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PRESENTACIÓ 

 

Implementant la nostra tasca d’assessorament al Govern, el CTESC ha elaborat aquest 2017 nous 
informes sobre aspectes d’interès en el present o avançant-se a necessitats futures, així com 
dictàmens sobre decrets i projectes de llei remesos pels diferents departaments de l’executiu. 

L’important  expansió que està experimentant l’economia col·laborativa en molts sectors de consum  
els darrers temps d’una manera accelerada ha estat objecte d’anàlisi per un d’aquests informes amb 
l’interès de determinar quines són les relacions jurídiques que s’estableixen  entre tots els subjectes 
que hi intervenen. Així, en el document Posicionament del CTESC sobre l’economia col·laborativa 
els agents socials categoritzen la naturalesa d’aquesta forma de producció i consum i determinen 
la regulació aplicable. 

Pel que fa a aquest tipus d’economia, el CTESC recorda que pot desenvolupar-se a través de 
plataformes digitals o també per altres mitjans, i que “si es desenvolupa de forma responsable, 
brinda oportunitats importants a la ciutadania i a les persones consumidores, que es beneficien 
d’una major competència, serveis personalitzats i majors possibilitats d’elecció”. Tanmateix, alerta 
de la necessitat de “garantir un nivell alt de protecció de les persones consumidores, de respectar 
plenament el dret de les persones treballadores i de vetllar pel compliment de les obligacions 
fiscals”. Recomano la lectura d’aquest informe per moure’s amb més certesa entre aquestes formes 
noves d’oferir productes i serveis. 

No menys importants són el temes tractats pels altres informes. Molt relacionat amb el que s’ha 
exposat, destaquem una nova anàlisi dins de  la sèrie sobre gestió i impuls de les infraestructures, 
en aquest cas sobre les telecomunicacions, aspecte essencial per al desenvolupament econòmic i 
social i per ajudar a avançar el sector industrial, tal com s’han compromès els agents socials i les 
administracions. L’informe assenyala els avenços en aquest aspecte i també alerta sobre els 
possibles colls d’ampolla que cal evitar. També fa una crida a plantejar mesures, com més aviat 
millor, per eludir la bretxa digital que pot afectar persones menys qualificades i també les persones 
de més edat. 

El CTESC també va reprendre, aquest 2017, un tema mai oblidat sobre el que va considerar que 
cal insistir per tal d’ avançar-hi ràpidament i analitzar les primeres experiències posades en marxa. 
Així va elaborar, per iniciativa dels seus membres, un ampli estudi sobre la formació professional 
dual que tants bons resultats ha tingut i té en altres països de la Unió Europea i que té una 
implantació incipient a Catalunya. També aquí ha assenyalat l’estat de la situació a Catalunya i ha 
recomanat , per consens dels seus membres, noves passes per avançar. Cal tenir en compte, com 
destaca en el text, que l’FP dual és un bon instrument per avançar cap a l’increment de la població 
amb estudis secundaris postobligatoris, en convertir-se en alternativa de molt pes al batxillerat. 

Un altre informe enllestit el 2017 , tot i que el seguiment del problema ja s’anava fent des dels anys 
més durs de la crisi econòmica, ha estat La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga 
durada, per l’estancament professional que suposa per als afectats i tots els problemes  associats 
que comporta, tant a nivell de subsistència econòmica com de salut física i emocional, a més de 
constituir una obligació de caràcter social a la qual cal donar resposta. També aquí es proposen 
diversos camins per posar en marxa noves accions i polítiques. 

I un any més presentem per llei l’informe Situació del treball autònom a Catalunya, de manera 
separada a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya per tal de mostrar clarament la 
importància que té en el nostre sistema econòmic. 

Destaquem també l’actualització de les dades de l’informe de l’any anterior sobre els efectes de 
l’actualització de la política agrària comuna sobre el nostre sector agrari i ramader. 

Cal citar la tasca que desenvolupa l’Observatori de Responsabilitat Social de les Empreses del 
Consell, en col·laboració amb el Consell de Relacions Laborals, que, a més de fer seguiment de 
l’estat de la qüestió a Catalunya, és una eina de consulta força útil per anar coneixent les 
experiències tant d’empreses com d’entitats en aquest camp, que són moltes i de vegades poc 

http://ctesc.gencat.cat/noticies/41596265.html
http://ctesc.gencat.cat/noticies/41596265.html
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conegudes. En els àmbits laboral, mediambiental i social moltes empreses fan la seva aportació a 
fi i efecte de fer un món millor, més conscient i més humanitzat. 

En un altre ordre de coses, mensualment de forma ben puntual, fem públics els Indicadors 
socioeconòmics i laborals elaborats pels nostres serveis tècnics i que fan la “fotografia”, per 
expressar-ho de manera gràfica, de l’evolució de Catalunya en aquest tres àmbits essencials. Les 
dades originals que emprem sempre són les oficials per tal de mantenir les tendències seguides fins 
ara. El mateix seguiment es fa de la nova normativa que s’aprova en els mateixos tres àmbits. Els 
estudiosos i el interessats en aquestes matèries compten amb aquesta informació que difonem 
també puntualment amb periodicitat mensual. 

Pel que fa als dictàmens, hem assolit un grau molt alt de consens per part dels membres del Consell 
un exercici més. Cal indicar, en tot cas, que la situació política del darrer trimestre ha fet reduir el 
nombre de dictàmens, si bé mantenim per sobre del 50% el grau d’acceptació de les nostres 
observacions, per part del Govern. I és fonamental conèixer les propostes de treballadors, 
d’empresaris, del sector primari, de l’economia social i del Tercer Sector per fer avançar l’economia, 
la societat i el món laboral, atès que en són els protagonistes.   

 

 

 

Lluís Franco i Sala  

President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 



 

6 
Informe de gestió 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

EL CTESC 



 

7 
Informe de gestió 2017 

  EL CTESC 

1.1. CREACIÓ 

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

 

1.2. NATURALESA 

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

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

 

1.3. COMPOSICIÓ 

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

La persona que ocupa la Presidència. 

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



 

8 
Informe de gestió 2017 

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

El Grup Tercer, format per dotze membres: sis en representació del sector agrari, el sector 
maritimopesquer i el sector de l’economia social, i sis més, que han d’ésser persones expertes de 
prestigi reconegut en les matèries que són competència del Consell. 
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A continuació es detalla la composició dels òrgans a 31 de desembre de 2017: 

 

PLE 

President: Sr. Lluís Franco i Sala 

Vicepresidentes: Sra. Alba Cabañas Varales / Sra. Laura Pelay i Bargalló 

Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Gina Argemir i Martínez 

Sr. Ricard Bellera Kirchhoff 

Sr. José Manuel Jurado Villena 

Sra. Carme Martínez Ruzafa 

Sra. Antònia Pascual Moreno 

Sr. Llorenç Serrano Giménez 

Unió General de Treballadors de Catalunya 

Sr. José Manuel Fandiño i Crespo 

Sra. Josefa Garcia i Lorenzo 

Sr. Dionís Oña i Martín 

Sra. Laura Pelay i Bargalló 

Sra. Aida Ruiz Franco 

Sr. José Martín Vives i Abril 

Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

Sra. Yesika Aguilar Granados 

Sr. Andreu Basseda Tous 

Sra. Alba Cabañas Varales 

Sr. Jorge Juan Galofré Moragas 

Sr. Juan José Meca Saavedra 

Sra. Marisol Morales de Cano 

Sr. Antonio Sáenz Andrés 

Pimec 

Sr. Moisés Bonal i Ferrer 

Sra. Elena de la Campa Alonso 

Sra. Sílvia Miró Martín 
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Fepime 

Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 

Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Grup Tercer 

Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 

Sra. Maria Rovira Duran 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 

Sr. Josep Rosera i Simó 

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) 

Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni 

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

Sr. Xavier Pié i Dols 

Sra. Lorena Torró i Garrido 

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

Sr. Oriol Illa Garcia 

Experts 

Sr. Ramon Bonastre i Bertran 

Sra. Gemma Cairó Céspedes 

Sra. Jana Callís i Vilagut 

Sr. Joan B. Casas Onteniente 

Sr. Modest Guinjoan Ferré 

Sr. Rafael Ortiz Cervelló 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA 

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

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sra. Gina Argemir i Martínez 

Unió General de Treballadors de Catalunya 

Sr. José Manuel Fandiño i Crespo 
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Grup Segon 

Foment del Treball Nacional 

Sr. Antonio Sáenz Andrés 

Pimec 

Sr. Moisés Bonal i Ferrer 

Grup Tercer 

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) 

Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni 

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 

Sr. Xavier Pié i Dols 

 

Podeu veure la composició de les comissions de treball a:  

http://ctesc.gencat.cat/el_consell/qui_som/composicio/composicio/c_treball.html 

 

 

 

NOMENAMENTS I CESSAMENTS DURANT L’ANY 

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

 

Cessaments 

Grup Primer 

Comissió Obrera de Catalunya  

Sra. Raquel de Haro González 

Sra. Montserrat Delgado Pérez 

Sr. Alfons Labrador i Tames 

Sr. Jesús Martínez Ortiz 

Grup Segon 

Pimec 

Sra. Lourdes Esteban Paredes 
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Nomenaments 

Grup Primer 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

Sr. Ricard Bellera Kirchhoff 

Sra. Carme Martínez Ruzafa 

Sra. Antònia Pascual Moreno 

Sr. Llorenç Serrano Giménez 

Grup Segon 

Pimec 

Sra. Sílvia Miró Martín Segon 
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1.4. ÒRGANS 
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Activitat dels òrgans 

 

Reunions Ordinàries Extraordinàries Total 2017 Total 2016 

Ple 3 6 9 10 

Executiva 3 9 12 9 

Comissions     

Economia i Fiscalitat i Unió 
Europea 

 6 6 5 

Mercat de Treball  i   
Polítiques Socials 

 10 10 3 

Polítiques Sectorials 1 5 6 4 

Desenvolupament Territorial i 
Medi Ambient 

 2 2 5 

Mixta d’Economia, Mercat de 
Treball i Polítiques Sectorials 

 2 2  

TOTAL 7 40 47 36 

 

PLE 
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PLE 

Enguany el Ple s’ha reunit en nou ocasions, tres amb caràcter ordinari i sis amb caràcter 
extraordinari. 

 

Data Punts tractats 

20.02.2017 
Ordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
es dissol el Col·legi d’Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera. 
Ponent: senyor Fandiño. 

 S’aprova l’execució del pressupost del CTESC de l’any 2016. 

 S’aprova el Pla de treball corresponent a l’any 2017. La senyora Itoiz 
destaca l’inici dels treballs per consensuar un posicionament del CTESC 
davant l’economia col·laborativa, en col·laboració amb el Consell de 
Relacions Laborals. 

03.04.2017 
Extraordinària 

 S'aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les 
condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la 
funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses 
i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de 
Catalunya. Ponent: senyora Callís. 

 S’exposen els cinc vots particulars al Dictamen: senyor Vives en 
representació de la UGT (vot al qual s’hi adhereix el Sr. Bonastre), senyora 
Aguilar en representació de Foment i Fepime, senyora de la Campa en 
representació de Pimec, senyor Bonastre (al qual s’hi adhereix la UGT) i 
senyora Delgado, en representació de CCOO. 

 S’aprova per unanimitat l'informe Gestió i impuls de les infraestructures de 
telecomunicacions. Ponent: Sr. Sáenz. El ponent agraeix la feina feta als 
serveis tècnics i als membres del grup de treball.  

 
 
 
 
 
 
 
24.04.2017 
Extraordinària 

 S'aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de creació 
del Consell Català de l'Alimentació. Ponent: senyora Torró.  

 S’exposa el vot particular: senyor Rosera, en representació de la JARC. 
S’hi adhereix la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 

 S'aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de 
l'Empresa. Ponent: senyor Bonal. 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de les 
entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per 
al control de qualitat de l'edificació. Ponent: senyor Jurado. 

 S’aprova per unanimitat la delegació del vot en els membres de la Comissió 
Executiva per aprovar, si escau, el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
traducció i interpretació jurades. 

 
26.06.2017 
Ordinària 

 S’aprova el Dictamen sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en 
Matèria d'Avaluacions Mèdiques, per catorze vots a favor, cap en contra i 
dotze abstencions. Ponent: senyor Guillermo. 

 La senyora Pelay explica els motius pels quals els representants de CCOO 
i UGT s'han abstingut en la votació i han presentat un vot particular conjunt 
al dictamen. 
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 S'aproven els Objectius i criteris d'actuació 2017 del CTESC, així com els 
comptes anuals corresponents a l'any 2016. 

 S’aprova per unanimitat l’informe La població de 45 a 64 anys en situació 
d'atur de llarga durada. Ponent: senyor Serrano. 

 S’aprova per unanimitat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
2016. 

 El president dona la benvinguda als nous consellers en representació de 
CCOO i acomiada les persones que ho han estat fins ara, fent especial 
menció al senyor Labrador, membre del CTESC des de la seva constitució. 
La resta de grups també li dediquen unes paraules d'agraïment i 
reconeixement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.07.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu 
Consell Assessor. Ponent: senyora Torró. 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de 
contractes de serveis a les persones. Ponent: senyor Serrano. 

 S’exposa el vot particular conjunt que presenten la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya: senyora Torró. 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de les 
actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica 
de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya. Ponent: 
senyor Guillermo. 

 S’aprova per unanimitat l'informe del CTESC sobre l'economia 
col·laborativa. Ponent: senyora Pelay. 

 La senyora Itoiz informa que s'ha produït un canvi en la prelació de les 
vicepresidències, passant a ser la senyora Cabañas vicepresidenta segona 
i la senyora Pelay, vicepresidenta primera. 

 
 
 
 
 
17.07.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels 
centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i 
registre. Ponent: senyor Guillermo. 

 S’aproven per unanimitat dues delegacions de vot en la Comissió Executiva 
per aprovar, si escau, els dos dictàmens pendents d'elaboració (un sobre 
el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca 
professional a Catalunya i l’altre sobre el Projecte de decret de venda 
directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final). 

 S'aprova per unanimitat l'actualització de l'informe sobre la Política Agrària 
Comuna amb les dades del 2016. 

 
 
 
 
14.09.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PINFRECAT20). Ponent: senyor Vives. 

 S’aprova per 23 vots a favor, cap en contra i una abstenció el Dictamen 
sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral. Ponent: senyor 
Guillermo. 

 S’aprova per 25 vots a favor, cap en contra i una abstenció el Dictamen 
sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental 
atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment 
contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves 
emissions i es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a 
l’atmosfera. Ponent: senyora Martínez. 



 

17 
Informe de gestió 2017 

 S'aprova per 25 vots a favor, cap en contra i una abstenció el Dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). Ponent: senyora 
Cabañas. 

 S'aprova per unanimitat la delegació de vot en favor dels membres de la 
Comissió Executiva, per aprovar, si escau, el Dictamen sobre el Projecte 
de decret relatiu a l'administració de finques. 

 S’aprova per unanimitat l'informe La formació professional dual en el 
sistema educatiu català. Ponent: senyor Bonastre. 

 
 
16.10.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei vitivinícola 
de Catalunya. Ponent: senyora Torró. 

 S'acorda acceptar l'encàrrec del Consell Català de l'Empresa per elaborar 
un estudi que analitzi l'evolució de la qualitat de l'ocupació a la indústria i 
que identifiqui els sectors industrials tractors en la creació d'ocupació de 
qualitat. 

 
 
 
18.12.2017 
Ordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
reglament de turisme de Catalunya. Ponent: senyor Bonal. 

 S’aprova per unanimitat l’informe Situació del treball autònom a Catalunya 
2016. Ponent: senyor Vives. 

 S’aproven per assentiment el Pla de treball del CTESC, els objectius i 
criteris d'actuació així com el calendari de reunions ordinàries corresponent 
a l’any 2018. 
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COMISSIÓ EXECUTIVA 

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

 

Data Punts tractats 

23.01.2017 
Ordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de creació 
del Col·legi de Criminòlegs.  

 S’aprova l’execució del pressupost del CTESC de l’any 2016.  

 S’aprova el calendari de reunions ordinàries per al 2017. 

 S’aprova el Pla de treball per a l’any 2017. 

 S’informa sobre la possible participació del CTESC en un informe sobre 
economia col·laborativa, a petició del Consell de Relacions Laborals. 

 S’informa sobre la proposta del CES per participar en l’organització d’una 
jornada per presentar l’informe Nuevos hábitos de consumo, cambios 
sociales y tecnológicos. 

 El president informa sobre els aspectes més destacables de la darrera 
reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 

31.01.2017 
Extraordinària 

 S’acorda comunicar al Pacte Nacional per al Referèndum que el CTESC 
no assistirà a la reunió en què s’ha de debatre sobre la Proposta de 
manifest del Pacte Nacional per al Referèndum, atès que no s’ha assolit un 
posicionament comú. S’acorda el text de la comunicació. 
S’informa que a partir de l’1.2.2017, els representants del Grup Tercer a la 
Comissió Executiva seran el senyor Vizcarro i la senyora Rovira. El 
coordinador serà el senyor Pié.  

27.02.2017 
Ordinària 

 S’aprova l’Informe de gestió 2016.  
S’acorda constituir una comissió mixta en relació amb l’informe sobre 
l’economia col·laborativa. 

15.05.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de 
traducció i interpretació jurades. 

 S’aproven els comptes anuals del CTESC corresponents a l’any 2016. 

 S’aproven els objectius i criteris d’actuació 2017. 

06.06.2017 
Extraordinària 

 S’acorda mantenir el criteri aprovat la passada reunió del 21.12.2016 pel 
que fa al capteniment del president a les reunions del Pacte Nacional per 
al Referèndum. 

19.06.2017 
Extraordinària 

 S’aprova una addenda a l’apartat 1 del Capítol I de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016. 

 S’aprova l’apartat Sector públic del Capítol I de la Memòria socioeconòmica 
i laboral de Catalunya 2016. 

 S’aproven les modificacions introduïdes als apartats següents: Educació, 
Habitatge i Protecció social del Capítol IV i al Capítol V (Sostenibilitat 
ambiental) de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016. 

 S’aproven les consideracions i propostes de la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya 2016. 

  S’aprova per unanimitat l’actualització de l’informe sobre la PAC. 
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10.07.2017 
Extraordinària 

 S’informa sobre l’execució del pressupost del CTESC a 30 de juny de 2017.  

 S’acorda acceptar que el CTESC formi part del Comitè d’Honor del tercer 
Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya organitzat pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 

27.07.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret sobre el 
model de governança de la pesca professional. 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de venda 
directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final. 

 S’acorda avalar la tasca de la Comissió Mixta d’Economia, Mercat de 
Treball i Polítiques Sectorials que ha tractat sobre l’economia col·laborativa 
i donar-la per dissolta. 

29.09.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret relatiu a 
l’administració de finques. 

 S’acorda acceptar la col·laboració en la jornada relativa al document de 
reflexió sobre la dimensió social d’Europa, que l’Oficina de la Comissió 
Europea a Barcelona té previst fer el primer trimestre del 2018.  

 S’informa sobre la signatura d’un conveni amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies per procedir al pagament de les cotitzacions socials 
i un altre amb l’Agència Tributària de Catalunya per al pagament de l’IRPF, 
d’acord amb el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat.  

 S’acorda assignar a la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
l’informe sobre la qualitat de l’ocupació a la indústria sol·licitat pel Consell 
Català de l’Empresa.  

 S’informa que el CTESC té els comptes congelats d’acord amb l’Ordre 
HFP/886/2017 del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 

23.10.2017 
Extraordinària 

 S’informa sobre l’execució del pressupost del CTESC a 30 de setembre de 
2017. 

 S’acorda que la senyora Aida Ruiz sigui la ponent de l’informe Polítiques 
familiars i natalitat. 

 S’acorda fer l’informe sobre la integració sociosanitària.  

 S’informa sobre l’informe definitiu de control del període 2015-2016 i les 
al·legacions que hi ha formulat el CTESC. 

 S’acorda que el grup de treball de l’informe sobre la qualitat de l’ocupació 
a la indústria decideixi si s’hi inclou l’informe referent a la indústria 4.0; 
sobre la conveniència de fer dos grups de treball, un per tractar el vessant 
de les relacions laborals i un per tractar el vessant econòmic i a quina 
comissió de treball es vincula.  

20.11.2017 
Extraordinària 

 S’aprova la proposta de transferència de crèdits 1/2017. 

 S’aprova la proposta de generació de crèdits 1/2017. 

 S’acorda fer l’informe sobre treball per compte propi de caràcter col·lectiu i 
assignar-lo a la Comissió de Treball d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea. 

11.12.2017 
Ordinària 

 S’aprova el Pla de treball per al 2018. 

 S’aproven els objectius i criteris d’actuació per al 2018.  
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 S’aprova el calendari de reunions ordinàries de l’any 2018. S’acorda 
elaborar el Dictamen sobre el Projecte de decret del reglament de turisme 
de Catalunya. 

COMISSIÓ  D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA 

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

 

Data Punts tractats 

19.01.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de creació del Col·legi de Criminòlegs. També s'acorda 
unànimement que el president del CTESC sol·liciti als membres del Ple del 
Consell la delegació de vot en els membres de la Comissió Executiva per 
a l'aprovació, si escau, d'aquesta mateixa Proposta de dictamen.  

16.02.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionats de Duanes de 
la Jonquera. 

06.06.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la proposta de redactat del capítol 1 
"L'economia a Catalunya", de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2016. 

30.06.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat 
Econòmica i el seu Consell Assessor. 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte 
de llei de contractes de serveis a les persones. 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia 
econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya.

28.09.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Decret 
relatiu a l'administració de finques. 

12.12.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de l’informe Situació del treball autònom a 
Catalunya 2016. 
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COMISSIÓ  DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES SOCIALS 

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

 

Data Punts tractats 

23.03.2017 
Extraordinària 

 En aquesta reunió té lloc la conferència de Lluís Font, president del Consell 
Escolar de Catalunya (CEC), sobre la iniciativa Ara és demà. El senyor Font 
exposa l’objectiu i les actuacions realitzades en el marc d’aquesta iniciativa, 
la qual respon a l’encàrrec de la consellera d’Ensenyament al CEC 
d’encapçalar una reflexió profunda sobre el futur de l’educació. L’objectiu 
del CEC és redactar un document de consens i remetre’l a la consellera 
d’Ensenyament amb la finalitat que es presenti al Parlament de Catalunya. 

30.03.2017 
Extraordinària 

 En aquesta sessió s’elabora i s’aprova per deu vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de 
modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les 
condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la 
funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut de les 
empreses i centres de treball per part del personal tècnic de la Generalitat. 
Les senyores Aguilar, de la Campa, Delgado i els senyors Bonastre, 
Guillermo i Vives anuncien la presentació d’un vot particular. S’acorda que 
sigui la senyora Callís la que presenti el dictamen el dia del Ple. 

 Altrament, s’aproven per unanimitat els índexs dels capítols III, “Mercat de 
treball” i IV, “Condicions de vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral 
de Catalunya 2016.   

21.04.2017 
Extraordinària 

 En aquesta reunió s’elabora i s’aprova per nou vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les 
entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per 
al control de qualitat de l’edificació. S’acorda que el senyor Jurado sigui el 
ponent del dictamen en la reunió del Ple.   

11.05.2017 
Extraordinària 

 En la reunió de l’11 de maig s’elabora i s’aprova per deu vots a favor, cap 
en contra i cap abstenció la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de la traducció i la interpretació jurades. El president indica que, atès 
que aquest dictamen serà aprovat per la Comissió Executiva per delegació 
del Ple, no és necessari nomenar ponent. 

01.06.2017 
Extraordinària 

 En aquesta sessió s’analitza i s’aprova l’informe La població de 45 a 64 
anys en situació d’atur de llarga durada per nou vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció.  

 Altrament, s’analitzen i s’aproven per assentiment els apartats “Dinàmica 
demogràfica” i “Salut” del capítol IV, “Condicions de vida”, de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016.  

08.06.2017 
Extraordinària 

 En aquesta reunió s’analitzen i s’aproven per assentiment diversos apartats 
del capítol III, “Mercat de treball” de la Memòria socioeconòmica i laboral 
de Catalunya 2016: “Anàlisi del mercat de treball”, “Polítiques d’ocupació”, 
“Relacions laborals” i “Prevenció de riscos i sinistralitat laboral”. 
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 Així mateix, s’han analitzat i aprovat per assentiment diversos apartats del 
capítol IV, “Condicions de vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2016: “Educació, formació i qualificació professional”, 
“Habitatge” i “Inclusió i protecció social”. 

 
 
22.06.2017 
Extraordinària 
 
 

 En la sessió del 22 de juny s’elabora i s’aprova per cinc vots a favor, quatre 
en contra i una abstenció la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret del Consell Assessor en Matèria d’Avaluacions Mèdiques. Els 
senyors Vives, Serrano i Bonal manifesten la intenció de presentar vot 
particular. Per assentiment es nomena ponent del dictamen per al dia del 
Ple al senyor Guillermo.    
  

 Altrament, s’analitzen i aproven per assentiment dos punts de l’apartat tres, 
“Relacions laborals” (punt 1.1, “Negociació col·lectiva” i punt 1.3.2., 
“Mediacions”), del capítol III, “Mercat de treball”, de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016. 

 
12.07.2017 
Extraordinària 
 
 

 En aquesta reunió s’elabora i s’aprova per deu vots a favor, cap en contra 
i cap abstenció la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes 
dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització 
i registre. Per assentiment es nomena ponent del dictamen per al dia del 
Ple al senyor Guillermo. La senyora de la Campa i el senyor Vives 
anuncien la presentació d’un vot particular. 

20.07.2017 
Extraordinària 

 En aquesta sessió s’analitza i s’aprova per unanimitat l’informe La formació 
professional dual en el sistema educatiu català.    

24.10.2017 
Extraordinària 

 En aquesta reunió s’analitza i es debat la proposta del conseller d’Empresa 
i Coneixement de la realització d’un estudi sobre la qualitat de l’ocupació a 
la indústria catalana. Així mateix, es designen els membres del grup de 
treball que ha d’elaborar la proposta d’estudi. S’acorda també que la 
senyora Pascual sigui la ponent de l’estudi.  

 Altrament, s’acorda que el ponent de l’estudi sobre atenció integral social i 
sanitària sigui el senyor Guillermo. 
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COMISSIÓ DE POLÍTIQUES SECTORIALS 

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

 

Data Punts tractats 

16.03.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de l’informe La gestió i impuls de les 
infraestructures II – Les telecomunicacions, prèvia anàlisi de les seves 
consideracions i recomanacions. 

 Aprovació per unanimitat de la proposta d’índex del capítol 2 “Societat del 
coneixement”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016. 

20.04.2017 
Ordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de creació del Consell Català de l’Alimentació. Ponent: senyora 
Torró. El senyor Rosera anuncia que la JARC presentarà un vot particular. 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d’abril, del Consell Català 
de l’Empresa. Ponent: senyor Bonal. 

19.05.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per assentiment del capítol 2 “R+D+I i societat digital” de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016. S’acorda que en la 
propera edició de la Memòria es tindran en compte les estadístiques sobre 
ciberseguretat. 

26.07.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret sobre el model de governança de la pesca professional. 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final. 

11.10.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte 
de llei vitivinícola de Catalunya. Ponent: senyora Torró. 

14.12.2017 
Extraordinària 

 Aprovació per sis vots a favor, cap en contra i una abstenció de la Proposta 
de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de 
Catalunya. Ponent: Sr. Bonal. 
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COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 

Enguany la Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha reunit en 
dues ocasions, totes dues amb caràcter extraordinari.  

 

Data Punts tractats 

09.06.2017 
Extraordinària 

 S’aprova el Capítol V, “Sostenibilitat ambiental”, de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016.  

13.09.2017 
Extraordinària 

 S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20). Ponent: 
senyor Vives. 

 S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels 
establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de 
l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es 
modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera. Ponent: 
senyora Martínez. 

 S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de 
llei d’ordenació del litoral. Ponent: senyor Guillermo. 

 S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20). Ponent: a Cabañas. 
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COMISSIÓ MIXTA D’ECONOMIA, MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES SECTORIALS 

 
La Comissió Executiva del dia 27 de febrer de 2017 ha acordat la constitució de la Comissió Mixta 
d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials, d’acord amb l’article 17 del Reglament 
intern del CTESC, per tal d’elaborar el posicionament del CTESC sobre l’economia col·laborativa. 
 
Aquesta Comissió s’ha reunit en dues ocasions, ambdues amb caràcter extraordinari. 
 

Data Punts tractats 

17.03.2017 
Extraordinària 

 Es considera constituïda la Comissió. 

 Intervenen el senyor Aregio, president de la Comissió Interdepartamental 
de l'Economia Col·laborativa, i la senyora Gemma Domènech en qualitat 
d'assessora de la Presidència de la Comissió Interdepartamental de 
l'Economia Col·laborativa. Expliquen els antecedents i els objectius de la 
Comissió Interdepartamental, així com el treball realitzat.  

 S'acorda crear un grup de treball de composició flexible per fer una 
aproximació multidisciplinar al fenomen de l'economia col·laborativa.  

29.06.2017 
Extraordinària 

 Després d’onze reunions dels diversos grups de treball (24 d’abril; 9, 22, 
23, 30 i 31 de maig; 6, 12, 20, 21 i 27 de juny), es presenta i s’aprova el 
posicionament del CTESC sobre l’economia col·laborativa. 

 S'acorda que la ponent sigui la senyora Pelay.  
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1.5. FUNCIONS 

 

FUNCIONS  DELS ÒRGANS 

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

 El Ple 

 La Comissió Executiva 

 Les comissions de treball  

 La Presidència 

 Les vicepresidències 

 La Secretaria Executiva 

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

 

Ple 

 Establir les línies generals de l’actuació del Consell. 

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

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

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

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

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

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

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

 Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   Comissió Executiva 

 

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

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

 Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.  

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

 Aprovar el Projecte de reglament intern d’organització i funcionament.  

 Elaborar i aprovar l’Avantproposta de pressupost anual. 

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

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

 Elaborar el Pla de treball anual.  

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

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

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

 Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell. 

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

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

 Qualsevulla altra funció que el Ple li delegui expressament.  

 

Comissions de treball 

L’article 11 del Decret 43/2007 estableix el nombre de comissions de treball permanent necessàries 
i llur composició i funcions. 
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Es creen quatre comissions de treball de caràcter permanent:  

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

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

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

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

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

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

Són funcions de les comissions de treball permanents: 

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

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

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

 

La Presidència, les vicepresidències i la Secretaria Executiva 

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

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 DICTÀMENS 

 

Aquest any el CTESC ha emès vint-i-un dictàmens.  

 

Dictamen 1/2017 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de 
Catalunya. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest 
dictamen en la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2017. 

El Dictamen conté una observació a l’articulat. 

El CTESC recomana que, atès que la col·legiació té caràcter voluntari, en el preàmbul de la norma 
s’afegeixi la paraula “col·legiats” després de “professionals”. Amb aquest afegit la frase queda així: 
“La integració dels professionals criminòlegs en una organització col·legial a Catalunya permetrà 
sotmetre els professionals col·legiats a unes normes deontològiques i de control comunes, alhora 
que ordenarà la professió al nostre territori en benefici de la societat en general.”  

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

1 1 100% 

Comentari: El Govern ha acceptat l’observació del CTESC que recomana que en el preàmbul es faci referència a què 

les normes deontològiques i els controls que pugui establir el Col·legi s’han de dirigir només als professionals 
col·legiats, ja que la col·legiació té caràcter voluntari. 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_27355415_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_27355415_1.pdf
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Dictamen 2/2017 sobre el Projecte de decret pel qual es dissol el Col·legi d’Agents i 
Comissionistes de Duanes de la Jonquera. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció en la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017. 

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

En l’observació general es recorda que, atès que el tràmit de dictamen del CTESC és preceptiu, 
seria convenient que en el preàmbul se’n fes esment. 

En la primera observació a l’articulat es recomana que per anomenar un departament s’utilitzi el 
genèric “departament competent en matèria de...”. 

En la segona observació a l’articulat es recomana que no es derogui totalment el Decret 178/1987 
sinó que s’afegeixi una frase per establir que la derogació seria en allò que contradigui l’establert 
en el present Decret. 

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

2 1 50% 

Comentari: El Govern ha acceptat una observació de caràcter formal.  

 

Dictamen 3/2017 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de 
gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a 
l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses 
i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya. 

El Ple del CTESC va aprovar en la sessió extraordinària del dia 3 d’abril de 2017 per vint-i-tres vots 
a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 3/2017 sobre el Projecte de decret de modificació 
del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i 
organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les 
empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya. 

El Dictamen conté quatre observacions generals, set observacions a l’articulat i cinc vots particulars. 

El CTESC considera que s’hauria de desplegar la disposició addicional tercera de la Llei 11/2010, 
de 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball que preveu la creació d'un Cos de 
Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball, amb tasques relacionades amb la comprovació de 
les condicions tècniques i materials de treball. També indica que cal que l'Institut Català de 
Seguretat i Salut Laboral disposi de recursos suficients, atesa la seva tasca com a òrgan 
cientificotècnic en prevenció de riscos laborals.   

Pel que fa a les funcions de comprovació referides a les condicions de treball o tècniques de 
seguretat i salut, el CTESC recomana regular com s’organitza el treball a l’empresa i com aquesta 
organització pot generar o controlar riscos. Considera que caldria permetre analitzar altres 
informacions de la pràctica preventiva realitzada a l’empresa concordants amb les competències 
dels tècnics, ja que el que determina el risc no és tant el que es fa, sinó en quines condicions i de 
quina manera es fa, i aquesta dimensió és intrínseca dels factors de risc (interacció amb altres riscos 
i amb els psicosocials) i no es poden deslligar. 

El CTESC recomana regular en quins supòsits de revocació o suspensió temporal de l’habilitació el 
personal habilitat podria tornar a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral d’on prové.  

Pel que fa als vots particulars, el senyor Bonastre considera que la clarificació i potenciació de les 
funcions dels actuals tècnics habilitats cal considerar-les com un pas previ al necessari 
desplegament normatiu previst en la disposició addicional tercera de la Llei 11/2010 de l'Agència 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_11603767_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_11603767_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_43444063_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_43444063_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_43444063_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_43444063_1.pdf
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Catalana d'Inspecció de Treball. També considera que caldria dotar el tècnic habilitat de les 
necessàries garanties d’estabilitat en el desenvolupament de les seves funcions. 

En el vot particular, CCOO considera que la creació del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut 
en el Treball, amb plenes competències en matèria de prevenció de riscos laborals, pot ser un 
instrument eficaç per a la vigilància i el control de les condicions de treball a Catalunya. Considera 
que la modificació de la norma és un pedaç que no canvia el model actual de la Inspecció de Treball 
a Catalunya sinó que el consolida com a sistema de vigilància i control de les condicions del treball 
desenvolupat per personal tècnic habilitat, però amb unes competències limitades a les condicions 
materials o tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals. Reconeix que es fa l’esforç de 
delimitar el concepte de les condicions materials o tècniques, però queda sense resoldre si poden 
incidir sobre aspectes organitzatius fonamentals en la prevenció de riscos laborals. 

CCOO també indica que el desenvolupament del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut, que 
integraria l’actual personal tècnic habilitat, està previst a diversos àmbits normatius i no s’ha 
desenvolupat per la manca d’un model clar de la Inspecció de Treball; considera que caldria definir 
el model i insta el Govern que ho faci dins un procés de concertació i participació real. 

Foment i Fepime, en un vot particular conjunt, consideren que la solució per realitzar les tasques de 
control i comprovació no s’ha de fer ampliant les competències dels tècnics habilitats sinó 
desplegant la Llei 11/2010 mitjançant la creació d’un Cos de Subinspectors. Consideren innecessari 
redefinir el concepte de condicions materials o tècniques objecte de les actuacions de comprovació 
del personal tècnic habilitat, motiu pel qual proposen la supressió en l’article 2.3 de la Proposta de 
decret de la frase següent: “[...] incloses les avaluacions de riscos i els estudis tècnics específics 
necessaris per a la seva verificació [...]” 

Foment i Fepime no comparteixen l’observació 4 a l’articulat, ja que consideren que les funcions 
dels tècnics habilitats s’han de limitar exclusivament a la comprovació i el control de les condicions 
materials o tècniques de seguretat i salut laboral i consideren que no tenen ni haurien de tenir 
competències per intervenir en aspectes relacionats amb factors psicosocials i organitzatius de 
l’empresa. 

En el vot particular UGT manifesta la seva preocupació pel fet que una situació que hauria d’haver 
estat transitòria ha esdevingut crònica per la manca de desplegament d’allò que legalment ja està 
previst. Consideren que el manteniment d’aquesta situació d’interinitat i provisionalitat suposa un 
greu perjudici per a les persones habilitades, ja que no tenen seguretat sobre la continuïtat de la 
seva carrera professional. També consideren que aquest fet pot acabar afectant la tasca de la 
Inspecció de Treball. 

PIMEC considera que caldria desplegar la previsió de la Llei 11/2010 i dotar la Inspecció de Treball 
d’un Cos de Subinspectors que realitzin les comeses necessàries en matèria de prevenció de riscos 
laborals.   

No comparteix l’observació a l’articulat 4, pel que fa a les funcions establertes en l’article 2.3, donat 
que els tècnics habilitats no tenen competències per comprovar l’organització del treball a l’empresa.  

Considera que s’hauria d’eliminar de l’article 2.3 del Projecte de decret la  redacció “[...] incloses les 
avaluacions de riscos i els estudis tècnics específics necessaris per a la seva verificació [...]”, atès 
que la funció dels tècnics és la de recollir la informació addicional o documental sobre les condicions 
materials o tècniques i no la de valorar o analitzar l’avaluació en si. 

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

7 5 71% 

Comentari: El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC; no ha estat acceptada l’observació que 

recomanava que s’establís com s’organitza el treball a l’empresa i com aquesta organització pot generar o controlar els 
riscos. 
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Dictamen 4/2017 sobre el Projecte de decret del Consell Català de l’Alimentació. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017. 

El Dictamen conté sis observacions generals, vint-i-dues observacions a l’articulat i un vot particular 
presentat per JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya). 

El CTESC valora la iniciativa de constituir aquest Consell perquè esdevingui un espai de reflexió 
rellevant entre els diferents agents de la cadena alimentària i per posar en valor l’alimentació en 
l’acció de govern. També es considera que l’existència de polítiques estratègiques i la cooperació 
lleial entre operadors serà positiva per orientar correctament els productes als mercats.  

El CTESC constata que l’Administració té un pes excessiu en la composició del Consell Català de 
l’Alimentació i considera que caldria equilibrar aquesta composició amb un major pes dels agents 
econòmics i socials i dels sectors afectats. Pel motiu esmentat es recomana la inclusió de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, d’un representant del 
comerç, d’un representant de la distribució comercial, d’un representant del sector dels aliments en 
l’àmbit forestal, d’un representant del sector pesquer i de més d’un representant de la indústria 
agroalimentària.  

La norma estableix que s’han de nomenar dos experts com a membres del Consell; el CTESC 
considera que seria més adequat i flexible que no fos necessari nomenar aquests dos experts i que 
la Presidència pogués convocar diferents experts de reconegut prestigi perquè assisteixin i participin 
a determinades reunions. 

També per dotar els òrgans del Consell de més flexibilitat, el CTESC recomana que sigui el mateix 
Consell, i no un decret del Govern, qui creï, modifiqui o suprimeixi les comissions.  

Pel que fa a les funcions del Consell, el CTESC considera que s’hauria d’afegir que pot formular 
propostes relacionades amb l’agricultura de proximitat i el foment de l’agricultura ecològica i que pot 
orientar el Govern en el posicionament durant el procés de negociació dels tractats (comercials) 
internacionals, per tal de preservar la seguretat i la sobirania alimentaria. 

En el vot particular, JARC valora positivament que el CTESC reculli que en les relacions comercials 
d’un operador es respecti l’agent de la cadena a qui es compri el producte pel que fa al procés de 
negociació contractual. Tot i això, consideren que s’hauria d’haver recollit un aspecte essencial com 
és el preu que percep l’operador pel seu producte. Assenyala que aquesta proposta no va en 
detriment de les polítiques en matèria de competència, perquè l’objectiu no és fixar preus, sinó 
acabar amb la pràctica de pagar per sota del que costa produir. 

Posa de manifest que la remuneració, com a mínim, del treball i dels costos és cabdal per al 
manteniment del conjunt d’operadors de la cadena. Indica que les explotacions competeixen, a més, 
amb productes provinents de països tercers obtinguts amb mitjans o tècniques que aquí estan 
prohibides. Assenyala que en el sector primari la remuneració crònica del producte per sota del cost 
de producció ha comportat la reducció del cens de productors, de la renda agrària i el tancament de 
moltes explotacions. 

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

21 10 48% 

Comentari: El Govern ha acceptat com a funció del Consell el formular propostes relacionades amb l’agricultura de 

proximitat i de foment de l’agricultura ecològica. També s’ha acceptat que, enlloc de designar experts com a membres 
permanents del Consell, es pugui convocar diferents experts a determinades reunions. 
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Dictamen 5/2017 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d’abril, 
del Consell Català de l’Empresa. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i una 
abstenció, en la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017. 

El Dictamen conté tres observacions generals. 

En aquestes observacions el CTESC valora dues qüestions, l’impuls donat a la Comissió Executiva 
Permanent i el fet que s’incorporin al Consell Català de l’Empresa les organitzacions integrants del 
Pacte Més Indústria. 

L’impuls de la Comissió Executiva Permanent es manifesta, d’una banda, pel fet d’atorgar-li un major 
seguiment de les polítiques industrials; d’altra banda, perquè se l’apodera per a la governança del 
Pacte nacional per a la indústria i, finalment, per la rellevància de la seva Presidència, que ara recau 
en el secretari competent en matèria d’indústria.  

 

Comentari: En aquest Dictamen s’han realitzat 3 observacions generals. No escau fer el grau d’acceptació ja que 

aquest es realitza sobre les observacions a l’articulat. 

 

Dictamen 6/2017 sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de 
l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació.  

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017. 

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

El CTESC considera que s’estableixen condicions poc concretes per justificar la subcontractació 
d’actuacions per part de les entitats de control o d’assaigs per part dels laboratoris de control i es 
recomana concretar en quins casos seria possible la subcontractació d’una altra entitat i com 
s’hauria d’informar l’òrgan competent. 

El CTESC recomana que l’original de l’acta de resultats d’assaigs i els documents de treball 
referents a la seva execució es conservin en format digital. També recomana que l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya publiqui anualment al seu web la relació de les inspeccions que realitzi a 
les entitats i als laboratoris. 

Les altres observacions a l’articulat són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de concretar 
la norma per millorar-ne la comprensió i la coherència.  

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

14 10 71% 

Comentari: El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma. També s’ha acceptat 

la recomanació de conservar en format digital l’original de l’acta de resultats d’assaigs i que el sistema de qualitat de 
l’entitat de control prevegi la qualificació dels llocs de treball i el pla de formació del personal. 

 

Dictamen 7/2017 sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades.  

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per 
unanimitat en la sessió extraordinària del dia 15 de maig de 2017. 

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

Totes quatre observacions són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de millorar la redacció, 
la interpretació i la concreció de la norma.  

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_44108111_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_44108111_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_35017236_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_35017236_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_80620775_1.pdf


 

35 
Informe de gestió 2017 

  

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

 

Dictamen 8/2017 sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d’Avaluacions 
Mèdiques. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per catorze vots a favor, cap en contra i dotze 
abstencions, en la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017. 

El Dictamen conté tres observacions a l’articulat i un vot particular presentat conjuntament per UGT 
i CCOO. 

Les observacions són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de millorar la redacció i la 
concreció de la norma. Es recomana que es reguli el règim d’adopció d’acords i que es concreti la 
unitat directiva que ha de validar el reglament de règim intern del Consell. 

Pel que fa al vot particular, UGT i CCOO valoren de forma crítica aquesta norma ja que consideren 
que no suposa cap avenç perquè el Consell Assessor esdevingui un òrgan consultiu i 
d’assessorament tal com l’obliga la seva naturalesa. Consideren que en el procés d’elaboració 
d’aquest Projecte de decret ha mancat el procés participatiu previ. No comparteixen el criteri de 
composició de la participació dels agents i entenen que hauria de tenir el caràcter tripartit i paritari 
que existeix en altres consells de participació institucional de la Generalitat de Catalunya. Posen de 
manifest que la Moció 96/XI del Parlament insta a dissenyar un Consell Assessor que sigui un 
veritable espai de participació, utilitzant les dades de què disposa l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques (ICAM) per fer propostes de millora de les seves actuacions per tal de garantir un ICAM 
més social, útil i transparent. Lamenten que la norma no tingui en compte aquesta Moció del 
Parlament. Consideren que l’atenció exclusiva a qüestions tècniques i científiques sota criteris 
economicistes i no a la participació social contradiu el contingut de la moció. Consideren que 
l’actuació de l’avaluació mèdica afecta de forma directa i substancial la vida de les persones 
treballadores en relació amb els seus drets a la salut i al treball, per la qual cosa la manca de 
representativitat real dels agents socials en el si de l’ICAM suposa una indefensió dels treballadors 
i treballadores.  

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

3 3 100% 

Comentari: El Govern ha acceptat les tres observacions, de caràcter tècnic, formulades pel CTESC. 

 

Dictamen 9/2017 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació 
de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2017. 

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

El CTESC recomana incorporar a  la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica un 
membre en representació del departament competent en matèria d‘economia social i autoempresa.   

També considera convenient determinar la periodicitat mínima en què la unitat directiva competent 
hauria d’informar la Comissió sobre les consultes i reclamacions presentades pels operadors 
econòmics. 

D’altra banda, recomana que s’estableixi el termini de mandat dels membres del Consell Assessor. 
El CTESC considera que aquest mandat hauria de ser de quatre anys.  

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16515071_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16515071_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_43120913_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_43120913_1.pdf
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Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació.  

 

Dictamen 10/2017 sobre l’Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2017. 

El Dictamen conté quatre observacions generals, vint-i-sis observacions a l’articulat i un vot 
particular presentat conjuntament per la Confederació de Cooperatives de Catalunya i per la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

El CTESC considera que l’Avantprojecte de llei hauria de recollir els mateixos criteris de respecte 
als drets laborals que recull el Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis 
d’atenció a les persones. 

El CTESC considera que, atès que aquest Avantprojecte de llei no s’ha discutit ni acordat en el si 
del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació, els serveis d’ocupació no han d’estar-hi 
inclosos sinó que han de disposar de la seva pròpia regulació. D’altra banda, considera que 
s’haurien d’afegir els serveis de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme en espais naturals; els 
serveis de bany i d’acompanyament a l’aigua a persones amb mobilitat reduïda en espais; i els 
serveis i activitats de lleure educatiu. 

Atès que hi ha entitats que, en determinades activitats, no poden deduir-se l’IVA, el CTESC 
considera que l’Administració hauria d’estudiar alguna formula que eviti aquest greuge comparatiu. 

També es recomana suprimir l’expressió “conveni col·lectiu majoritari”, ja que és una expressió 
legalment inexistent i que genera confusió i deixar l’expressió “conveni col·lectiu de referència 
d’aplicació al sector que correspongui”. 

El CTESC considera que la valoració de la responsabilitat social dels licitadors, en cas de selecció 
prèvia, no hauria de ser un requisit de solvència, per la qual cosa considera que s’hauria de regular 
en un article independent.    

La norma estableix que, per definir els criteris de valoració, s’ha de tenir en compte que el preu no 
pot ser superior a un 50% del total de la puntuació. El CTESC recomana reduir-ho al 40%, d’acord 
amb el que estableix el Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció 
a les persones. També es recomana que, per valorar la satisfacció de les necessitats públiques, 
es faci sempre d’acord amb el principi de qualitat. 

El CTESC considera que, per garantir la continuïtat i la qualitat del servei, s’ha d’exigir al contractista 
la subrogació del personal adscrit al contracte en el moment de la licitació o l’establiment de 
protocols d’actuació o sistemes de garantia per a situacions que puguin posar en perill la continuïtat 
del servei.  

En el vot particular, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula del Tercer Sector 
Social de Catalunya posen de manifest que la recomanació 114 de la Directiva 24/2014/UE preveu 
que per a l’elecció dels proveïdors es puguin aplicar criteris de qualitat específics com els establerts 
en el Marc europeu voluntari de qualitat per als serveis socials. Aquest Marc europeu reconeix les 
entitats no lucratives i el voluntariat com a protagonistes d'un important paper en la provisió de 
serveis socials, contribuint a la inclusió social, la cohesió de les comunitats locals i la solidaritat 
intergeneracional.  

Assenyalen que, en termes de responsabilitat social i segons la seva solvència, experiència i 
expertesa, les entitats no lucratives aporten un model de col·laboració basat en la coresponsabilitat, 
la vocació de servei públic i la reinversió de beneficis que representa una aliança estratègica per 
garantir que les activitats tinguin un efecte positiu en la vida de les persones, assegurant l’eficiència 
dels recursos públics i potenciant el màxim retorn econòmic i social de la inversió. 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_29600174_1.pdf
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Per tot això, demanen que s’incorpori a l’article que regula els criteris de valoració de la 
responsabilitat social dels licitadors, en cas de selecció prèvia, que, a més del compliment d’algun 
dels aspectes proposats en la norma, sigui d’obligat compliment el següent: 

 L’objectiu missional de prestació de serveis públics relacionats amb l’objecte de licitació. 

 Les mesures que possibiliten que els treballadors, els usuaris o els associats formin part de 
les estructures de direcció o de la propietat i tinguin capacitat d’influència. 

 Les mesures sobre la reinversió total dels excedents a la finalitat de l’activitat econòmica, als 
propis serveis, als col·lectius atesos o a la comunitat.  

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

24 11 -- 

Comentari: Aquesta norma està pendent del tràmit parlamentari. El Govern ha acceptat que els serveis i les activitats 

de lleure educatiu que van més enllà de l’horari lectiu, com ara les acollides que es fan abans de l’horari lectiu, el temps 
educatiu del migdia i les extraescolars siguin admeses com a prestacions de caràcter social i comunitari. Les altres 
observacions acceptades són, majoritàriament,  de caràcter formal. 

 

Dictamen 11/2017 sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió 
del règim d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de 
Catalunya. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2017. 

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

El CTESC constata que aquesta norma clarifica i simplifica els procediments administratius sobre 
la destinació social dels béns patrimonials procedents de les herències intestades. També valora 
que la monetarització no sigui obligatòria quan els béns es puguin destinar directament a les 
finalitats perseguides; així, considera que la no monetarització dels béns immobles permet 
l’assoliment més efectiu dels objectius socials.  

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

2 2 100% 

Comentari: El Govern ha acceptat les dues observacions, de caràcter tècnic, formulades pel CTESC. 

 

Dictamen 12/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les 
garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a 
la seva autorització i registre. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 17 de juliol de 2017. 

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

El CTESC considera que l’administració sanitària ha de posar els mitjans materials i personals 
necessaris per a la correcta notificació de la resolució d’autorització dels expedientes en el termini 
de tres mesos establert legalment, atès el caràcter denegatori del silenci administratiu. El CTESC 
recomana establir un període transitori d’aplicació del procediment d’autorització de centres i serveis 
sanitaris, fins a la dotació suficient de personal.   

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_17867260_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_17867260_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_17867260_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16209765_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16209765_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16209765_1.pdf
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Com a alternativa al sistema de renovació periòdica de l’autorització sanitària de funcionament, el 
CTESC considera més adequat reforçar l’acció d’inspecció, vigilància i control i la verificació a 
posteriori de l’acompliment al llarg del temps de les condicions autoritzades. 

També es recomana, entre d’altres qüestions, que determinades funcions del responsable 
assistencial es puguin delegar en un professional competent o que es concreti quines competències 
es poden delegar quan s’habilita la persona titular del departament competent en matèria de salut 
per subscriu convenis de col·laboració amb els consells i col·legis i associacions professionals de 
Catalunya. 

 

Observacions a l’articulat de la 
norma proposades pel CTESC 

Observacions acceptades pel 
Govern 

Grau d’acceptació 

8 4 50% 

Comentari: El Govern ha acceptat les observacions referides a la concreció de la norma o de conceptes que s’hi 

utilitzen. 

 

Dictamen 13/2017 sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca 
professional a Catalunya. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per 
unanimitat, en la sessió extraordinària del dia 27 de juliol de 2017. 

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

El CTESC comparteix la necessitat de desplegar les competències sobre regulació i gestió dels 
recursos pesquers establertes a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

Es considera que en la regulació dels plans de gestió, on ja s’inclouen referències a les normatives 
i regulacions nacionals i internacionals, caldria  esmentar les estratègies d’adaptació als impactes 
de l’escalfament global, atès  el seu gran potencial de generació d’impactes sobre les espècies que 
habiten el mar Mediterrani. 

El CTESC considera que s’hauria d’afegir un àmbit al Comitè de Cogestió integrat per les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i també recomana que el 
programa socioeconòmic inclogui accions de formació i sensibilització de les persones 
treballadores, amb l’objectiu d’adaptar l’activitat laboral a les noves necessitats econòmiques i 
ambientals del sector pesquer.  

 

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

 

Dictamen 14/2017 sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada 
al consumidor final. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per 
unanimitat en la sessió extraordinària del dia 27 de juliol de 2017.  

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

El CTESC constata que la venda de llet crua de vaca és una oportunitat per a un sector productor 
en una situació crítica des de fa anys i que aquest Decret té en compte la voluntat i les 
consideracions recollides dins del Pla d’acció del sector lacti català.  

El CTESC considera que les explotacions que ja venen llet crua de vaca s’haurien d’anotar d’ofici 
al Directori, i haurien de poder continuar amb la seva activitat, i que només fos necessari que 
aportessin la documentació per justificar els nous requisits establerts en aquest Decret.  

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_62931996_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_62931996_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_46609351_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_46609351_1.pdf
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El CTESC considera que la norma hauria de reflectir clarament que els establiments de restauració 
s’han d’entendre com a consumidors finals i que la data de caducitat de la llet hauria de ser com a 
màxim de 72 hores, però no des de la munyida sinó des de l’envasat o la comercialització. 

El CTESC recomana que en l’etiquetatge i la informació al consumidor, en lloc de fer constar la 
temperatura de conservació en refrigeració, es faci constar el rang de temperatura. En el cas que 
sigui el consumidor qui proporcioni l’envàs es considera que el responsable de la venda ha d’estar 
en disposició de lliurar-li un escrit amb les informacions pertinents i que la informació necessària i 
pertinent hauria d’estar exposada en el punt de venda. 

Pel que fa als controls oficials regulats en la norma, el CTESC considera que, atès que hi ha 
diferents òrgans competents, s’hauria d’establir la necessitat de coordinació entre ells.  

 

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

 

Dictamen 15/2017 sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental 
atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants en 
l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos 
decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i una 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017. 

El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat. 
  
El CTESC recomana que, per tal de garantir la seguretat jurídica de l’administrat i en pro de la 
simplificació administrativa, s’aclareixi la redacció del Projecte de decret amb l’objectiu d’assegurar 
que els terminis dels controls vectorials integrats en les autoritzacions i llicències atorgades a 
l’empara de la Llei 20/2009 estiguin coordinats.  

D’altra banda, recomana revisar la redacció del Projecte de decret per facilitar-ne la comprensió a 
la ciutadania en general i a les persones físiques o jurídiques destinatàries sense coneixements 
tècnics específics en aquesta matèria.  

També amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica, recomana que els criteris tècnics 
s’especifiquin a través d’annexos i que la remissió a les instruccions tècniques es limiti als casos 
estrictament necessaris.  

Les observacions a l’articulat concreten aquestes recomanacions generals en els articles 
corresponents. 

 

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

 

Dictamen 16/2017 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral. 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i una 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017.  

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

El CTESC valora la incorporació dels principis de la gestió integrada de les zones costaneres 
recollits tant en el marc de la UE com en el Protocol adoptat en el marc del Conveni de Barcelona. 
En aquesta línia, tot i destacar la voluntat de simplificació administrativa que inspira la cessió de 
competències als municipis, remarca la necessitat de garantir la gestió integrada del litoral. 

D’altra banda, el CTESC assenyala la contradicció que hi ha entre la voluntat de simplificació 
administrativa i la superposició de figures tributàries sobre una mateixa activitat econòmica. 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_17117178_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_17117178_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_17117178_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_17117178_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_54381771_1.pdf
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Les observacions a l’articulat tenen caràcter majoritàriament formal i recomanen aclarir diverses 
redaccions. Així mateix, el CTESC recomana reconfigurar la base imposable i la quota del cànon 
d’explotació d’activitats, atès que podria gravar un fet imposable ja gravat per l’IRPF i l’IS.  

 

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

 

Dictamen 17/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i una 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017. 

El CTESC constata el gran retard en la tramitació definitiva del PRECAT20 i l’anomalia que ha 
suposat l’absència d’un marc d’actuació o planificació formalment aprovat.  

El CTESC recomana incloure a l’exposició de motius la referència a la Llei 16/2017 de canvi climàtic 
així com la referència al paquet d’economia circular.  

Així mateix, recomana incloure, tant a l’exposició de motius com a l’articulat, el principi d’eficiència 
com a criteri de planificació i de presa de decisions, tenint en compte les tres dimensions de la 
sostenibilitat: econòmica, ambiental i social. 

El CTESC recomana exhaurir la via dels acords voluntaris entre l’Administració i els agents implicats 
en el desplegament del PRECAT20. 

El CTESC recomana que el PRECAT20 consideri que el mercat de matèries secundàries, una 
vegada que el residu ha esdevingut recurs, tindrà un abast més ampli que l’estrictament català, de 
la mateixa manera que el mercat de matèries primeres té un abast mundial.  

El CTESC posa de manifest que l’ARC no és un agent passiu o aliè a les tendències econòmiques 
futures i que ha de ser un element dinamitzador de l’activitat econòmica general, i industrial en 
particular, en la línia del Pacte nacional per la indústria.  

El CTESC recorda la necessitat de vincular el disseny de les figures tributàries de caràcter ambiental 
amb el principi d’eficàcia ambiental, en el sentit que veritablement estimuli la millora ambiental allí 
on sigui tècnicament possible.  

 

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

 

Dictamen 18/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20). 

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017. 

El CTESC constata el gran retard en la tramitació definitiva del PINFRECAT20 i l’anomalia que ha 
suposat l’absència d’un marc d’actuació o planificació formalment aprovat.  

El CTESC recomana incloure a l’exposició de motius la referència a la Llei 16/2017 de canvi climàtic 
així com la referència al paquet d’economia circular.  

Així mateix, recomana incloure, tant a l’exposició de motius com a l’articulat, el principi d’eficiència 
com a criteri de planificació i de presa de decisions, tenint en compte les tres dimensions de la 
sostenibilitat: econòmica, ambiental i social. 

 

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

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16336259_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16336259_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_94884441_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_94884441_1.pdf
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Dictamen 19/2017 sobre el Projecte de decret relatiu a l’administració de finques. 

La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per 
unanimitat en la sessió extraordinària del dia 29 de setembre de 2017. 

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

El CTESC considera que aquest Projecte de decret hauria de concretar quina és la titulació i la 
formació específica necessària per poder realitzar l’activitat d’administració de finques. Aquesta 
qüestió es regula en els articles 4 i 5, en la disposició addicional segona i en l’annex, però no se’n 
desprèn cap titulació o formació específica. 

El CTESC considera que la regulació que el Projecte de decret fa del distintiu de qualitat no és una 
garantia real de qualitat per al consumidor, atès que l’adhesió a aquest distintiu es fa mitjançant una 
declaració responsable que comporta automàticament l’obtenció del distintiu.   

El CTESC recomana que la norma prevegi la situació de les persones inscrites en el Registre 
d’Agents Immobiliaris de Catalunya que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, es trobin exercint 
l’activitat d’administració de finques.  

 

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

 

Dictamen 20/2017 sobre l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya.  

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap 
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 16 d’octubre de 2017.  

El Dictamen conté una observació general i disset observacions a l’articulat, tretze de les quals són 
tècniques. 

El CTESC considera que aquesta norma hauria d’haver estat més ambiciosa en el seu contingut, 
atenent els canvis que s’han produït tant en la producció com en el mercat vitivinícola català.  

També considera que s’hauria d’haver cercat un consens més ampli dels operadors implicats, que 
s’haurien d’haver tingut en compte els principis generals de simplificació administrativa i reducció 
de tràmits i que la norma hauria d’establir un termini màxim per elaborar i aprovar el decret de 
desenvolupament de la Llei. 

Amb relació a la definició de parcel·la vitícola, el CTESC considera que s’hauria d’afegir que la 
superfície també la componen els accessos, els carrers interiors i els marges.  

Es recomana que en el Registre Vitivinícola de Catalunya s’afegeixi el procediment per registrar les 
denominacions d’origen de caràcter supraautonòmic. 

El CTESC considera que, d’una banda, l’embotellament s’hauria de delimitar en el plec de 
condicions tal com es fa per a les zones de producció, d’elaboració i d’envelliment i, d’altra banda, 
que les zones d’embotellament i d’envelliment només podrien divergir de les zones de producció i 
elaboració per causes justificades.  

També es recomana que es delimitin les responsabilitats de les persones lliuradores de collita i de 
les persones titulars dels cellers. 

 

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

 

 

 

 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_44839109_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_95566240_1.pdf
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Dictamen 21/2017 sobre el Projecte de decret de Reglament de turisme de Catalunya.  

El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i una  
abstenció, en la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2017.  

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

El CTESC considera que, atesa la nombrosa normativa sectorial que afecta el sector turístic 
(seguretat, salubritat, medi ambient, etc.), el departament competent en matèria de turisme hauria 
d’elaborar una compilació de les obligacions que han de complir els administrats del sector turístic. 

Quan es regulen les obligacions dels titulars dels establiments, empreses i activitat turístiques, el 
CTESC considera que caldria desenvolupar de forma més explícita i delimitada l’obligació de “vetllar 
per la seguretat dels usuaris de l’establiment” per tal de concretar la responsabilitat de l’establiment 
turístic. 

Pel que fa als apartaments, el CTESC considera que, a petició del client i si les mides són suficients, 
s’hauria de poder instal·lar un llit niu addicional i en aquests casos no hauria de ser necessari el 
bany petit addicional per a fraccions inferiors a quatre places. 

El CTESC recomana especificar que els habitatges d’ús turístic no haurien d’estar situats en sòl 
qualificat com a rústic. Si els habitatges d’ús turístic estan donats d’alta en sòl rústic es considera 
que són una competència deslleial per als establiments de turisme rural. També es recomana que 
s’estableixi que el document de normes de convivència que s’ha de lliurar al client estigui a la seva 
disposició a l’entrada de l’edifici o dins del mateix habitatge d’ús turístic.  

Pel que fa a la llar compartida, el CTESC considera que, degut als gairebé inexistents requisits 
tècnics per a l’exercici d’aquesta activitat i a la proliferació de xarxes per a la seva comercialització, 
l’administració turística competent hauria d’exigir l’alta de l’activitat econòmica i el registre de 
persones allotjades. 

En relació amb els allotjaments singulars es considera que es regulen de manera indefinida i 
insuficient.  

El CTESC considera que s’hauria de garantir la participació dels agents socials en la Taula de 
Turisme de Catalunya, per la qual cosa recomana que, tant en la composició del Consell com en la 
de les comissions sectorials, s’inclogui un representant per cadascuna de les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.  

El CTESC considera que en la composició de la Comissió del Fons per al Foment del Turisme, d’una 
banda, el nombre de persones representants de l’Administració és excessiu i, d’altra banda, s’hauria 
de garantir un cert equilibri en la representació territorial. 

 

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

 

 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_13267747_1.pdf
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 MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2016 

El Consell de Treball, Econòmic i Social, atenent les funcions que li atorga la Llei 7/2005, de 8 de 
juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ha d’elaborar i trametre anualment al 
Govern una memòria en què es reflecteixin les seves consideracions respecte a la situació 
socioeconòmica i laboral de Catalunya. 

La Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2016 ha estat realitzada pels serveis tècnics 
del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva i ha estat aprovada en temps i forma 
pel Ple en la sessió ordinària que tingué lloc el 26 de juny de 2017.  

La Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2016 plasma la realitat socioeconòmica i 
laboral de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les macrorelacions 
que tenen lloc en la nostra economia, centrades principalment en els sectors productiu, famílies, 
públic i exterior. En aquest sentit, permet realitzar un seguiment periòdic i acurat de les tendències 
primàries de la realitat socioeconòmica i laboral.  

La Memòria s’estructura en cinc grans capítols i un document que recull les consideracions i 
recomanacions formulades pel CTESC en cadascun dels àmbits analitzats. En el capítol primer 
s’analitza l’evolució de l’economia durant l’any 2016. El capítol segon analitza la societat del 
coneixement, bàsicament a través de 2 grans apartats: l’estat de l’R+D+I i la societat digital. En el 
capítol tercer s’analitza l’evolució del mercat de treball, la intermediació laboral pública i les 
polítiques actives d’ocupació, la negociació col·lectiva i la seguretat i la salut en el treball. En el 
capítol quart s’analitzen les condicions de vida a Catalunya i les polítiques públiques que s’hi 
vinculen, fent especial referència a la salut, l’educació, la situació de l’habitatge i la protecció social 
i els serveis socials i la demografia. El capítol cinquè analitza l’evolució dels principals paràmetres 

Presentació de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2016 
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de sostenibilitat ambiental a Catalunya a partir de l’anàlisi de tres grans blocs: la preservació del 
medi ambient, la sostenibilitat del consum i la producció i el canvi climàtic.  

L’any 2016, el creixement del PIB a Catalunya s’ha situat en el 3,5%. Tant la demanda domèstica 
com la demanda exterior han efectuat contribucions positives al creixement l’any 2016, de 2,9 i de 
0,6 punts percentuals (pp) respectivament. Entre els factors que han afavorit el creixement de 
l’economia destaquen, entre d’altres, la política monetària expansiva del BCE, la reforma fiscal i 
l’afebliment de l’euro, però també una millora sostinguda de la competitivitat del sector productiu 
català. En un context d’inflació baixa i de lleugera millora de la productivitat, el cost laboral ha 
mantingut una evolució molt modesta, fet que permet preveure una nova disminució dels costos 
laborals unitaris. En aquest context, el CTESC constata que pot haver-hi recorregut per a una millora 
salarial no inflacionària. 

En el mercat de treball, la població en edat de treballar i la població activa no varien l’any 2016 
després d’uns anys de retrocessos. En canvi, l’increment de la població ocupada és el més gran 
dels darrers tres anys de creixement consecutiu. És destacable el creixement del nombre de 
persones ocupades amb contracte temporal, fet que explica més de la meitat de la nova ocupació 
creada l’any 2016. La taxa de treball a temps parcial es manté força per sobre de la que existia l’any 
2008. Es redueix el pes de les llars amb tots els membres actius a l’atur o que tenen algun membre 
actiu a l’atur i augmenta el percentatge de llars amb tots els membres actius ocupats. Es redueix, 
però, de forma lenta, el pes de les llars amb tots els membres actius aturats i que no reben 
prestacions per desocupació. 

En matèria d’R+D+I, les darreres dades disponibles, de l’any 2015, evidencien un canvi de tendència 
en les principals variables analitzades. D’una banda, les despeses internes en R+D mostren un 
creixement considerable que s’estén a tots els sectors d’execució. D’altra, la innovació també 
presenta resultats positius, que es tradueixen en un augment de les despeses en innovació 
tecnològica i de les empreses innovadores. De totes formes, el pes de les despeses internes en 
R+D sobre el PIB (1,52%) encara està lluny dels valors de la UE-28 (2,03%) i de la zona euro 
(2,12%).  

En el capítol d’infraestructures de transport, el descens de la inversió pressupostada l’any 2016 
consolida el retrocés experimentat en inversió amb posterioritat a la finalització dels grans projectes 
uns anys enrere (AVE, nova terminal de l’aeroport d’El Prat, ampliació del port de Barcelona, la línia 
9 del metro de Barcelona, etc.). Així, tot i anar superant de mica en mica les restriccions 
pressupostàries derivades de la recessió econòmica, sembla difícil que la inversió torni als nivells 
dels anys 2007-2011, especialment si no s’afronten els projectes importants pendents a l’agenda 
política i centrats en el mode ferroviari (corredor mediterrani, rodalies de Barcelona, etc.). 

En clau de sostenibilitat ambiental, la gestió del medi natural és un element clau. La reutilització i 
dessalinització han servit per pal·liar el dèficit hídric l’any 2016 i la demanda d’aigua subterrània per 
abastament i industrial ha disminuït. L’ús eficient del sòl, així com els emplaçaments contaminats 
identificats i en recuperació, han augmentat. Els dèficits dels sistemes Sud i Mugà-Fluvià són elevats 
si es té en compte l’augment de la demanda i l’estrès hídric. Ha millorat la qualitat de l’aire, però 
perduren els efectes negatius sobre la salut, vist que entre el 17,5% i el 25,0% de les estacions de 
les zones urbanes han superat el valor límit anual d’òxid de nitrogen (NO2). 

Pel que fa a les condicions de vida, la situació social a Catalunya mostra signes de millora després 
del període recessiu iniciat el 2007. Tot i això, hi ha determinades situacions de vulnerabilitat social 
que cal seguir abordant, com són el risc de cronificació de la pobresa entre les persones amb menys 
ingressos, desigualtats en salut basades en el gènere, el nivell d’estudis o la seva relació amb 
l’ocupació, o a les dificultats per accedir a un habitatge a preu assequible. En aquest sentit, el 
CTESC es mostra esperançat en què la posada en marxa de la renda garantida de ciutadania pugui 
contribuir a la inclusió social i a la reducció de la pobresa.    

En l’àmbit de la salut, els indicadors principals, com l’esperança de vida, l’esperança de vida lliure 
de discapacitat, l’esperança de vida en bona salut, la mortalitat evitable i l’autopercepció de l’estat 
de salut han evolucionat i continuen evolucionant favorablement de manera agregada. Malgrat 
l’existència d’alguns punts febles, el nivell d’eficiència del sistema sanitari català és alt: amb una 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_59507847_1.xlsx
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_59507847_1.xlsx
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_53506533_1.xlsx
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_92676217_1.xlsx


 

45 
Informe de gestió 2017 

despesa pública sanitària per càpita inferior a la de molts països de la UE28 s’obtenen generalment 
uns resultats similars o millors. El CTESC constata que els nivells de qualitat i activitat del sistema 
sanitari català són també resultat de l’esforç i la dedicació del personal sanitari. Els reptes als quals 
s’enfronta el sistema sanitari català tenen a veure amb problemes de finançament en el curt, mitjà i 
llarg termini però, sobretot, amb realitats estructurals de caràcter demogràfic i tecnològic i amb la 
seva governabilitat. 

En l’àmbit de l’educació, un any més creix el nombre absolut de persones que es formen en el 
sistema educatiu i universitari a Catalunya. Si bé no tots els nivells educatius creixen en nombre 
d’estudiants, destaquen la formació professional (FP) inicial i la formació en escoles per a persones 
adultes. S’observa un major interès de la població jove vers l’FP inicial, fet que podria respondre als 
esforços públics i privats per prestigiar-la, així com per la seva capacitat professionalitzadora, atesa 
l’alta inserció laboral que la caracteritza. Malgrat aquests avenços, cal incrementar el suport 
institucional i continuar fomentant la seva capacitat d’adaptació a les necessitats de les persones i 
de les empreses, atesos els desajustos entre oferta i demanda existents.  

 

 

Presentació de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2016 
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 INFORME SOBRE EL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA 2016 

 

El present informe, d’elaboració anual, fa una diagnosi de la situació del treball autònom a 
Catalunya. 

L’informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya l’any 2016 i analitza amb detall els 
seus principals trets a partir de l’Enquesta de població activa i de la Seguretat Social. Enguany 
aquesta anàlisi es compara amb la situació del treball autònom a la resta de comunitats autònomes. 

L’informe descriu la protecció social del col·lectiu així com les mesures de foment i promoció. 

Enguany l’informe també exposa el posicionament del CTESC sobre els aspectes laborals i 
d’enquadrament en la Seguretat Social derivats del desenvolupament de l’anomenada economia 
col·laborativa. 

Clou l’anàlisi l’exposició de les novetats més significatives del règim jurídic, incloses les aprovades 
recentment per la Llei 6/2017, de reformes urgents del treball autònom. 

A partir de l’anàlisi feta, el CTESC consensua un seguit de consideracions i recomanacions al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques 
relacionades amb el treball autònom. 
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 INVESTIGACIÓ I ANÀLISI 

 INFORMES 

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

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

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

 

Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions 

Comissió de Polítiques Sectorials 



 

49 
Informe de gestió 2017 

L’informe tracta de l’estat de situació de les infraestructures i del model TIC de Catalunya. Un dels 
seus objectius és conèixer la cobertura de banda ampla i telefonia mòbil als nuclis de població i 
polígons industrials de Catalunya.  

El treball comença amb un resum executiu de les principals conclusions, que precedeix al capítol 
d’introducció.  

El tercer apartat de l’informe es dedica als aspectes normatius. S’estudia la regulació que afecta el 
sector posant l’èmfasi en aquells aspectes que tracta aquest informe. A continuació, s’analitza 
l’evolució de l’estoc de capital real de Catalunya per tipus d’actiu, parant especial atenció al capital 
TIC, en el període 1964-2013, a partir de les estadístiques que publica l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques (IVIE). El següent apartat es dedica a l’anàlisi de les infraestructures 
de les tecnologies de la informació i la comunicació de Catalunya a partir de totes les estadístiques 
disponibles (catalanes, estatals, europees i internacionals) i a fer-ne una comparació. El sisè apartat 
del treball tracta de les polítiques públiques en matèria de TIC a Catalunya. S’estudia el model TIC 
del Govern de la Generalitat: els objectius, els programes, les estratègies, les xarxes existents, etc. 
Es presta especial atenció a aspectes com la compra pública d’innovació. També es tracten els 
programes TIC d’àmbit estatal i comunitari. La setena secció de l’informe conté les consideracions 
i recomanacions del CTESC. Finalment, l’apartat vuitè recull el resultat de les compareixences de 
determinades persones que han aportat coneixement expert sobre la qüestió analitzada. L’informe 
conclou amb els annexos i la bibliografia. 

 

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

Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 

 

Les conseqüències de la darrera crisi econòmica sobre les persones de més edat no tenen 
precedents als països de l’OCDE. Tal com reflecteix l’informe, l’atur de llarga durada i de molt alta 
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durada ha afectat especialment els treballadors i treballadores de 45 a 64 anys que han perdut la 
seva ocupació. 

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va 
acordar l’elaboració d’un informe amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i 
recomanacions al Govern en aquest àmbit. 

 

Posicionament del CTESC sobre l’economia col·laborativa 

Comissió Mixta d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials 

 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha elaborat aquest document a 
proposta del Consell de Relacions Laborals (CRL) i en el marc del conveni de col·laboració entre 
ambdues entitats. En compliment de la seva tasca d’assessorament al Govern en matèries 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, l’objectiu del CTESC és aportar un seguit de 
consideracions i recomanacions sobre el que es coneix com a economia col·laborativa (EC). 

 

El CTESC considera que si es desenvolupa de forma responsable, l’EC brinda oportunitats 
importants a la ciutadania i a les persones consumidores, que es beneficien d’una major 
competència, serveis personalitzats i majors possibilitats d’elecció. Sense perjudici d’aquesta 
consideració, i atesa l’amplitud de l’EC, el CTESC s’ha centrat en l’anàlisi dels aspectes més 
controvertits des de la perspectiva de les organitzacions que el componen. 

 El document s’estructura en vuit apartats principals. En primer lloc s’aborden els problemes relatius 
a la conceptualització de l’economia col·laborativa. A continuació, el CTESC es pronuncia sobre els 
aspectes en matèria laboral, fiscal, competència, consum, innovació i medi ambient. Tanca el 
document un apartat amb consideracions de caràcter transversal. 
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L’impacte de la reforma agrària comuna a Catalunya. Resultats del primer any d’aplicació 

Comissió de Polítiques Sectorials 

 

El febrer del 2016 el CTESC va publicar l’informe titulat Impacte de la reforma de la política agrària 
comuna a Catalunya (PAC). Aquell informe, elaborat amb les declaracions dels agricultors catalans 
de l’any 2013, pretenia analitzar l’impacte de la reforma de la PAC que s’havia produït just un any 
abans. 

L’informe que presentem complementa l’anterior i pretén donar a conèixer precisament el resultat 
final de la declaració de 2015. En l’apartat principal es mostren els resultats de l’aplicació de la nova 
normativa en el període 2015-2019. S’analitza el volum d’ajudes distribuïdes en termes absoluts 
l’any 2015 així com també la convergència prevista fins a l’any 2019. Aquesta informació també 
s’analitza territorialment. 

L’informe es complementa amb una síntesi dels principals canvis legislatius que s’han produït des 
de la publicació del primer informe del CTESC sobre l’impacte de la PAC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
Informe de gestió 2017 

La formació professional dual en el sistema educatiu català 

Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 

 

Tradicionalment, la formació professional (FP) es considera com l’etapa formativa de caràcter 
professionalitzador per excel·lència. Pel que fa a l’alumnat, es considera que l’FP té efectes positius 
en la seva ocupabilitat, i, per tant, en la seva inserció laboral. Pel que fa als centres formatius i les 
empreses, se sosté que l’FP contribueix a aproximar aquests dos àmbits i a enfortir les seves 
relacions. 

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va suposar, entre altres efectes, l’increment de la taxa d’atur 
juvenil. Gran part de les solucions proposades per reduir-la es van centrar en la necessitat de 
potenciar la formació i qualificació professional dels joves. Entre altres mesures, es va decidir 
apostar per l’FP dual, una modalitat formativa consolidada en països centreeuropeus com 
Alemanya, Suïssa i Àustria. De fet, a Catalunya es va implantar per primer cop en el curs 2012-
2013, tot i que les primeres experiències pilot daten de l’any 2008. 

El Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) defineix l’FP 
dual com aquella educació formal on l’aprenentatge es desenvolupa de manera alternativa en el lloc 
de treball i en la institució educativa i que condueix a una qualificació professional reconeguda 
oficialment. A més, la persona aprenent té l’estatus d’empleada i rep una retribució per la seva feina, 
generalment sota l’empara d’un contracte entre la persona aprenent i l’empresa formadora. 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració 
d’un informe del desplegament inicial de l’FP dual en el sistema educatiu català amb la finalitat de 
detectar els punts de millora i proposar-ne recomanacions. El CTESC considera que el 
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desenvolupament de l’FP dual previst per la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i de 
qualificacions professionals, pot ser un bon moment per consensuar i introduir millores. 

 

Compareixences d’experts 

 

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

Persones entrevistades per ordre cronològic: 

 

 Maria Carme Vidal, directora de l’Oficina de Treball de la Generalitat de La Bisbal 
d’Empordà. 

 Rosa Juny, directora de la Fundació PIMEC. 

 Sílvia Miró, directora de polítiques d’ocupació i formació de PIMEC. 

 Eva Francisco Aparicio, tècnica d’ocupació de Creu Roja a Catalunya. 

 Javier López Arguedas, president de l’Associació d’Aturats Majors Actius, Santa Coloma 
de Gramanet. 

 Olga Figuerola, directora de Persones i Organització de Fira de Barcelona. 

 Àngel Buxó, president de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de 
Recol·locació (ACACER). 

 Paco Ramos, director executiu d’estratègies de foment de l’ocupació de Barcelona Activa. 

 Lorena Ventura, directora de programes transversals d’ocupació de Barcelona Activa. 

 Cristina Píriz, coordinadora tècnica d’ocupació i formació de l’UGT de Catalunya. 

 Mireia Galobardes, coordinadora tècnica d’orientació de l’Institut per al Desenvolupament 
de la Formació i l’Ocupació (IDFO). 

 Andreu Cruañas, president de l’Associació Empresarial ASEMPLEO. 

 Maria Hilda López, presidenta de l’Associació de Persones Aturades de Més de 45 Anys 
(ASSAT), L’Hospitalet de Llobregat. 

 Eugenio Cea, secretari de l’Associació de Persones Aturades de Més de 45 Anys (ASSAT), 
L’Hospitalet de Llobregat. 

 Eliseu Esterlich, vocal de l’Associació de Persones Aturades de Més de 45 Anys (ASSAT), 
L’Hospitalet de Llobregat. 

 Alba García, secretària de Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya. 

 Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad. 

 Marina Arnau, directora de la Delegació Tarragona i directora del Departament Formació, 
Inserció i Intermediació de la Fundació Formació i Treball. 

 Maria Escoda, tècnica de formació i voluntariat de la Fundació Formació i Treball. 

 Marc Moret, director corporatiu de recursos humans de l’empresa AMES. 

 Pau Cabezón, tècnic de recursos humans de l’empresa AMES. 

 Francesc Piñol, president del col·lectiu d’aturats del Baix Penedès 

 Encarnación Sánchez, vocal i elaboració de projectes del col·lectiu d’aturats del Baix 
Penedès. 



 

54 
Informe de gestió 2017 

 Francisco Ripoll, vocal i relacions institucionals del col·lectiu d’aturats del Baix Penedès. 

 Elisabeth Viles, treballadora social i coordinadora de projectes, Càritas Diocesana de 
Barcelona. 

 

Informes en preparació 

 

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

 

 Productivitat i model productiu 

 Polítiques familiars i de natalitat 

 La qualitat de l’ocupació a la indústria catalana 

 Integració de l’atenció social i sanitària 

 El treball per compte propi de caràcter col·lectiu 
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 INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS 

 

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

 

Gener. La situació del treball autònom a Catalunya 

En aquest número es presenten les consideracions i recomanacions de l’informe La situació del 
treball autònom a Catalunya 2015, que van dirigides al Govern de la Generalitat de Catalunya amb 
l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom. 

Febrer. Les societats cooperatives i laborals a Catalunya l’any 2016 

Les societats cooperatives i les laborals són les úniques entitats que integren l’economia social de 
les quals es disposa de dades estadístiques de manera estable en el temps. L’objectiu d’aquest 
monogràfic és presentar les primeres dades relatives a l’any 2016 publicades pel Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social i que confirmen algunes tendències ja apuntades en l’apartat 
d’economia social que conté anualment la Memòria socioeconòmica i laboral del CTESC. 

Març. Nivell d’assoliment dels indicadors de l’Agenda Digital Europea  

En aquest monogràfic s’analitza el nivell d’assoliment dels objectius de l’Agenda Digital Europea de 
Catalunya i del conjunt de la UE-28 per als següents quatre grups d’indicadors establerts: banda 
ampla, Mercat Únic Digital, inclusió digital i serveis públics. 
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Abril. L’RSE: una aposta per la implicació de l’empresa en la societat 

En aquest article es pretén fer una anàlisi del perfil d’experiències en responsabilitat social de les 
empreses (RSE), amb l’objectiu de remarcar les iniciatives més significatives que, amb els anys, 
han esdevingut els tres vectors clàssics de l’RSE: l’àmbit econòmic, el social i el mediambiental. 

Maig. Informe Gestió i impuls de les infraestructures TIC: consideracions 

El dia 3 d’abril de 2017 el Ple del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya va aprovar 
l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions. En aquest monogràfic es 
presenten les 19 consideracions que el CTESC fa al Govern. 

Juny. Informe Gestió i impuls de les infraestructures TIC: conclusions 

En aquest monogràfic es presenten alguns resultats o conclusions de l’informe Gestió i impuls de 
les infraestructures de telecomunicacions. 

Juliol i agost. Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2016 

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

Setembre. Posicionament del CTESC sobre els aspectes laborals de l’economia 
col·laborativa 

El dia 3 de juliol del 2017, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar el 
Posicionament del CTESC sobre l’economia col·laborativa. En aquest monogràfic s’exposen les 
consideracions relatives als aspectes laborals: 

Octubre. Informe sobre les persones de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada: 
conclusions 

El dia 26 de juny de 2017 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar 
l’informe Les persones de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada. En aquest article es 
resumeixen les principals conclusions de l’estudi. 

Novembre. La formació professional dual en el sistema educatiu català: conclusions 

El dia 14 de setembre de 2017, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va 
aprovar l’informe La formació professional dual en el sistema educatiu català. En aquest monogràfic 
es presenten les principals conclusions d’aquest informe. 

Desembre. La PAC a revisió. Primer any d’aplicació després de la reforma 

El febrer de l’any 2016 el CTESC va publicar l’informe Impacte de la reforma de la política agrària 
comuna a Catalunya. Aquell informe pretenia estimar l’impacte de la reforma de la PAC que s’havia 
produït just uns mesos abans. En aquest número es presenten els resultats del primer any 
d’aplicació de la nova legislació. 
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 RECULL NORMATIU 

 

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

Criteris per la selecció de les normes: 

 Àmbit material: norma relacionada amb alguna de les matèries sobre les quals el CTESC 

pot elaborar un dictamen, sobre les quals dedica un apartat a la Memòria socioeconòmica i 

laboral o analitza en un informe. 

 Àmbit temporal: la data de publicació en el diari oficial corresponent determina la classificació 

en el mes i any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Àmbit territorial: s’inclouen les normes publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC), el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Unió Europea 

(DOUE), per la qual cosa els àmbits territorials en què s’estructura són l’autonòmic, l’estatal 

i l’europeu. Ocasionalment s’ha inclòs alguna norma d’àmbit internacional. 

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

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

 

L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC) ha continuat desenvolupant 
la seva tasca de recollir experiències i recursos vinculats a l’RSE a Catalunya. Durant l’any 2017 
s’ha mantingut la col·laboració amb el Consell de Relacions Laborals i el portal RScat (Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies) amb el qual comparteix base de dades amb l’objectiu 
d’optimitzar els recursos vinculats a l’RSE. També s’han organitzat visites conjuntes a diverses 
empreses i entitats incorporades a la base de dades (Institut Guttmann, Fruits de Ponent). Així 
mateix, s’ha participat en el III Cicle Formatiu de Formació en Responsabilitat Social amb l’objectiu 
de generar coneixement i debat entorn a qüestions d’actualitat que afecten la gestió responsable de 
les empreses i organitzacions i que va incloure diversos seminaris i tallers que enguany van tenir 
com a eix principal els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS): “Objectius del 
Desenvolupament Sostenible: reptes i oportunitats per a les PIMES”, “Entorns de treball saludables”, 
“Els ODS i la cadena de subministrament”, entre d’altres.  

Actualment la base de dades de l’ORSEC compta amb un total de 156 experiències aprovades i 
ordenades segons tipus d’organització, dimensió i sector, així com tipus d’experiència (econòmica, 
social i mediambiental), amb l’objectiu de facilitar que qualsevulla empresa pugui trobar empreses 
amb un perfil similar al seu. Enguany s’ha continuat amb el procés d’actualització i depuració 
d’experiències i s’han donat de baixa un total de 4 memòries (perquè s’ha considerat que la 
informació donada era obsoleta, per cessament d’activitat, no haver aconseguit resposta per 
actualitzar les dades o haver canviat el nom i no realitzar ja accions d’RSE) i se n’han actualitzat un 
total de 58, atès que es disposava de noves memòries d’activitat i RSE. Des del 2016 la pàgina web 
de l’Observatori de l’RSE (ORSEC) es troba incorporada a la pàgina web del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya (http://ctesc.gencat.cat/observatori/observatori/rse). 

 

Empreses de l’Observatori segons dimensió i tipus: 

 

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

 

Grans
43%

Petites
20%

Mitjanes
21%

Micro
16%

http://ctesc.gencat.cat/observatori/observatori/rse
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Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ORSEC. 

 

El butlletí de l’ORSEC, que recull el més destacat del web (agenda, recursos d’RSE, notícies, etc.), 
s’envia mensualment a un total de 681 persones subscriptores. Pel que fa a la documentació, s’han 
incorporat a la biblioteca de l’ORSEC 39 llibres i documents relacionats amb l’RSE. Al final del 2017 
es disposava d’un fons de 607 llibres i documents, la majoria en format digital i accessibles en línia. 
Per altra banda, des del portal s’ha continuat donant tota la informació necessària sobre cursos, 
premis, eines de gestió i verificació, iniciatives i entitats vinculades al desenvolupament de l’RSE.  
L’any 2017 l’ORSEC ha difós un total de 23 jornades als seus usuaris i subscriptors. 
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 ACTIVITAT INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓ I 
DIFUSIÓ 

 

4.1. ACTIVITAT INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ 

 

El CTESC ha fet presentacions institucionals públiques dels informes elaborats al llarg de 2017. Per 
triar el tema dels informes, aquests o bé es fan a sol·licitud del Govern o bé els acorda la Comissió 
Executiva del Consell d’acord amb el criteri de màxim interès per a l’economia, el món laboral i 
social, tant del present com sobre tot de futur a mitjà i llarg termini. És d’aquesta manera com, amb 
les seves anàlisis i recomanacions al Govern, el Consell s’anticipa a les polítiques que l’executiu ha 
de dur a terme exposant l’estat de situació, la diagnosi dels punts febles o forts sobre cada un dels 
temes i les solucions o línies d’actuació a seguir que estima útils.  

Sempre des del punt de vista dels seus membres, representants de treballadors i empreses, del 
món agrícola, ramader i pesquer, de l’economia social i del Tercer Sector, així com de sis experts.  

La primera presentació de l’any dels estudis i informes del Consell va tractar sobre l’informe Gestió 
i impuls de les infraestructures de telecomunicacions.  L’exposició va a anar a càrrec del ponent 
i membre del CTESC, senyor Salvador Guillermo. La consellera de Presidència, Hble. Senyora Neus 
Munté, va fer la benvinguda. 

Aquest informe tracta sobre l’estat de situació de les infraestructures a Catalunya i del model TIC 
amb l’objectiu de determinar l’abast i les necessitats de cobertura i forma part de la sèrie sobre 
infraestructures que el Consell està desenvolupant els darrers exercicis tractant altres temes com 
ara “Aigua”, “Energia”, “Carreteres” o “Residus”, amb l’ànim de contribuir a la millora de les dotacions 
imprescindibles per al desenvolupament del país. 

A la presentació es va destacar que la disponibilitat de xarxes de telecomunicacions de nova 
generació és un  factor clau per a l’atracció i la consolidació d’empreses estrangeres i d’alt valor 
afegit.  També, que Catalunya supera la UE 28 en la major part dels indicadors de l’Agenda digital 
europea . Això  no obstant, es destaca que hi ha dos indicadors en què Catalunya presenta dificultats 
d’assolir els objectius europeus: població que efectua compres en línia i pimes que efectuen vendes 
en línia. Aquestes dificultats es podrien explicar per una qüestió d’ús (cultural) i no pas per una 
manca d’infraestructures TIC, entre d’altres aspectes d’interès. 

El CTESC va celebrar al mes de març a la seva seu la jornada de col·laboració amb el CES 
d’Espanya Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos, on es va fer la 
presentació pública de  l’informe del CES sobre aquest tema amb assistència de membres dels CES 
d’altres comunitats i de l’Estat. 

Jordi García Viñas, president de la Comissió de Treball, Salut, Consum, Assumptes Socials, 
Educació i Cultura del CES va fer la presentació de l’informe. Per la seva part, Joan Morera, de 
Comerç de la Generalitat, va fer una exposició sobre els reptes del comerç davant del nou entorn. 

També va tenir lloc la  taula de debat “Nous temps, nous hàbits”, amb la participació del senyor Joan 
Angulo, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat; el senyor Jordi Marín, director general de Microsoft a Catalunya i el senyor Josep M. 
Ganyet, professor de comunicació audiovisual a la UPF, i senyor  Igor Llongueres, periodista,  com 
a moderador. 

Van inaugurar la jornada el president del CES d’Espanya, Marcos Peña; el president del CTESC, 
Lluís Franco i el secretari general d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Xavier Gibert. 

El document analitza l’evolució que va registrar el consum al llarg de la crisi amb profunds canvis 
tant en els hàbits com en l’estructura del propi consum. Pel que fa a l’efecte directe de la crisi, el 

http://ctesc.gencat.cat/noticies/32463454.html
http://ctesc.gencat.cat/noticies/32463454.html
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_18889326_1.pdf
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CES conclou que la renda disponible de les llars va provocar una revisió de les prioritats de despesa 
de les economies domèstiques que es va traduir al seu torn en importants canvis en l’estructura del 
consum. Tot i això, no totes les llars es van comportar de la mateixa manera: les pautes de consum 
a les llars més ben situades econòmicament es poden assimilar al model previ a la crisi, mentre que 
els menys afavorits van mostrar pautes més condicionades per les necessitats de supervivència, 
amb una proporció més gran de despesa en bens i serveis de primera necessitat. 

A partir d’aquí es van generar determinades tendències entre les quals l’informe destaca la cerca 
de preus més ajustats; l’extensió de les comunicacions digitals que afavoreixen noves formes de 
venda i de consum; les noves formes de socialització que permeten les xarxes socials i la revisió de 
la utilitat dels bens promovent que paral·lelament als tradicionals mètodes d’adquisició de la 
propietat es vagi obrint camí la preferència per l’ús. 

Al mes de juliol, la presentació pública de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 
l’any 2016, a la qual van assistir experts d’altres entitats catalanes que tracten sobre aquests temes, 
va anar a càrrec del president del Consell, Sr. Lluís Franco. La consellera de Treball, Afers Socials 
i Família, Hble. Senyora Dolors Bassas, va fer la presentació de l’acte. 

El CTESC elabora aquest informe anualment en compliment de la Llei que regula el Consell i 
constitueix l’únic document a Catalunya que tracta els tres vessants: social, econòmic i laboral. En 
aquesta presentació es va posar de relleu, entre d’altres qüestions, que  el creixement econòmic a 
Catalunya va ser del 3,5%  i que des del 2014 a les aportacions positives de la demanda exterior 
s’hi han afegit les de la demanda domèstica, essent la inversió i el consum de les llars els principals 
components d’aquesta recuperació. Per altra banda, a les previsions de futur, la Memòria indica que 
a l’espera de quina serà l’evolució dels preus energètics, el CTESC entén que traslladar el 
creixement de l’economia al mercat de treball serà clau per mantenir la demanda domèstica a l’alça 
i constata que pot haver-hi recorregut per a una millora salarial no inflacionària. Pel que fa al vessant 
social, l’estudi assenyala que mostra signes de millora. En tot cas, adverteix, “[...] hi ha determinades 
situacions de vulnerabilitat social que cal seguir abordant i el CTESC es mostra esperançat en què 
la posada en marxa de la renda garantida de ciutadania pugui contribuir a la inclusió social i a la 

reducció de la pobresa”. La Memòria també recull altres temes destacats i consideracions de 
futur consensuades per tots els seus membres, com a aportació de més valor a l’anàlisi de les 
dades. 

La població de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada va ser l’informe presentat pel 
ponent i membre del Consell, senyor Llorenç Serrano. Inaugurà la presentació el senyor Josep 
Ginestà, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Es va destacar que 3 de cada 4 persones aturades de 45 a 64 anys porten més de 2 anys a l’atur”, 
una xifra molt elevada atesa la dificultat per a  la reinserció laboral d’aquest col·lectiu.” 

Així, es va exposar que “[...] a diferència del que va succeir en les recessions dels anys 70, 80 i 90, 
la crisi econòmica iniciada l'any 2008 ha generat un nivell d'atur més alt en les persones joves que 
en les persones de més edat. En canvi, l'atur de llarga durada (més d'un any) i de molt llarga durada 
(més de dos anys) afecta especialment els treballadors i treballadores de 45 a 64 anys que han 
perdut la seva ocupació”.  

Segons les dades de l’EPA, l’any 2016 les persones de 45 a 64 anys representen el 42,1% de la 
població de 16 a 64 anys i el 41,1% de la població activa d’aquestes edats. No obstant, la població 
de 45 a 64 anys concentra el 36,8% de les persones aturades, el 46,9% de les persones en situació 
d’atur de llarga durada (més d’1 any) i el 50,4% de les persones en situació d’atur de molt llarga 
durada.  

A la presentació també es van abordar els impactes econòmics i socials. Es va destacar que  
l’impacte més directe i immediat de l’atur de llarga durada és la pèrdua d’ingressos en les economies 
familiars. Però a mig i llarg termini la reducció del consum familiar pot afectar també l’alimentació, 
el requeriment dels serveis de salut, l’educació i la formació, l’habitatge, el lleure, etc. Al mateix 
temps, la pèrdua involuntària del lloc de treball té efectes negatius sobre els salaris posteriors a la 
reinserció laboral, sobre les pensions de jubilació i sobre la pèrdua d’oportunitats sociolaborals dels 

http://ctesc.gencat.cat/msil/index.html
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_32953562_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/noticies/41596265.html
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fills i filles. En aquest sentit, hi ha evidència empírica que indica que l’atur de llarga durada pot 
impactar negativament en els resultats escolars, així com en la continuïtat escolar dels infants. 
També sobre la convivència familiar. Entre aquestes destaca l’emergència de tensions relacionades 
amb l’atribució de culpabilitats o els impactes emocionals associats amb les dificultats per transitar 

de nou cap a l’ocupació. D’aquest trànsit i la seva facilitació l’informe fa una extensa reflexió amb 
diversos suggeriments. 

Al setembre es va presentar l’informe La formació professional dual en el sistema educatiu 
català, on es va posar de manifest que “[...] l’FP dual contribueix de manera més intensa a millorar 
l’ocupabilitat dels joves”. Amb les tres primeres promocions titulades en formació professional dual 
(que es desenvolupa alternativament en el lloc de treball i en una institució educativa, qualificant a 
l’alumne tant l’empresa com el centre educatiu amb reconeixement oficial), 2012-2014 a 2014-2016, 
el CTESC va acordar fer una anàlisi d’aquest desplegament inicial amb la finalitat de detectar els 
punts de millora i proposar-ne solucions.  

Va presentar l’Informe el ponent senyor Xavier Bonastre i va inaugurar la sessió el director general 
d’FP del Departament d’Ensenyament, senyor Melcior Arcarons. 

A l’Informe es constata com la inserció laboral dels titulats és més alta a l’FP dual que al conjunt 
de l’FP inicial: 70,0% vs. 51,1%. La resta majoritàriament continua estudiant o està a l’atur. 

També que el 96,5% de l’alumnat d’FP dual està satisfet amb el programa i el 81,7% de l’alumnat 
de la promoció 2014-2016 considera en un grau alt o molt alt que la modalitat de formació 
professional dual l’ajudarà a entrar al mercat laboral. A més, el lloc de treball ocupat s’adequa a la 
formació cursada en el 90,6% dels casos . Així mateix, el pes de la contractació indefinida se situa 
gairebé 10 punts percentuals per sobre del conjunt de l’FP inicial i els contractes a temps complet 
representen el 76,7% del total, 21 punts per sobre del conjunt de l’FP inicial. I la retribució dels 
graduats en FP dual és més alta que la del conjunt de graduats d’FP inicial. 

Al mateix temps que es fan les presentacions públiques, el Consell informa d’aquestes i totes les 
seves activitats a través de les xarxes socials, tant pel que fa a les convocatòries com, especialment, 
sobre els continguts més destacats. El 2017 ha afegit les seves imatges a Flickr, on les posa a 
disposició dels interessats i que se suma a les xarxes on ja té presència. 

Pel que fa a les relacions institucionals, cal ressenyar que el CTESC va rebre la visita d’una 
delegació de la Cambra de Comerç Espanyola a Xile, formada per representants del món sindical i 
empresarial del país, a més dels alts directius de la Cambra, que van mantenir un intens diàleg amb 
els representants del Consell sobre els objectius i el funcionament del Consell de Treball, Econòmic 
i Social, una experiència útil per a l’organisme homòleg, que inicia els seu camí al país sud-americà.  

En la seva representació institucional, el president del CTESC va participar en actes institucionals 
dels seus membres celebrats al llarg del 2017 i també en actes convocats per la Generalitat de 
Catalunya, com la Diada de Sant Jordi, la Diada de l’11 de setembre, l’acte d’homenatge i record a 
totes les víctimes del terrorisme en complir-se el 30è. aniversari de l’atemptat d’Hipercor, l’obertura 
de l’Any Puig i Cadafalch o el 40 aniversari del retorn del president Tarradellas. També va assistir a 
l’acte de presentació de la Memòria de la Comissió Jurídica Assessora, organisme assessor 
superior reconegut a l’article 72 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, com el CTESC: “Article 72. 
Òrgans consultius del Govern 1. La Comissió Jurídica Assessora és l’alt òrgan consultiu del Govern. 
Una llei del Parlament en regula la composició i les funcions. 2. El Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries 
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Una llei del Parlament en regula la composició i les 
funcions.”  

En els aspectes laborals va assistir al lliurament dels premis Mercè Sala, que fou presidenta del 
CTESC, atorgats per la Fundació Factor Humà, i el lliurament de premis del Consell Català de la 
Formació Professional. En l’àmbit social, al lliurament dels premis Solidaris 2017 ONCE Catalunya 
i els seus premis literaris Roc Boronat, i en l’econòmic, a la X Edició dels premis a l’Excel·lència 
Financera, tots ells motors de motivació per als col·lectius que representen. Molt entranyable va ser 
la celebració del XXVè aniversari del Tribunal Laboral de Catalunya, una experiència pionera en el 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_11674714_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_14769796_1.pdf
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moment de la seva creació i que ha donat molts fruits en la tasca d’evitar la conflictivitat laboral i 
assolir acords més àgils de mediació i arbitratge. 

El president també ha representat el Consell en la reunió anual dels CES autonòmics celebrada a 
Múrcia i en la qual, a més de les activitats de benchmarking que fan les entitats, es va presentar 
una conferència sobre competitivitat i canvi climàtic, una preocupació que s’estén a tots els àmbits 
i a tots els països del món i que es configura com un dels grans temes d’interès per als propers 
anys. 
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4.2. DIFUSIÓ, DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS 

L’Àrea de Difusió, Documentació i Publicacions difon les activitats i els productes propis alhora que 
manté una xarxa flexible d’interlocutors, entre els quals es troben els principals agents de l’àmbit 
socioeconòmic i laboral. Això garanteix una bona disseminació dels missatges entre els sectors 
professionals amb els quals ens relacionem. Les accions de difusió sovint es concreten en plans 
específics que tenen com a finalitat difondre la presentació i/o publicació al web dels treballs fets i 
inclouen les tasques següents: 
 
1/ La cerca específica de destinataris segons el target-group seleccionat. 
2/ La creació d’un butlletí (actes/infopublicacions) compost pels destinataris específics i per una 
selecció de destinataris institucionals.  
2/ La cerca de difusors institucionals que divulguin l’activitat mitjançant llurs pàgines web, butlletins, 
revistes electròniques o per qualsevol altre mitjà que n’incrementi el coneixement.   
3/ El seguiment dels resultats. 
 
Els nous destinataris s’integren al directori mitjançant els butlletins, per tal de garantir l’amplitud en 
la difusió. Enguany s’han elaborat els butlletins següents: 
 
Butlletins d’actes 
 

 Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos. Jornada de colaboración 

con el CES de España, amb 631 destinataris.  

 Presentació de l’informe Gestió de les infraestructures de telecomunicacions, amb 717 

destinataris. 

 Presentació de l’informe La població de 45 a 64 anys en atur de llarga durada, amb 1179 

destinataris. 

 Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016, amb 834 

destinataris. 

 Presentació de l’informe La formació professional dual en el sistema educatiu català, amb 

1259 destinataris. 

 
 
Butlletins de publicacions (Infopublicacions) 
 

 Informe de gestió 2016, amb 618 destinataris. 

 Management and promotion of telecommunications infrastructures (executive summary), 

amb 15 destinataris. 

 Gestión e impulso de las infraestructures de telecomunicaciones (resumen ejecutivo), amb 

41 destinataris. 

 Posicionament del CTESC sobre l’economia col·laborativa, amb 803 destinataris. 

 
També es gestionen les trameses dels restants butlletins del CTESC (Indicadors socioeconòmics i 
laborals, Recull normatiu i Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses). 
 
El Directori del Consell actualment té 6.245 destinataris classificats segons grups de pertinença i 
àmbits temàtics. Les revisions fetes durant l’any han servit per fer la fusió i la modificació de 
determinats grups i també per definir i ajustar els criteris d’inclusió als grups. Entre les tasques de 
manteniment s’inclou la revisió dels retorns dels butlletins per tal de detectar els errors i les 
incidències produïdes.  
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El procés editorial, que culmina amb la publicació al web i la difusió dels documents, inclou les 
etapes següents: 
   
1/ Maquetació segons l’estil de la col·lecció corresponent i disseny de coberta. Enguany s’han 
elaborat els materials gràfics següents: 
 

 Coberta de l’informe Gestió de les infraestructures de comunicacions. 

 Coberta de l’informe La població de 45 a 64 anys en atur de llarga durada. 

 Coberta de l’informe Posicionament del CTESC sobre l’economia col·laborativa. 

 Coberta de l’informe L’impacte de la reforma agrària comuna a Catalunya. Resultats del 

primer any d’aplicació (adaptació de la coberta anterior). 

 Coberta de l’informe La formació professional dual en el sistema educatiu català. 

 Coberta de l’informe Situació del treball autònom a Catalunya 2016. 

 Coberta de l’Informe de gestió 2016 (adaptació). 

 Coberta de l’Informe de gestió 2017 (nou disseny, seguint l’estil de la nova plantilla, també 

desenvolupada aquest any). 

 Coberta de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016 (adaptació). 

 
2/ Revisió lingüística de tots els textos aprovats durant l’any, ja siguin dictàmens, informes, estudis 
o d’altres i adaptació als criteris lingüístics de la Generalitat de Catalunya. Això inclou 21 dictàmens, 
un informe de gestió, una memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya i sis informes.  
 
Per tal d’ampliar-ne la difusió, el resum executiu dels informes es continua traduint al castellà i a 
l’anglès. 
 
Enguany hi ha hagut 1.354 visites de la pàgina “Estudis, informes i documents d’interès”, 1.073 de 
la pàgina principal de publicacions i 1.093 de l’apartat “Estudis i informes” dins de la pàgina de 
publicacions. 
 
Prosseguint amb la col·laboració amb la Fundació Dialnet, es redacta un conveni per cada informe 
i/o memòria elaborats, per tal que l’obra es publiqui en aquest repositori universitari, que compta 
amb més d’un milió d’usuaris.   A més, es revisen periòdicament les referències bibliogràfiques del 
Consell disponibles en la base de dades Dialnet.   
 
Durant l’any 2017 els usuaris de Dialnet s’han descarregat els documents següents: 
 
Memòria socioeconòmica i laboral 2014     102 
 
Les balances comercials de Catalunya amb la resta de  
l´Estat i l´estranger       100  
 
Emprenedoria a Catalunya        90  
 
Reorientació de les estratègies del sector de l´edificació    81  
 
Gestió i impuls de les infraestructures II      89  
Nombre anual de descàrregues: 89  
 
El risc de pobresa i mercat de treball       59 
 
Es mantenen i s’actualitzen els principals apartats del web: l’Actualitat, amb periodicitat diària, el 
Recull normatiu i els Indicadors socioeconòmics i laborals, amb periodicitat mensual, el Recomanats 
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segons peticions rebudes i/o detecció de documents d’interès, i la resta d’apartats segons la 
freqüència necessària.  
 
Es modifica el logotip del Consell per adaptar-lo a la seva plasmació ortogràfica, amb la col·laboració 
de la Direcció General de Difusió. En paral·lel es modifiquen el Manual d’identitat corporativa i les 
pàgines corresponents de la intranet i del web del Consell. 
 

 
Entre els elements de presentació del Consell destaquem els tríptics informatius, que s’actualitzen 
regularment en els quatre idiomes en què estan publicats (català, castellà, aranès i anglès). També 
es manté actualitzada la pàgina del CTESC a la Viquipèdia. 
 
Es manté el circuit de tramesa dels dictàmens aprovats pel CTESC al CES d’Espanya, per tal que 
s’incorporin a la base de dades comuna d’informes, dictàmens i memòries. També es manté una 
relació freqüent amb l’EADOP per al registre de les publicacions del CTESC al Consell Editorial i 
amb els responsables del blog de llibres Gencat, que fa difusió de les obres publicades pel Consell.    
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Centre de Documentació 

 

La col·lecció bibliogràfica del Centre de Documentació l’any 2017 consta de 12.708 documents, 694 
documents més que l’any anterior:  

6.551 monografies 

163 títols d’anuaris 

94 títols de revistes 

3.521 articles de revistes 



 

69 
Informe de gestió 2017 

 

 

El percentatge de documents en format electrònic s’incrementa cada any, en detriment dels 
documents en paper. Es passa del 63,88%, el 2016, al 64,53%, el 2017. La major diferència de 
formats es veu en els títols de publicacions periòdiques (revistes i anuaris) que es reben: 

54 (21%) títols de les publicacions periòdiques en format paper 

203 (79%) títols de les publicacions periòdiques en format electrònic 

Tots aquests documents es donen a conèixer als usuaris del Centre de Documentació mitjançant 
l’Expositor de novetats que s’envia quinzenalment a través d’un butlletí electrònic. El 2017 s’han 
enviat un total de 19 butlletins amb una mitjana de 36 documents per butlletí. 
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A més, el Centre de Documentació recull l’accés a 27 bases de dades. D’aquestes, 4 són de 
pagament (especialitzades en legislació, jurisprudència i normes UNE AENOR) i van a càrrec de la 
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. La resta són d’accés lliure. 

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

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

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

 

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

Gràcies a la col·laboració al Catàleg i a la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat 
de Catalunya, formada per més de 50 biblioteques distribuïdes arreu del territori català, es disposa 
de préstec interbibliotecari amb qualsevol d’aquestes biblioteques. Per tant, els usuaris del Centre 
de Documentació del CTESC poden accedir a un total de 884.835 documents fins a l’any 2017, 
corresponents a 719.336 títols diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/
http://ctesc.gencat.cat/scripts/cdoc.asp
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4.3. ENTORNS WEB 

 

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

Aquest any s’ha seguit treballat en la millora tant tècnica com d’accés d’aquests entorns, en la 
consolidació dels continguts existents i en el compliment dels paràmetres de transparència 
establerts per la llei. A més, hi ha hagut un canvi físic de situació del web que es va poder dur a 
terme sense cap afectació important a l’accés, que mai es va perdre, ni al funcionament en general. 

La redacció dels protocols d’informació i difusió a finals del 2017, que s’han aprovat per al proper 
any, afecten la gestió dels continguts d’aquests espais: permetran concretar les accions a seguir en 
qualsevol actuació comunicativa a més d’establir-ne criteris de seguiment. 

 

 

Web del Consell 

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

L’any 2017 el web del Consell ha tingut 17.349 visites i, en total, s’han consultat 62.195 pàgines. 
Les més consultades, a més de la pàgina principal del web, són Espai intern, Experiències de 
l’Observatori, i Membres del Consell. 

Per a l’any 2018, es preveu seguir amb les millores tècniques de l’entorn a més de realitzar un 
estudi d’adaptació al disseny responsiu, tenint en compte sempre el públic al qual es dirigeix i els 
continguts que s’hi ofereixen.  

Intranet 

La intranet del CTESC permet la difusió de les activitats a l’equip de treball del Consell, però també 
la gestió tant dels continguts de la intranet com del web. A més, permet fer el seguiment dels 
projectes, relacionar diferents aspectes de la gestió per automatitzar actualitzacions del web, i 
gestionar la presència de l’equip de treball, entre altres. 
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La integració de processos per millorar la gestió de l’actualització del web és un dels principals 
objectius de desenvolupament per al proper any. 
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  GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA 

5.1. RECURSOS HUMANS 

 

Organització interna 
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5.2. RECURSOS ECONÒMICS 

 

Execució pressupostària 

Pos. pressupostària Pressupost Inicial
Pressupost 

Definitiu

Variacions

de Crèdit
Autoritzat

Saldo

Reserves

Pressupost

Disponible

% Autorit. /

Press.Def.

% (A + saldo R) /

Press.Def.

D/130000100/1110/0000 Retribucions bàsique 402.716,64 408.216,64 5.500,00 408.216,64 0,00 100,00% 100,00%

D/130000100/1110/0042 Retribucions bàsique 9.503,73 9.503,73 7.654,66 1.849,07 80,54% 80,54%

D/130000200/1110/0000 Retribucions compl. 640.957,88 646.457,88 5.500,00 646.457,88 0,00 100,00% 100,00%

D/130000200/1110/0042 Retribucions compl. 12.622,64 12.622,64 12.229,59 393,05 96,89% 96,89%

D/132000100/1110/0000 Retrib. bàsiq. i alt 201.800,00 204.200,00 2.400,00 203.896,34 303,66 99,85% 99,85%

D/160000100/1110/0000 Seguretat Social 315.000,00 315.000,00 300.157,56 0,00 14.842,44 95,29% 95,29%

Resultat 1.560.474,52 1.596.000,89 35.526,37 1.578.612,67 0,00 17.388,22 98,91% 98,91%

D/200000200/1110/0000 Al. llog.càn.terreny 362.000,00 363.800,00 1.800,00 363.718,77 81,23 99,98% 99,98%

D/202000200/1110/0000 Llog.equips reprogr. 4.000,00 4.000,00 2.943,00 0,00 1.057,00 73,58% 73,58%

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

D/203000100/1110/0000 Llog. i càn. al. im. 500,00 500,00 111,66 388,34 22,33% 22,33%

D/210000100/1110/0000 Cons i rep ter, béns 60.000,00 60.000,00 51.503,59 8.496,41 85,84% 85,84%

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

D/212000200/1110/0000 Con.rep.mant.eq.repr 5.000,00 5.000,00 3.321,61 0,00 1.678,39 66,43% 66,43%

D/212000300/1110/0000 Mant. aplic. inform. 7.000,00 7.000,00 2.417,36 4.582,64 34,53% 34,53%

D/213000100/1110/0000 Con.rep. mant.al.im. 2.000,00 2.000,00 162,21 1.837,79 8,11% 8,11%

D/220000100/1110/0000 Mat. ord. no inventa 3.000,00 3.000,00 2.163,32 0,00 836,68 72,11% 72,11%

D/220000200/1110/0000 Prem. rev. llib. al. 8.000,00 8.000,00 4.526,90 0,00 3.473,10 56,59% 56,59%

D/221000100/1110/0000 Aigua i energia 31.000,00 31.000,00 28.734,30 2.265,70 92,69% 92,69%

D/221000300/1110/0000 Vestuari 950,00 950,00 461,14 0,00 488,86 48,54% 48,54%

D/221008900/1110/0000 Altres subministram. 3.000,00 3.000,00 2.494,67 0,00 505,33 83,16% 83,16%

D/222000100/1110/0000 Desp.post.,miss./al 600,00 600,00 84,89 515,11 14,15% 14,15%

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

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

D/224000100/1110/0000 Despeses d'asseguran 7.250,00 7.250,00 293,97 6.956,03 4,05% 4,05%

D/226000200/1110/0000 Aten. protoc. i repr 4.000,00 4.000,00 314,25 0,00 3.685,75 7,86% 7,86%

D/226000500/1110/0000 Org. Reunions i conf 12.026,96 12.026,96 1.266,59 0,00 10.760,37 10,53% 10,53%

D/226000900/1110/0000 F.cons. i òrg. col·l 115.000,00 115.000,00 87.093,60 0,00 27.906,40 75,73% 75,73%

D/226001100/1110/0000 Formació Personal pr 6.000,00 6.000,00 4.544,83 0,00 1.455,17 75,75% 75,75%

D/226008900/1110/0000 Altres despeses div. 31.642,97 31.642,97 15.982,75 0,00 15.660,22 50,51% 50,51%

D/227000100/1110/0000 Neteja i sanejament 21.000,00 21.000,00 19.773,63 0,00 1.226,37 94,16% 94,16%

D/227008900/1110/0000 Al.treb.p.fís.o jur. 10.000,00 10.000,00 7.042,62 2.957,38 70,43% 70,43%

D/228000100/1110/0000 Sol. tec. CTTI 10.881,76 19.381,76 8.500,00 19.233,12 148,64 99,23% 99,23%

D/228000200/1110/0000 Serv. inf. alt. ent. 53.000,00 29.300,00 -23.700,00 27.463,34 0,00 1.836,66 93,73% 93,73%

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

D/230000100/1110/0000 Diet. locom. i trasl 5.000,00 5.000,00 995,32 0,00 4.004,68 19,91% 19,91%

Resultat 771.051,69 757.651,69 -13.400,00 646.647,44 0,00 111.004,25 85,35% 85,35%

2.331.526,21 2.353.652,58 22.126,37 2.225.260,11 0,00 128.392,47 94,54% 94,54%


