeconòmics, avaluació i participació en les polítiques públiques”. A la
Conselleria d’Interior, la presidenta del Consell hi pronuncia una conferència
sobre “Internacionalització econòmica i convivència”, en què exposa diversos
aspectes relacionats amb la globalització i els seus efectes a l’economia, la socie72
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tat i el treball, entre d’altres els importants fluxos migratoris que transformen l’escenari social i de treball tant en molts països d’origen d’immigrants com en els
països destinataris dels fluxos.
Els efectes de la globalització en la competitivitat de les empreses i el món del
treball també s’aborden en un debat organitzat pel Consell, al mes de juny, amb
el títol “Les economies emergents asiàtiques i nosaltres”. Hi participen Amadeu
Jensana, director del Cercle de Negocis de Casa Àsia; Rafael Poch-de-Feliu, historiador i corresponsal de La Vanguardia a Pequín; Joan Canals, vicepresident del
CTESC, per Foment del Treball; Antoni Cañete, secretari general de Pimec; Pere
Nogué, soci-director de l’empresa Enhance; Isidor Boix, secretari d’Acció Sindical
Internacional de Fiteqa-CCOO, i José Manuel Brañas, professor d’economia aplicada de la UAB i assessor d’UGT. La cloenda és a càrrec del conseller de Treball
i Indústria, Jordi Valls.
Signatura de conveni amb el Síndic de Greuges.
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La innovació com a repte de present i de futur per a l’economia i les relacions
laborals es tracta al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics amb una conferència de la presidenta del Consell sobre “La innovació en construcció: una utopia o realitat?”, i també a la II Jornada d’Innovació en la Gestió de les Persones
de l’IDEC, en el discurs pronunciat com a conferència de cloenda. Així mateix, és
un dels aspectes debatuts a les Jornades de Planificació Estratègica del Consorci
Sanitari Integral i en una conferència presentada a la reunió de l’Associació per al
Progrés de la Direcció, amb el títol “Apostem realment per la R+D+I?”.
Quant a temes socials, cal destacar la voluntat d’incidir en la millora de les condicions de vida de manera general per a tota la població i, de manera especial,
per a les persones en situacions més desfavorides. Entre altres intervencions, es
tracta sobre “La incidència econòmica de la longevitat” al XVIII Congrés
Internacional de la Federació Internacional d’Associacions de la Gent Gran. El
Consell intervé, a través de la vicepresidenta Dolors Llobet, també al Seminari del
GES sobre “L’estructuració i governança dels serveis de benestar en expansió a
Europa: implicacions per als professionals i l’ocupació”.
Al mes d’octubre, el CTESC organitza la Jornada “L’èxit educatiu i la cohesió
social”, amb la participació de Joaquim Prats, president del Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu; Elena Martin, professora de la Facultat de
Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid; Joan Chavero, expert i membre
del Grup Tercer del CTESC; Ferran Ferrer, catedràtic d’educació comparada de
la UAB; José Pérez Iruela, director del Centre d’Investigació i Documentació
Educativa del Ministeri d’Educació i Ciència; Jorge Calero, professor de la UB;
Patxi Ormazábal, responsable de Relacions Institucionals de la Corporación
Cooperativa Mondragón; Jaume Graells, membre de la UGT; Françoise Caillods,
directora adjunta de l’International Institut for Educational Planning de la UNESCO; Joan Subirats, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la
UAB; Mercè Garau, membre del Grup Tercer del Consell; Dolors Llobet, de
CCOO; Neus Munté, de la UGT; Manuel Rosillo, de Foment del Treball, i Lourdes
Esteban, de Pimec.
L’estudi Tensions socials en l’àmbit europeu per adequar-se a la revisió de l’Estat
de benestar, elaborat per Esadeforum, és presentat pels seus autors a la Comissió de Polítiques Socials del CTESC.
Al mes de març es presenta, a la seu del Consell, la Guía para la Responsabilidad
Social de las Pymes, elaborada per l’Observatorio de la Responsabilidad Social
Corporativa, en un acte celebrat amb la col·laboració de Pimec. Al maig, la seu
del CTESC acull la presentació de l’estudi “Urbanisme, habitatge i cohesió social”
del Pla estratègic metropolità de Barcelona.
Així mateix, la Presidència imparteix conferències col·loqui i ponències sobre con74
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ciliació de la vida familiar i professional a la Jornada dels Economistes 2006, en
què presideix la sessió sobre “Els costos i els beneficis de la conciliació famíliatreball”. El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorga la distinció de “col·legiada de mèrit” a la presidenta del CTESC, amb motiu del seu congrés anual. També
presenta una ponència en una Trobada organitzada per la Fundación Alares
sobre igualtat, conciliació i competitivitat econòmica.
El CTESC participa al Pla estratègic per a la gestió del temps a Catalunya: més i
millor temps per les famílies, que elabora el Departament de Benestar i Família.
Al Pla d’Urgell, la presidenta del Consell participa al Congrés de Dones Rurals,
amb una conferència sobre la dóna com a autònoma. Així mateix, intervé en conferències col·loqui a l’Expomanagement de Madrid, i en diversos grups de dones
empresàries.
Al mes de febrer, el CTESC acull la presentació del Libro Blanco de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su normalización
con los demás países de la Unión Europea, de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles.
Pel que fa a les relacions laborals, la presidenta del Consell intervé en el II
Encuentro Andaluz de Jóvenes Empresarios, a les III Jornades d’Economia i
Ciutat a Pineda de Mar, i a la Jove Cambra de Lleida. Així mateix, pronuncia la
conferència de cloenda de l’acte de lliurament de diplomes del Curs superior de
prevenció de riscos laborals de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
També participa en l’acte inaugural del Saló de l’Ocupació i en l’audició del
Comitè Econòmic i Social europeu sobre turisme social a Europa. Així mateix,
intervé en l’acte inaugural del X Congrés del sindicat USOC.
En el camp del tercer sector, participa en la inauguració del Dia Internacional del
Cooperativisme, celebrat sota el lema “Igualtat d’oportunitats en la participació i
presa de decisions a l’empresa”. També participa en la I Jornada Clade, grup
empresarial cooperatiu, sobre “L’empresa del segle XXI, un model basat en les
persones”. Representants del CTESC, a iniciativa de la Confederació de
Cooperatives de Catalunya, visiten la Corporación Cooperativa Mondragón de
Vitòria, per tal de conèixer l’organització, l’estructura i els sistemes de formació
professional i universitària d’aquest gran grup multinacional.
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PREMIS
L’any 2006 s’ha convocat la quarta edició del premi Tesis Doctorals del CTESC,
que té com a objectiu fomentar les iniciatives relacionades amb l’estudi, el debat
i la difusió de les matèries corresponents al seu àmbit competencial, especialment en allò relacionat amb el món laboral, la seguretat i la salut, l’economia i les
polítiques socials.
El dia 29 de novembre del 2006 s’atorguen els premis corresponents a la convocatòria corresponent a l’any 2006, amb el resultat següent:
Primer premi al Dr. Santiago Riera Olivé, per la seva tesi Les caixes d’estalvis i la
protecció social a Catalunya. L’objectiu d’aquesta tesi és defensar el caràcter
sense afany de lucre de les caixes i la seva pertinença al sector d’empreses d’economia social, i corregir els punts febles que han aparegut en la gestió de les
Imatge dels guardonats amb el primer i segon premi.
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caixes i en algunes reformes normatives, d’ençà del procés de desregulació financera iniciat el 1977 amb l’equiparació operatòria entre bancs i caixes. Per corregir aquests punts febles i defensar el patrimoni social que representen les caixes d’estalvis, es proposa potenciar el seu caràcter d’empreses d’economia
social amb un conjunt de propostes que es relacionen en el darrer capítol de la
tesi.
Segon premi al Dr. Jordi Bosch Meda, per la seva tesi El problema de l’habitatge
en la vellesa a Catalunya. Aquest treball vol posar sobre la taula l’abast actual i
futur del problema de l’habitatge entre la gent gran catalana, tant de forma qualitativa com quantitativa. El cos principal de la recerca parteix dels resultats definitius detallats del darrer cens de l’any 2001, que, per primer cop a Espanya, permeten encreuar dades relatives a població i edificació. Els resultats obtinguts es
poden estructurar en cinc grans grups: els problemes d’accessibilitat i mobilitat;
la inadaptació dels habitatges; els problemes vinculats al règim de lloguer; les
dificultats econòmiques per al pagament, i les situacions d’aïllament per raó de
les característiques de l’habitatge. Cal tenir present que aquestes problemàtiques
tendeixen a manifestar-se simultàniament, de manera que el més usual és patirne dues o tres alhora.
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LA REVISTA EN LÍNIA
La Revista en línia del CTESC és un espai per a la reflexió sobre els problemes
del treball i de l’economia.
Al llarg del 2006 ha tractat, de manera monogràfica, els temes següents:
“Ciberdrets”, “L’Estat de benestar”, “Noves clàusules a la negociació col·lectiva”,
“L’actual reforma laboral” i “L’energia”.
Els col·laboradors que han expressat la seva opinió sobre aquests temes són:
Manuel Ramon Alarcón Caracual, José M. Álvarez, Santiago Arans, Sophia
Blasco, Isidor Boix, Luca Cordero di Montezemolo, Joan Coscubiela, Adela
Crespo, Dardo Gómez, Federico Durán, Ecotècnia, Gösta Esping-Andersen,
Miquel Falguera, José Manuel Fandiño, Jordi Giménez, Vicenç González, Jaume
Graells, Josep Hallado, Rafael Hinojosa, Javier Ibars, Pietro Ichino, Francesc
Xavier Janué, Francesc José María, José Luis López Bulla, Rafael López Parada,
Daniel Martínez, Isabel Martínez, Rafael Martínez, Vicenç Navarro, Joakim Palme,
Alfredo Pastor, Vicenç Pedret, Mercè Pizarro, Lluís Prat, Mariano Rabadán, Josep
Ramoneda, Carles Reitg, Albert Roca, Débora Rodríguez, Mauricio Rojas,
Umberto Romagnoli, Mercè Sala, José Luis Salido, Antón Saracíbar, Eugenio
Scalfari, Llorenç Serrano, Raquel Serrano, Juan Manuel Tapia, Joaquín Trigo,
Miquel Valls, Virgínia Villar i Rosa Virós.
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LLIBRES DEL CTESC
El sistema financer a Catalunya és el número 9 de la nostra col·lecció “Llibres del
CTESC”. Es tracta d’una obra col·lectiva dirigida per l’Institut d’Estudis Financers.
La publicació d’un llibre d’aquesta naturalesa ens va ser suggerida per una sèrie
d’esdeveniments que estaven en curs els anys 2004 i 2005: els potents processos que s’estaven desenvolupant –de fet, venien de temps enrere– en els sectors
financers, tant de reestructuració com d’innovació. Era, doncs, necessari disposar de la radiografia del que estava succeint en aquests escenaris econòmics i,
a partir d’aquí, disposar d’algunes hipòtesis aproximades sobre per on continuarien les coses. Naturalment, ambdues qüestions –la radiografia i les tendències–
signifiquen molt per als lectors preferents de les nostres publicacions: els agents
socials i la seva activitat quotidiana en l’exercici de les seves responsabilitats.
Val la pena, d’altra banda, assenyalar l’encert dels responsables directes d’aquesta investigació. Ens estem referint, especialment, al caràcter interdisciplinari
de la plantilla dels autors que han intervingut en el llibre: analistes financers, economistes, investigadors socials, juristes i acadèmics. O el que és el mateix: l’univers dels sectors financers vist i analitzat meticulosament des de diverses òptiques i codis d’investigació.
Que, com s’ha dit, els nostres lectors preferents siguin els agents socials, no comporta que aquesta publicació no s’adreci a altres àmbits. Per exemple, a l’universitari i al de les escoles de formació de gestors d’empreses i altres categories
similars. D’igual manera, la radiografia i les hipòtesis són aquí per al coneixement
d’una realitat que, encara que canviant, ha de ser més ben coneguda.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ DEL
TREBALL
Canvis en l’organització del treball
El CTESC va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona
per a la realització del curs de postgrau Canvis en l’organització del treball, que
s’ha impartit des del 23 de març fins al 14 de desembre del 2006 i al qual han
assistit vint-i-un alumnes.

Objectius
Hi ha molts factors que afecten el comportament econòmic d’una empresa, la
seva capacitat per reaccionar davant les demandes del mercat i la seva habilitat
per millorar la productivitat i la competitivitat. En l’àmbit macroeconòmic, les
empreses depenen del marc institucional, de les “regles del joc” generals, de
com és el sistema impositiu, les regulacions del mercat, la disponibilitat i la qualitat de mà d’obra disponible, i els recursos tecnològics i financers. Però en el
marc d’un mateix país o regió, i també en un moment de canvis econòmics, el
comportament empresarial està més lligat a la pròpia manera de fer negocis de
l’empresa: a la seva estratègia empresarial, a la seva organització del treball i la
manera com desenvolupa els recursos humans i tecnològics.
Així, els recursos humans es veuen com la font principal d’obtenció d’avantatge
competitiu en un entorn empresarial dinàmic, més que no pas com un costós factor de producció. No sols és important la qualitat, l’eficiència i la flexibilitat sinó
que també ho són la rapidesa i la freqüència per implantar nous processos i productes o serveis dependents de les capacitats i del coneixement humà.
Desenvolupar noves formes d’organització del treball basat en les capacitats, el
coneixement i l’aprenentatge, aleshores, permet generar beneficis econòmics i de
qualitat de la vida laboral.
L’objectiu del curs és, des del doble vessant (complementari) teòric i pràctic,
aportar noves idees, nous instruments, noves reflexions que permetin avançar en
el coneixement i en els procediments per implantar els canvis en l’organització del
treball que ens haurien de permetre guanyar competitivitat. Moltes investigacions
confirmen la bondat de les “noves formes d’organització del treball”, per la qual
cosa cal analitzar-les i difondre-les.
D’una banda, es mostren els conceptes relacionats amb els factors interns i
externs que afecten els canvis organitzatius, l’evolució i els diferents models d’organització del treball, com s’han de fer i gestionar aquests canvis organitzatius,
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el paper de les TIC i altres elements nous com ara els instruments de gestió de
l’organització del treball, els problemes detectats per implantar canvis organitzatius, el paper de la “flexibilitat” laboral, els instruments i la informació estadística
que ens permetrà fer una bona anàlisi de la situació, etc. De l’altra, l’objectiu és
analitzar casos pràctics concrets que ens ajudin a comprendre millor la teoria i
ens suggereixin línies d’actuació noves per desenvolupar en els entorns empresarials més propers a cadascun de nosaltres. En concret, mitjançant sessions
específiques destinades a analitzar casos pràctics ja recollits en la bibliografia i
també convidant persones implicades en casos determinats, propers a la realitat
catalana, s’ha intentat conèixer les causes que van originar els canvis, les noves
formes de treball introduïdes, les millors pràctiques recomanades, etc.
El curs s’adreça tant a persones encarregades de l’organització empresarial com
als treballadors i els seus representants, així com a membres de les administracions. Es pretén ajudar a millorar la competitivitat de les empreses així com ajudar els responsables polítics a obtenir nous coneixements que els permetin reflexionar sobre noves iniciatives i instruments que s’haurien de potenciar des de les
administracions per tal de donar suport a la renovació de les organitzacions i per
“reconciliar la seguretat dels treballadors amb la flexibilitat que les empreses
necessiten (per exemple, tipus de training, legislació sobre ocupació, sistemes
de pagament, regulació dels temps de treball)” (Comissió Europea, 1997).

Programa
Desenvolupat en 200 hores:
1. Tipologia de models organitzatius. Evolució de l’organització del treball: dels
models tradicionals als nous models d’organització del treball
2. Factors que influeixen en el canvi organitzatiu. Gestió del canvi
3. Formació i desenvolupament del personal
4. Retribució del treball. Tipologies
5. Horaris de treball. Flexibilització dels horaris
6. La nova organització laboral. Sistemes de participació i el treball en equip
7. La nova organització laboral i les relacions laborals. Incidència del marc normatiu
8. Estratègies i gestió de recursos humans en l’organització flexible. Formulació
i implementació i anàlisi de casos pràctics
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9. Els nous sistemes d’organització de la producció i el treball: Lean
Management
10. Estudi del treball. Determinació dels temps. Sistemes de temps predeterminats MTM
11. Eines metodològiques
12. Treball final de màster

Responsables / Coordinadors
La direcció del curs és a càrrec del Dr. Jordi Suriñach, catedràtic d’economia
aplicada de la Universitat de Barcelona i codirector del grup de recerca Anàlisi
Quantitativa Regional, adscrit a l’Institut de Recerca d’Economia Aplicada, Regional i Pública (IREA), i del Dr. Lluís Cuatrecasas, catedràtic del Departament
d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya, director
d’aquest Departament i president de la delegació per a Espanya del Lean
Enterprise Institute.

Professorat
Professors especialitzats en temes d’organització, estratègia, producció i mètodes de treball, estructura i cultura empresarial, i gestió del canvi. A més, hi participen especialistes de l’àmbit social i productiu (empresaris, gestors actuals,
agents socials i experts en organització industrial), que complementen en el vessant pràctic els continguts més teòrics.
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DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS
Enguany s’ha engegat un estudi sobre les plataformes web del Consell, les potencialitats i el creixement futur, en el qual s’han tingut en compte els aspectes de
difusió, els tecnològics i els relacionals. Com a conclusió s’han fet els passos
necessaris per dur a terme una revisió en profunditat del web del Consell a
Internet i també de la intranet pròpia.
S’ha continuat aportant informació actualitzada sobre les principals línies d’activitat del Consell al web CES Españoles, projecte documental comú de tots els CES
de l’Estat. També s’ha col·laborat en l’actualització de la base comuna d’informes,
dictàmens i memòries dels consells econòmics i socials.

Web Internet
El seguiment periòdic dels accessos establerts al web del Consell ha permès
constatar un creixement continuat de les consultes al llarg de l’any. A partir de la
lectura de les pàgines més consultades, es confirma l’interès per les publicacions
pròpies i la bona acceptació del nou web de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, remodelat íntegrament per oferir més prestacions i una usabilitat més gran.
Sempre que ha estat possible, s’ha fomentat la bidireccionalitat en la relació amb
els usuaris per tal d’informar de les novetats del web, especialment de l’aparició
dels nous números dels butlletins electrònics (Recull normatiu i Indicadors bàsics
socioeconòmics i laborals) i també de l’organització d’actes i jornades promoguts
pel Consell. L’instrument utilitzat per fer-ho són les newsletters o gasetes informatives.
Ateses les necessitats creixents de difusió i l’augment exponencial de la informació que produeix el CTESC, s’ha considerat necessari disposar d’un sistema que
permeti gestionar un volum important de continguts de forma àgil i autònoma, que
faciliti la seva incorporació al web i el manteniment posterior.
Un cop fet l’estudi preliminar de necessitats, s’ha obert un procés de contractació per tal de cobrir els objectius següents:
• Potenciar la imatge i el coneixement de la institució entre els seus interlocutors
sistemàtics i el públic en general.
• Garantir l’accés òptim i universal a la informació fomentant els criteris d’usabilitat i accessibilitat.
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• Millorar l’organització interna de directoris i fitxers i la forma de presentació de
la informació corporativa al web.
• Crear el màxim nivell d’experiència d’usuari en el web del CTESC.
• Crear un sistema de gestió de pàgines que possibiliti l’actualització dels continguts per part dels usuaris mantenidors amb unes característiques de racionalitat, facilitat i rapidesa.
• Crear un entorn flexible i escalable que permeti optimitzar els recursos i minimitzi els costos de manteniment.
• Desenvolupar una línia gràfica de qualitat.
Aquest projecte, que s’ha entès com una experiència corporativa de gestió del
canvi, s’ha impulsat durant el segon semestre de l’any. Entre els factors clau que
en garantiran l’èxit destaquen la participació positiva de tots els agents implicats
i la revisió conjunta dels circuits d’alimentació i manteniment del web.

Web intranet
Dintre del desplegament de les directrius estratègiques del Consell, l’any 2006 es
creen diversos grups de treball, entre els quals destaquem el dedicat a la intranet, que ha portat a terme la seva activitat des del 5 d’abril fins al 9 de maig.
El grup es reuneix amb la voluntat de revisar la intranet per tal de millorar la configuració actual i revisar l’estructura de continguts per adequar-la a les necessitats de treball del personal.
Relacionem les línies de treball dutes a terme durant l’any 2006:
1. Redissenyar la interfície de treball per fer-la més clara i entenedora.
Ha comportat una revisió general de les pantalles i la forma d’aparició i visualització dels enllaços i els hipervincles.
2. Facilitar l’accés als continguts mitjançant una revisió de la presentació i l’estructuració.
S’han revisat tots els apartats, prestant una especial atenció a Centre de
Documentació, Suport lingüístic, Publicacions i Premsa, per tal de destacar i
prioritzar la informació d’utilització preferent per part dels usuaris.
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Pel que fa al recull de premsa, s’ha decidit conservar totes les notícies en un
repositori consultable mitjançant diferents paràmetres de cerca. També s’han
desenvolupat les àrees personals o restringides de la intranet dotant-les de
més continguts; a més, el registre d’usuari permet seleccionar les eines o les
opcions de pantalla que cadascú vol visualitzar.
3. Fomentar l’ús d’una terminologia comuna.
S’ha fet una revisió general de la terminologia emprada per facilitar la comprensibilitat i l’accés als diferents blocs d’informació. Temes d’actualitat ha passat a
dir-se L’actualitat, apartat que inclou una selecció de notícies institucionals,
pròpies de l’àmbit socioeconòmic, i de la premsa especialitzada. A més, s’ha
creat l’Espai obert, que es nodreix d’informació procedent de l’anterior Tauler
d’anuncis (qüestions d’organització interna, actualitzacions i desenvolupaments de la intranet, i altres temes d’interès per al personal).
4. Fer que la intranet reculli l’organització del Consell i tots els circuits procedimentals previstos per la seva normativa reguladora.
S’hi ha incorporat l’organigrama actualitzat del Consell. Està en preparació la
publicació descriptiva de tots aquells circuits que estan determinats per la normativa reguladora de la institució.
5. Publicar al web intranet tots els documents finals elaborats pel Consell amb un
suport que permeti la cerca i la recuperació d’informacions.
S’ha avançat en la remodelació del Catàleg de publicacions, en què es pot
consultar el text íntegre de les obres publicades pel Consell. L’objectiu que s’ha
fixat és el de crear repositoris que permetin consultar tots els documents finals
elaborats pel Consell a text complet, amb un cercador que faciliti la recuperació selectiva d’informacions.
6. Fomentar la creació i la publicació de documents o aplicacions que tinguin el
caràcter d’eines de treball comunes.
S’ha creat un Recull normatiu a la intranet, que incorpora el recull de caràcter
mensual i les normes més utilitzades pel personal del CTESC.
S’ha creat el Calendari general del CTESC, que conté les activitats següents:
1. Els actes i els esdeveniments propis del Consell (jornades, conferències,
etc.).
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2. Els actes i les presentacions públiques a càrrec de la Presidència; els actes
públics en els quals intervingui algun membre del Consell de Direcció o el
personal del CTESC.
3. Els actes i els esdeveniments d’altres institucions que s’organitzen als locals
propis.
4. Les reunions ordinàries i extraordinàries del Ple, la Comissió Executiva, les
comissions i els grups de treball (amb inclusió de l’ordre del dia).

Publicacions
L’any 2006 s’han editat 37 publicacions, xifra que inclou dictàmens, memòries,
estudis del CTESC, llibres del CTESC, tesis doctorals, conferències i indicadors
bàsics socioeconòmics i laborals, que sumen un total de 24.867 exemplars
publicats.
Durant l’any 2006 es continua mantenint la tramesa estàndard (interlocutors sistemàtics del Consell) de 800 exemplars per a les col·leccions Estudis i informes i
Llibres del CTESC, i de 578 exemplars per a les tesis doctorals, exceptuant-ne la
publicació periòdica Indicadors socioeconòmics i laborals, de la qual s’ha fet una
distribució de 949 exemplars.

Publicacions editades pel CTESC l’any 2006
Títol de la publicació

Quantitat

Dictàmens
Dictamen 1/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de reforma de l’Institut
Català de la Salut
Dictamen 2/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la
Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària
Dictamen 3/2006 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Dictamen 4/2006 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el llibre
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Dictamen 5/2006 sobre l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge a
Catalunya
Dictamen 6/2006 sobre el Projecte de decret de regulació de l’estàndard
d’ús de l’aigua a Catalunya
Dictamen 7/2006 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme
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Títol de la publicació

Quantitat

Dictamen 8/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de l’obra pública
Dictamen 9/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de participació institucional
Dictamen 10/2006 sobre el Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts
de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
Dictamen 11/2006 sobre el Projecte de decret de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada
Dictamen 12/2006 sobre el Projecte de decret del 2006, pel qual es
desplega la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació
del paisatge
Dictamen 13/2006 sobre el Projecte de decret de desplegament de la
Llei 10/1997, de 3 de juliol (RMI)
Dictamen 14/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de limitació de les
activitats relacionades amb la prestació de serveis sexuals remunerats
Dictamen 15/2006 sobre el Projecte de Pla d’infraestructures del
transport de Catalunya
Dictamen 16/2006 sobre el Projecte de decret **/2006, de **de*****del
2006, que modifica el Decret **/2006, de **de***** del 2006, de
desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol
Dictamen 17/2006 sobre el Projecte de decret de desplegament de la
Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya
Dictamen 18/2006 sobre l’Avantprojecte de Pla general d’ocupació de
Catalunya 2006/2008 – Estratègia catalana per a l’ocupació
Dictamen 19/2006 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les
Normes generals de producció integrada a Catalunya
Dictamen 20/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la
Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials
Dictamen 21/2006 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla
territorial sectorial d’equipaments comercials
Dictamen 22/2006 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència
per a la Tutela i Protecció de Persones Adultes
Dictamen 23/2006 sobre l’Avantprojecte de llei dels drets de les dones
per a l’eradicació de la violència masclista
Dictamen 24/2006 sobre el Projecte de decret dels serveis de transport
urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística
Dictamen 25/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el
contracte global d’explotació
Dictamen 26/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es dicten normes
específiques en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als
petits establiments agroalimentaris en un entorn rural
Dictamen 27/2006 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les
condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals
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Títol de la publicació

Quantitat

Memòries
Informe de gestió 2005
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2005
Llibres del CTESC. Eines per al debat
El sistema financer a Catalunya. Núm. 9
Tesis Doctorals
Efectes de la composició sectorial, la dimensió i l’origen del capital de
les empreses industrials espanyoles en la situació de la innovació
tecnològica a Espanya, i en la política energètica
Teletreball, gènere i territori. Una comparació entre Catalunya,
Ardèche i el Québec

900
795

1.020

1.000
998

Indicadors socioeconòmics i laborals
Gener 2006
Febrer 2006
Març 2006
Desembre 2006

1.150
1.060
1.100
1.000

Tríptic del CTESC

1.000

Centre de Documentació
Dintre del desplegament de les directrius estratègiques del Consell es van crear
diversos grups de treball, entre els quals en destaquem un dedicat a la intranet,
que porta a terme la seva activitat des del 5 d’abril fins al 9 de maig. Fruit de l’activitat d’aquest grup, al mes de setembre, es reestructura l’apartat de la intranet
dedicat al Centre de Documentació i s’hi incorporen nous continguts.
Coincidint amb el debat sobre la reforma de la intranet corporativa, durant el mes
de juny es fa una anàlisi respecte a les estratègies de fidelització dels usuaris del
Centre. La fidelització a una unitat d’informació té una dimensió subjectiva, que
estableix vincles emocionals amb els usuaris (“sentir-se bé”, “identificat”), i una
altra d’objectiva, resultat d’analitzar el seu comportament per definir els serveis.
Com més informació pugui obtenir l’usuari des de la seva cadira, més satisfacció
tindrà envers qui la hi proporcioni. El factor digital hi contribueix en gran mesura.
En aquesta línia s’ha optat per impulsar els punts següents:
– Informar amb regularitat els sol·licitants sobre el procés d’obtenció de documents.
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– Informar puntualment sobre novetats de l’àmbit professional de cada usuari.
– Proporcionar els documents en format electrònic.
Aquests punts, que giren entorn del perfil individual dels usuaris, permeten potenciar la sensació d’atenció personalitzada que ha de fomentar la utilització dels
serveis del Centre. Amb la posada en marxa de la reorganització de la intranet,
s’hi ha inclòs un apartat personalitzat en què s’informa els usuaris automàticament sobre quins són els llibres que tenen en préstec.
Durant l’any 2006 s’ha mantingut una estreta col·laboració amb les restants biblioteques de les BEG a l’efecte de millorar els resultats dels projectes comuns. Es
constitueix formalment davant l’Assemblea General el Grup de Treball de Qualitat
i Màrqueting, amb els objectius d’estudiar accions de millora i definir els marcadors de qualitat de cada BEG dins de la seva organització i de la Xarxa BEG dins
del conjunt de la societat.
La Biblioteca de Catalunya recomana que les biblioteques especialitzades integrades a la xarxa de les BEG vagin incorporant els seus catàlegs al Catàleg
col·lectiu de les universitats catalanes (CCUC) de forma individual. Aquest projecte d’integració en el Catàleg col·lectiu permetrà la cerca i la localització de qualIntranet.
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sevol document especialitzat des de qualsevol punt de Catalunya, la qual cosa
incrementarà exponencialment l’agilitat d’obtenció de la informació.
L’assistència a les 10es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació (25 i 26
de maig del 2006) ha ofert una panoràmica de les tendències en unitats d’informació, alhora que ha facilitat la posada en comú d’experiències d’institucions
diverses.

1. Fons bibliogràfic
Les dades disponibles mostren quin és el volum de registres que conté la base
de dades comuna, gestionada amb el programa VTLS. Al llarg dels anys veiem
l’evolució de registres següent:

El nombre de registres bibliogràfics catalogats al Catàleg de la Xarxa BEG, 3.589
fins al 31.12.2006, segueix la tendència ascendent mantinguda fins ara. Es caracteritza per una lleu contenció en l’increment. La quantitat de registres de publicacions periòdiques (holdings), 355 fins al 31.12.2006, presenta les mateixes característiques. El nombre total de volums que conté el Centre de Documentació és
de 4.351.
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Monografies
Actualment, la col·lecció del fons bibliogràfic consta de 3.234 monografies.

El nombre de metres lineals ocupats per les monografies i els anuaris és de 60,69
metres lineals, és a dir, el 71,91% del total ocupat, el 69,34% de l’espai disponible per a monografies i el 53,20% del total global de prestatgeries existents.
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Publicacions periòdiques
El fons bibliogràfic consta de 252 publicacions periòdiques, de les quals 167 són
revistes i 112 són anuaris.

Del total de 114,07 metres lineals de prestatgeries de què disposa el Centre de
Documentació, 84,40 metres lineals estan ocupats, és a dir, el fons ocupa el
73,99% del total de què disposa per créixer. Queda lliure el 26,01% de les prestatgeries, és a dir, 29,67 metres lineals. Les revistes ocupen 23,71 metres lineals
(espai d’accés lliure a les revistes + dipòsit), és a dir, el 28,09% del total ocupat,
el 89,30% de l’espai disponible per a revistes i el 20,79% del total global de prestatgeries existents.
Bases de dades
Al llarg de l’any hem tingut accés a 20 bases de dades:
D’aquestes, 8 són de pagament i 12 són gratuïtes. Les bases de dades noves
incorporades al Centre de Documentació són:
– Convenis col·lectius en línia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament
de Treball i Indústria.
– Dialnet. Universidad de La Rioja.
– ICEX - Portal del Instituto Español de Comercio Exterior.
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– N-Lex: acceso común a las fuentes del derecho nacional. Bruselas: Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
– Observatorio Edad & Vida.
– Social Science Research Network. Social Science Electronic Publishing.
– Database on Labour Force Statistics. OCDE.

Per a l’any 2006, la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de
Catalunya ha cancel·lat la contractació de la base de dades La Ley: bases de
dades jurídiques. Per tant, el nombre de bases de dades subscrites de pagament
ha disminuït en una.

2. Usuaris
Els nous usuaris donats d’alta al Centre de Documentació durant l’any són:
• CTESC: 5 usuaris
– Consellers i nova Presidència (2 usuaris)
– Directors de Gabinet (2 usuaris)
– Personal tècnic (1 usuària)
• Biblioteques de la Generalitat: 5 usuaris
– Departament d’Economia i Finances. Biblioteca
– Personal del Departament d’Economia i Finances (1 usuari)
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– Departament d’Interior. Biblioteca
– Sindicatura de Comptes de Catalunya. Biblioteca
– Personal del Departament de Benestar i Família (1 usuari)
• Ajuntament de Barcelona. Biblioteca General: 1 usuari
Vegeu l’evolució del nombre d’usuaris del Centre de Documentació a la següent
taula gràfica:
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REPTES DE FUTUR
Totes les accions i actuacions expressades en aquest Informe de gestió recullen els
grans trets del camí que hem recorregut fins avui i que ens permeten encarar els nous
reptes que tenim amb vista al futur. Uns reptes que s’emmarquen dins del document
Criteris i objectius per al 2007, aprovat pel Ple de l’11 de desembre del 2006.
Entre aquests objectius, podem destacar el de reforçar la qualitat dels dictàmens,
tot establint unes pautes per avaluar-los; el de cercar el màxim nivell de consistència i coherència en totes les nostres activitats, i el d’afavorir el consens entre tots
els agents socials representats.
Volem introduir noves formes de gestió planificant les tasques amb terminis concrets d’execució. En els informes que elaborem, hi inclourem conclusions i recomanacions clares i que siguin executables, que recullin el que hi ha en comú a
totes les organitzacions que componen el Consell.
Volem donar un èmfasi especial a la nostra projecció externa i per això focalitzarem la nostra acció a captar l’atenció del Govern i a aconseguir que ens trameti
tota la normativa que, pel seu contingut, ha de ser objecte de dictamen, així com
a obtenir la seva confiança gràcies a l’objectivitat i la qualitat tècnica de les nostres recomanacions.
També volem que el resultat de la nostra feina tingui el màxim ressò i incidència en
la societat catalana, especialment entre les persones que formen part del teixit
econòmic, tant des del vesant empresarial com del laboral. A aquest efecte, la
Memòria socioeconòmica i laboral que anualment elaborem ha d’esdevenir el pal
de paller de tota la nostra activitat. Ha de ser una eina de consulta i un referent per
a la resta d’organismes per la seva acurada informació i ens ha de permetre detectar les noves inquietuds i temàtiques que cal aprofundir.
Actualment estem immersos en l’elaboració de diversos informes, entre els quals vull
assenyalar els següents: Els efectes de la immigració en el mercat laboral i La relació entre oferta de formació i necessitats de la demanda empresarial; a més, estem
estudiant l’actualització de la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.
Tota la nostra activitat està recollida a la pàgina web del CTESC, que tot just acabem de remodelar i posar al dia, i és oberta a la consulta de tothom. És un projecte ambiciós en el qual caldrà abocar l’esforç de tothom, però precisament la força
de tots el farà possible.
Mercè Sala Schnorkowski
Presidenta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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ANNEX 2. RELACIÓ DELS MEMBRES INTEGRANTS DELS DIFERENTS ÒRGANS EN DATA 31 DE DESEMBRE
Ple: Composició
Presidenta: Sra. Mercè Sala Schnorkowski
Vicepresidents: Sra. Dolors Llobet Maria / Sr. Joan Canals Oliva
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Vocals titulars
GRUP PRIMER
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Sr. Alfons Labrador i Tames
Sra. Dolors Llobet Maria
Sra. Mercè Civit i Illa

Sra. Ester Boixadera i Baulenas
Sr. Llorenç Serrano i Giménez
Sr. Andrés Querol Muñoz

Unió General dels Treballadors de Catalunya
Sra. Eva Granados Galiano
Sra. Isabel Martínez Abril
Sra. María Luisa Fernández Fernández

Sr. Jaume Graells i Veguin
Sr. José Manuel Fandiño Crespo
Sr. Eduard Sanz Garcia

GRUP SEGON
Foment del Treball Nacional
Sr. Eduardo de Paz Fuertes
Sr. Joan Canals Oliva
Sra. Alba Cabañas Varales
Sr. Benet Armengol Obradors
Sr. Manuel Hernández Griñán

Sra. Mercedes Pizarro Santos
Sra. Paola Sancho Carles
Sra. Rosario Cabrera Jiménez
Sr. Sebastià Cabré Solé

Pimec
Sra. M. Àngels Agulló i Taltavull
Sr. José Hallado Molina
Sr. Albert Roca Parés
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GRUP TERCER
Representació del sector agrari, el sector maritimopesquer, el sector de l’economia social i experts.
Sr. Albert Falip Gasull
Sra. Maria Rovira Duran
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni
Sr. Xavier Tubert i Alsina
Sra. Anna Plana i Montañà
Sr. Manuel Rubio Marchena

Sr. José Luis López Bulla
Sr. Joan Chavero i Jaumira
Sra. M. Cristina Carrasco Bengoa
Sra. Raquel Serrano Olivares
Sr. Jorge Calero Martínez
Sra. Mercè Garau Blanes

Comissió Executiva: Composició
Presidenta: Sra. Mercè Sala Schnorkowski
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. Jaume Graells i Veguin

GRUP SEGON
Foment del Treball Nacional
Sr. Eduardo de Paz Fuertes
Pimec
Sr. José Hallado Molina
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GRUP TERCER
Representació del sector agrari, el sector maritimopesquer, el sector de l’economia social i experts.
Sr. Albert Falip Gasull
Sr. Manuel Rubio Marchena

Comissió de Treball de Polítiques Socials: Composició
Presidenta: Sra. Mercè Sala Schnorkowski
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
GRUP PRIMER
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Sra. Dolors Llobet Maria
Sra. Mercè Civit i Illa
Unió General dels Treballadors de Catalunya
Sr. Jaume Graells i Veguin
Sra. María Luisa Fernández Fernández

GRUP SEGON
Foment del Treball Nacional
Sr. Eduardo de Paz Fuertes
Sra. Rosario Cabrera Jiménez
Sr. Sebastià Cabré Solé
Pimec
José Hallado Molina
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GRUP TERCER
Representació del sector agrari, el sector maritimopesquer, el sector de l’economia social i experts.
Sr. Manuel Rubio Marchena
Sra. Maria Rovira Duran
Sra. M. Cristina Carrasco Bengoa
Sr. Jorge Calero Martínez

Comissió de Treball de Polítiques Sectorials: Composició
Presidenta: Sra. Mercè Sala Schnorkowski
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
GRUP PRIMER
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Sr. Alfons Labrador i Tames
Sr. Llorenç Serrano i Giménez
Unió General dels Treballadors de Catalunya
Sr. Jaume Graells i Veguin
Sr. José Manuel Fandiño Crespo

GRUP SEGON
Foment del Treball Nacional
Sr. Eduardo de Paz Fuertes
Sra. Alba Cabañas Varales
Sra. Mercedes Pizarro Santos
Pimec
Sr. Albert Roca Parés
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GRUP TERCER
Representació del sector agrari, el sector maritimopesquer, el sector de l’economia social i experts.
Sra. Anna Plana i Montañà
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni
Sr. Albert Falip Gasull
Sr. Manuel Rubio Marchena

Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat
Presidenta: Sra. Mercè Sala Schnorkowski
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
GRUP PRIMER
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Sr. Alfons Labrador i Tames
Sra. Ester Boixadera Baulenas
Unió General dels Treballadors de Catalunya
Sr. José Manuel Fandiño Crespo
Sr. Eduard Sanz Garcia

GRUP SEGON
Foment del Treball Nacional
Sr. Eduardo de Paz Fuertes
Sr. Joan Canals Oliva
Sra. Mercedes Pizarro Santos
Pimec
Sr. Albert Roca Parés
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GRUP TERCER
Representació del sector agrari, el sector maritimopesquer, el sector de l’economia social i experts.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Manuel Rubio Marchena
Albert Falip Gasull
Jorge Calero Martínez
Joan Chavero i Jaumira

Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Presidenta: Sra. Mercè Sala Schnorkowski
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
GRUP PRIMER
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Sr. Llorens Serrano i Giménez
Sra. Ester Boixadera Baulenas
Unió General dels Treballadors de Catalunya
Sra. Eva Granados Galiano
Sr. Eduard Sanz Garcia

GRUP SEGON
Foment del Treball Nacional
Sr. Eduardo de Paz Fuertes
Sra. Alba Cabañas Varales
Sr. Benet Armengol Obrador
Pimec
Sr. Albert Roca Parés
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GRUP TERCER
Representació del sector agrari, el sector maritimopesquer, el sector de l’economia social i experts.
Sra. Maria Rovira Duran
Sr. Màrius A. Vizcarro Gianni

Sr. Xavier Tubert i Alsina
Sr. José Luis López Bulla

Comissió de Treball de Relacions Laborals
Presidenta: Sra. Mercè Sala Schnorkowski
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
GRUP PRIMER
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Sra. Dolors Llobet Maria

Sr. Andrés Querol Muñoz

Unió General dels Treballadors de Catalunya
Sra. Isabel Martínez Abril

Sra. Eva Granados Galiano

GRUP SEGON
Foment del Treball Nacional
Sr. Eduardo de Paz Fuertes
Sr. Manuel Hernández Griñán

Sra. Paola Sancho Carles

Pimec
Sr. José Hallado Molina

GRUP TERCER
Representació del sector agrari, el sector maritimopesquer, el sector de l’economia social i experts.
Sra. Anna Plana i Montañà
Sr. José Luis López Bulla

Sra. Mercè Garau Blanes
Sra. Raquel Serrano Olivares
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