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1. Objectius i criteris d’actuació
Missió
§

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

Objectius estratègics
§
§
§
§

Assessorar el Govern de la Generalitat en les matèries que són l’objecte de les seves
competències.
Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya.
Aconseguir el màxim grau de consens possible en totes les activitats.
Donar la màxima difusió a les actuacions del CTESC.

Objectius operatius
§
§
§
§
§

Reforçar la qualitat dels dictàmens.
Mantenir el grau de compliment dels terminis pel que fa als dictàmens sol·licitats.
Potenciar les actuacions d’iniciativa pròpia (estudis, informes, jornades i seminaris).
Estrènyer la col·laboració amb el conjunt de la societat i el món universitari.
Ampliar la informació que ofereix el CTESC, tant a la societat en general com als seus
membres, i afavorir-ne la seva interacció.

Objectius específics del Pla 2016
§
§
§

Incrementar els continguts qualitatius en els dictàmens sol·licitats pel Govern.
Mantenir o millorar l’avaluació dels dictàmens emesos relativa al grau d’acceptació per part
del Govern.
Elaborar:
©
©
©
©
©
©

§
§

Els dictàmens que sol·liciti el Govern.
La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2015.
L’Informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.
Els estudis, informes i altres activitats d’iniciativa pròpia.
L’Informe anual de gestió del Consell.
El calendari d’execució dels projectes, fixant-ne les pautes d’acompliment.

Difondre les activitats del Consell i reforçar la seva incidència a la societat.
Desenvolupar el Pla de comunicació del CTESC potenciant la via telemàtica per tal
d’obtenir la màxima divulgació de les publicacions i treballs del CTESC entre el seu públic
objectiu, al menor cost.

Criteris generals d’actuació
a) Dictàmens
§
§

Cercar i disposar, prèviament, d’informació sobre la normativa que cal dictaminar.
Reforçar la qualitat dels dictàmens:
© Incorporar la descripció i la valoració, si escau, dels elements econòmics i socials que
marquen l’entorn de la norma objecte del dictamen.
© Evitar, mitjançant el consens, el màxim de bloquejos o rigideses possibles.
© Sol·licitar als departaments que el tràmit d’urgència només s’apliqui en els casos
indispensables.
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§
§

Aconseguir del Govern que trameti tota la normativa que, pel seu contingut, ha de ser
objecte de dictamen amb la totalitat de la documentació necessària.
Obrir vies de comunicació amb els sectors de la societat afectats per les normes que s’han
de dictaminar.

b) Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015
§
§
§
§

Modificar el resum executiu. No ha de ser un simple resum de la Memòria sinó que ha de
ser qualitatiu, ha d’identificar les línies de força de la Memòria i ha d’incorporar les
consideracions i recomanacions.
Sintetitzar i simplificar la Memòria, però sense perdre globalment informació.
Potenciar les matèries que no tracten altres organismes.
Aprofundir en consideracions i recomanacions per aconseguir que la Memòria tingui més
interès.

c) Informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya
§
§

El capítol sobre el treball autònom, fins ara integrat en la Memòria, s’ha de tractar com un
informe independent.
A més de reflectir la situació actual, cal fer anualment una anàlisi monogràfica sobre
diferents aspectes relacionats amb el treball autònom a Catalunya.

d) Iniciativa pròpia
§

Criteris generals per regir les actuacions d’iniciativa pròpia:
©
©
©
©

Seleccionar temes socioeconòmics rellevants i d’actualitat.
Definir clarament l’objectiu que cal assolir i els seus terminis d’execució.
Cercar el consens absolut en tots els informes i propostes dirigits al Govern.
Seleccionar els tipus d’activitat (informes, estudis, jornades o publicacions) en funció de
les capacitats i les possibilitats.
© Potenciar la participació dels tècnics especialitzats de les organitzacions.

§

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

1. Estudis i informes
2. Seminaris
3. Jornades
4. Incidència en la societat
5. Difusió d’activitats

1. Estudis i informes
§

Criteris de selecció:
© Útils i d’interès per la seva transcendència social i econòmica.
© Definits, pel que fa als seus objectius i continguts.
© Possibles, perquè sigui plausible assolir el consens absolut a l’informe i les propostes
finals.
© Gestionables, per les dades, els recursos humans, tècnics i econòmics disponibles.

§

Criteris d’elaboració:
© Terminis d’execució establerts i avaluació de les possibilitats tècniques.
© Aprofitar i generar sinèrgies amb el contingut de la Memòria.
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© Utilitzar les dades més actualitzades que sigui possible.
© Conclusions i recomanacions clares i executables.
§

Criteris de gestió:
© Equip responsable de cada estudi o informe: ponent (membre del CTESC) i cap del
projecte (director del Gabinet d’Estudis).
© Constitució d’un grup de treball específic participatiu i, si escau, amb incorporacions
externes.

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

Criteris de selecció:
© Tema d’actualitat i transcendència econòmica i social, preferentment relacionat amb
temes endegats al Consell.
© Persones de reconegut prestigi sobre la matèria que es tracta i amb capacitat de
comunicació.
© Amb capacitat de convocatòria entre les organitzacions del CTESC i el conjunt de la
societat.

§

Criteris de gestió:
© Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, la difusió
i la realització de la conferència.
© Difusió posterior.

3. Jornades
§

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

§

Criteris d’elaboració:
© Definició dels tipus de jornada:
•

De debat o aprofundiment en el coneixement del tema objecte de la jornada.

•

De presentació de conclusions sobre informes o estudis previs del Consell.

© Garantir la pluralitat i l’equilibri en les posicions expressades.
© Cercar la màxima qualitat de les jornades, mitjançant la selecció de ponents de
reconeguda capacitat o autoritat tècnica.
§

Criteris de gestió:
© Equip responsable de cada estudi o informe: cap del projecte (director del Gabinet
d’Estudis).
© Constitució d’un grup de treball específic participatiu i, si escau, amb incorporacions
externes.
© Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, la difusió
i la realització de la jornada.

4. Incidència en la societat
§

Millorar la col·laboració amb organismes i entitats institucionals o universitàries.
© Potenciar la signatura de convenis que permetin unificar esforços, aprofitar sinèrgies i
evitar duplicitats.
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© Organitzar i/o participar conjuntament en conferències, jornades i altres iniciatives
d’anàlisi i de debat socioeconòmic i laboral.
© Desenvolupar els acords de col·laboració subscrits.
§
§
§

Mantenir el contacte i compartir experiències positives amb altres CES.
Fer propostes de bones pràctiques en els àmbits competència del CTESC.
Realitzar visites a empreses i entitats que presentin algun aspecte rellevant, concordant
amb les seves competències.

5. Difusió de les activitats
§

Elaborar el Pla de comunicació del Consell, que es basa a potenciar l’espai web com a
mecanisme de difusió preferent:
©
©
©
©

Incrementar el contingut d’informació que s’ofereix i s’hi incorpora.
Actualitzar-lo de forma constant i emetre missatges sobre novetats.
Millorar l’accessibilitat (lingüística i visual) de la informació.
Incorporar totes les publicacions del Consell i en especial:
Ø Els dictàmens elaborats a petició del Govern sobre els seus avantprojectes
legislatius, normatius o plans sectorials.
Ø La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, de caràcter anual.
Ø L’Informe sobre el treball autònom.
Ø L’Informe de gestió.
Ø Els informes i estudis elaborats.

©
©

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

La persona que ocupa la Presidència.

§

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

§

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

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

El Ple

§

La Comissió Executiva

§

Les comissions de treball

§

La Presidència

§

Les vicepresidències

§

La Secretaria Executiva

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

Ple
§

Establir les línies generals de l’actuació del Consell.

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.

§

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

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

§

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

§

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

§

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

§

Designar els membres de la Comissió Executiva.

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

§

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

Comissió Executiva
§

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

§

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

§

Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.

§

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

§

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

§

Elaborar i aprovar l’Avantproposta de pressupost anual.

§

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

§

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

§

Elaborar el Pla de treball anual.

§

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

§

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

§

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

§

Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell.

§

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

§

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

§

Qualsevulla altra funció que el Ple li delegui expressament.
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Comissions de treball
L’article 11 del Decret 43/2007 estableix el nombre de comissions de treball permanent
necessàries i llur composició i funcions.
Es creen quatre comissions de treball de caràcter permanent:
a) Economia i Fiscalitat i Unió Europea, amb l’àmbit competencial següent: economia i fiscalitat,
Unió Europea i qualsevulla matèria no atribuïda expressament a cap altra comissió permanent.
b) Mercat de treball i polítiques socials, amb l’àmbit competencial següent: mercat de treball,
ocupació, relacions laborals, seguretat i salut laboral, formació ocupacional, immigració,
igualtat d’oportunitats, família, salut, educació, cultura i habitatge.
c) Polítiques sectorials, amb l’àmbit competencial següent: indústria, agricultura, ramaderia i
pesca, comerç, consum i turisme, recerca, desenvolupament i innovació.
d) Desenvolupament territorial i medi ambient, amb l’àmbit competencial següent: urbanisme,
ordenació territorial, infraestructures i mobilitat i medi ambient.
A part d’aquestes comissions de treball de caràcter permanent, el Ple del Consell pot acordar la
constitució de comissions de treball temporals i específiques per dur a terme encàrrecs concrets,
dins de les matèries de llur competència, que elaboraran els estudis, els informes i els dictàmens
que se’ls encomani en l‘acord de constitució.
Les comissions de treball permanents estan integrades per 12 membres -4 membres per cada
grup- més la persona que ocupa la Presidència, i assistides per la persona que ocupi la Secretaria
Executiva.
Són funcions de les comissions de treball permanents:
a) Elaborar les propostes dels dictàmens i les propostes, els informes i els estudis previstos a
l’article 2 de la Llei 7/2005.
b) Proposar que es duguin a terme i promoure la participació del Consell en congressos,
jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries de la competència del Consell i
promoure iniciatives relacionades amb l‘estudi, el debat i la difusió d’aquestes matèries.
c) Elaborar anualment una memòria, la qual ha d’exposar l’actuació de la Comissió de Treball
permanent de què es tracti, recollir les observacions i suggeriments que resultin de la seva
actuació i proposar les mesures correctores que consideri oportunes, per elevar-la
posteriorment a la Comissió Executiva.

La Presidència, les vicepresidències i la Secretaria Executiva
Les funcions dels òrgans unipersonals del Consell són les que disposen els articles 10 i
següents de la Llei 7/2005 i els articles 8 i següents del Decret 43/2007.
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3. Activitat dels òrgans col·legiats
El Ple
Enguany el Ple s’ha reunit en deu ocasions, totes de caràcter extraordinari.
25.01.2016. Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es
determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el
règim jurídic del servei de les empreses de mediació. La senyora Argemir n’és la ponent.
A continuació s’aprova, també per unanimitat, la proposta de pressupost del Consell per a l’any
2016.
22.02.2016. Extraordinària
S’aprova per unanimitat l’Informe Impacte de la reforma de la Política Agrària Comuna a
Catalunya. La senyora Rovira, ponent, en destaca no només les aportacions tècniques i les
recomanacions consensuades, sinó també el treball fet pels serveis tècnics del CTESC i els
membres del grup de treball.
A continuació s’aprova per unanimitat l’Informe de gestió del Consell corresponent a l’any 2015,
l’execució del pressupost també de l’any 2015, així com els objectius i criteris d’actuació del
Consell i el pla de treball, ambdós per a l’any 2016. La senyora Itoiz destaca el canvi d’orientació
de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, aprovat per la Comissió Executiva, així com
la decisió de publicar de manera independent l’Informe Situació dels treball autònom a Catalunya,
que també ha d’elaborar preceptivament el Consell.
14.03.2016. Extraordinària
En aquesta sessió s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de ports i de
transport marítim i fluvial, del qual n’és ponent el senyor Vizcarro. Tot i això, Foment del Treball i
Fepime presenten un vot particular conjunt que exposa el senyor Guillermo.
A continuació s’aprova per unanimitat l’organigrama del CTESC, així com la delegació en la
Comissió Executiva de la funció d’aprovar les modificacions pressupostàries que s’hagin de
tramitar, en compliment de l’informe sobre l’actuació del CTESC durant l’any 2014 de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
02.05.2016. Extraordinària
En aquesta sessió s’aprova per unanimitat l’Informe La inversió estrangera a Catalunya, elaborat
pels serveis tècnics del Consell. El ponent de l’Informe, el senyor Guillermo, en destaca la qualitat
tècnica i la rapidesa amb què s’ha fet, atès que ha coincidit amb un període de demanda baixa de
dictàmens i amb totes les dades disponibles des de l’inici del projecte. Abans de ser aprovat, en
destaca les principals conclusions i recomanacions consensuades.
A continuació, els assistents aproven per unanimitat designar la Secretaria Executiva com a
l’òrgan que assumeix les funcions corresponents a les unitats d’informació als efectes de
transparència i accés a la informació pública.
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17.05.2016. Extraordinària
En aquesta sessió del Ple s’aprova per quinze vots a favor, un en contra i una abstenció el
Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, del qual n’és ponent el senyor Franco. Acompanyant el Dictamen s’han presentat cinc vots
particulars, per part de CCOO i UGT, per Foment del Treball i Fepime, per PIMEC, per Unió de
Pagesos i per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.
Els representants d’aquestes organitzacions exposen els motius que els han dut a presentar els
respectius vots particulars. La senyora Torró indica que la Confederació de Cooperatives de
Catalunya s’adhereix al vot particular presentat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.
Per últim, la senyora Itoiz indica que, a efectes merament informatius, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha fet arribar l’Ordre per la qual s’estableixen les instruccions necessàries
per a la participació de treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el dia 26
de juny de 2016.
29.06.2016. Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Pla de gestió de districte de conca
fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, del qual n’és ponent la senyora Cabañas. El senyor
Oña explica el vot particular que presenten conjuntament UGT i CCOO al Dictamen, que recull les
consideracions que no hi han estat recollides. El senyor Bonastre s’adhereix al vot particular.
A continuació, s’aprova per unanimitat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de l’any
2016. La senyora Itoiz informa que serà presentada públicament el dia 15 de juliol i que l’acte el
clourà la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.
09.09.2016. Extraordinària
S’aproven dos dictàmens per unanimitat: d’una banda, el Dictamen sobre el Projecte de decret
sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, del qual n’és
ponent la senyora Cabañas. De l’altra, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'universalització
de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, del
qual n’és ponent el senyor Labrador.
21.09.2016. Extraordinària
En aquesta sessió del Ple s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió
residencial, del qual n’és ponent el senyor Illa. Foment i Fepime presenten un vot particular
conjunt al Dictamen, tot i votar-hi a favor. El senyor Guillermo explica el contingut del vot
particular.
A continuació, la senyora Itoiz informa als assistents de la proposta de transferència de crèdits
1/2016. Així mateix, s’aprova per unanimitat la proposta de pressupost del Consell per a l’any
2017.
28.11.2016. Extraordinària
S’aproven dos dictàmens per unanimitat. En primer lloc, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei
de fusió dels col·legis oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i
Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals
de Catalunya. El senyor Guinjoan n’és el ponent.
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En segon lloc, s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc
mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics;
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments
comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
N’és ponent el senyor Franco i s’hi presenten set vots particulars, formulats per CCOO i UGT, per
Foment i Fepime, per PIMEC, per la Unió de Pagesos, per la JARC, per la Confederació de
Cooperatives de Catalunya i per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social. Diferents membres
d’aquestes organitzacions expliquen els motius pels quals presenten els vots particulars, que
recullen les consideracions que no integren el Dictamen aprovat i consensuat.
A continuació, s’aprova per unanimitat l’Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2015, del
qual n’és ponent el senyor Vives.
19.12.2016. Extraordinària
En la darrera sessió del Ple de l’any s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Pla de transport
de viatgers de Catalunya 2020. El senyor Jurado n’és el ponent.

Sala de Plens del CTESC
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La Comissió Executiva
La Comissió Executiva s’ha reunit en nou ocasions, de les quals quatre ho ha fet amb caràcter
ordinari i cinc amb caràcter extraordinari.
11.01.2016. Ordinària
En aquesta reunió es dóna el vist-i-plau a la proposta de pressupost per al 2016 que ha d’aprovar
el Ple amb caràcter previ a la tramitació corresponent.
S’acorda suprimir la figura del ponent dels capítols de l’MSEL, entenent que tots els membres
seran coneixedors de la proposta de redacció feta pels tècnics i conseqüentment, podran fer les
aportacions que considerin, en el si de cada Comissió.
S’informa sobre l’escrit del Departament de Justícia amb la finalitat que el CTESC contribueixi a
donar coneixement, entre els col·lectius que formen part del seu àmbit d’influència, del nou marc
legal establert pel Decret 171/2015 sobre el Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la
Generalitat i del seu Sector Públic.
S’informa sobre la proposta de col·laboració del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball de la UAB en el Projecte Eject La empleabilidad de l@s jóvenes: formación,
género y territorio. A l’espera de valorar l’esborrany del conveni de col·laboració, s’acorda que la
senyora Itoiz i el senyor Riudor es reuneixin amb els representants del Projecte Eject per precisar
l’abast de la col·laboració que es proposa al CTESC.
S’aprova fer un informe sobre la formació professional dual.
S’informa sobre la carta de PIMEC de 21.12.2015, que sol·licitava excloure del CTESC els
membres nomenats a proposta de l’associació Fepime-Catalunya i, per tant, deixar de convocarlos als actes del CTESC, per tal de no vulnerar la legalitat vigent. S’informa sobre les actuacions
fetes arran d’aquesta carta: escrit al secretari general del Departament d’Empresa i Ocupació i
escrit a PIMEC. El senyor Bonal informa de la interlocutòria de la Secció Segona de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23 de desembre de
2015, que acorda suspendre cautelarment l’executivitat de la Resolució del conseller d’Empresa i
Ocupació de 13 de juliol de 2015, que declara la nul·litat de ple dret del reconeixement, per silenci
administratiu positiu, de la condició d’organització empresarial més representativa a Catalunya de
Fepime-Catalunya.
15.02.2016. Ordinària
S’aprova l’execució del pressupost de 2015 per assentiment i es remet al Ple per a la seva
aprovació definitiva.
S’aprova per assentiment l’Informe de gestió 2015.
S’aproven per assentiment els objectius i criteris d’actuació per al 2016.
Pel que fa al Pla de treball 2016, s’analitza l’estat dels informes actualment en marxa, s’acorda fer
l’Informe relatiu a l’atur de llarga durada i es posposa la resta de propostes d’informe.
S’aprova el conveni marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el CTESC.
S’acorda que el senyor Franco, en resposta a la sol·licitud de proposar una persona significada del
CTESC com a membre del Consell Assessor del IV Congrés Universitari Català, es reunirà amb el
seu president, el senyor Josep Ferrer, per exposar-li què és el CTESC i preguntar-li què se
n’espera.
Seguidament el president explica la reunió del passat 10 de febrer amb la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies.
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S’acorda sol·licitar una reunió amb el president de la Generalitat i que el president visiti tots els
consellers.
S’acorda trametre a Òmnium Cultural una nota de condol per la mort de la senyora Muriel Casals i
que es faci extensiva a la seva família.
14.03.2016. Ordinària
S’informa sobre el control financer al CTESC (Exercici 2014) fet per la Intervenció General i sobre
les al·legacions presentades a l'Informe provisional. S’acorda que el senyor Franco i la senyora
Itoiz visitin la interventora general per exposar la singularitat del CTESC i del seu funcionament.
S’acorda que es respondrà la sol·licitud del Consell Assessor del IV Congrés Universitari Català
informant-lo que, atès el sistema de presa de decisions del CTESC, se’ls tramet la relació de les
organitzacions que en formen part per si volen fer-los extensiva la sol·licitud de nomenar una
persona significada com a membre del Consell Assessor Ampliat del IV Congrés Universitari
Català.
S’acorda que, per tal de poder avaluar la conveniència de participar-hi, se sol·licitarà informació
més detallada sobre la proposta de representants del CES de Flandes de col·laborar en el marc
d’un nou organisme sobre partenariat.
S’acorda agrair a l’Agència Tributària de Catalunya la proposta amb relació al Pla de prevenció i
reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018 i posar-li de
manifest que, tot i la voluntat de col·laborar, cal seguir les vies formals de sol·licitud de dictamen o
informe al CTESC.
S’acorda trametre a Josep Maria Álvarez una carta de felicitació pel seu recent nomenament com
a secretari general d’UGT.
04.04.2016. Extraordinària
S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els
estatuts del Centre de la Propietat Forestal.
S’acorda que el president assisteixi a la taula rodona sobre les polítiques públiques contra la
pobresa que forma part de la jornada organitzada per l’Observatori Dona, Empresa i Economia
(ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona.
16.06.2016. Extraordinària
S’aproven els comptes anuals corresponents a l’any 2015.
Es comença l’anàlisi i el debat de l'esborrany de consideracions i recomanacions de la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015.
Es descarta la participació del president com a expert en el debat Catalunya Social – Propostes
des del Tercer Sector, organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social entorn de
l’augment del salari mínim interprofessional.
28.06.2016. Extraordinària
S’aproven les consideracions i recomanacions de la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2015.
S’aproven els apartats “Sector Públic” i “Habitatge” de la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2015.
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La senyora Itoiz informa que el 29/06/2016 es produeix el canvi de precedència en la
Vicepresidència entre el Grup Primer i el Grup Segon i, per tant, la senyora Cabañas passa a ser
vicepresidenta primera. Així mateix, atès l’acord entre UGT i CCOO d’alternar-se cada dos anys
en la Vicepresidència que correspon al Grup Primer, la senyora Laura Pelay passa a ser
vicepresidenta segona.
S’informa sobre la resposta donada a l’escrit del president del Grup Parlamentari Catalunya Sí que
es Pot en relació amb l’interès d’aquest grup parlamentari de disposar de la valoració del CTESC
sobre el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
El president explica les reunions amb el president de la Generalitat, amb el conseller d’Empresa i
Coneixement i amb la consellera de Presidència.
El president explica la seva assistència a la trobada anual dels CES de les comunitats autònomes
i del Regne d’Espanya.
12.09.2016. Ordinària
S’aprova l’execució del pressupost a 31 de juliol de 2016.
S’aprova la proposta de transferència de crèdits 1/2016.
S’informa sobre l’estat dels informes en elaboració.
21.10.2016. Extraordinària
S’aprova per delegació del Ple el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires.
Amb relació a la proposta de PIMEC de fer un estudi sobre el finançament del sistema de
pensions, s’acorda que els tècnics del CTESC actualitzaran la recerca que ja hi ha sobre el
finançament de les pensions i que, posteriorment, es proposaran experts en aquest àmbit per
comparèixer davant dels membres del CTESC en format de seminari intern.
S’acorda actualitzar l’Informe Impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya a
petició de la Unió de Pagesos i del Departament d’Agricultura.
S’informa sobre l’estat dels informes en elaboració.
21.12.2016. Extraordinària
S’acorda la resposta a la invitació del Consell Escolar de Catalunya per participar en el debat
sobre el futur de l’educació a Catalunya.
S’acorda que el president assisteixi a la reunió convocada pel president de la Generalitat el 23 de
desembre al Parlament de Catalunya.
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Les comissions
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea
La Comissió Permanent d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea s’ha reunit cinc vegades en el
decurs de l’any 2016, totes amb caràcter extraordinari, tret d’una.
21.01.2016. Ordinària
Aquesta primera reunió, l’única de caràcter ordinari, va servir per elaborar i aprovar la Proposta de
dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions específiques de
contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic del servei de les empreses de
mediació. En aquesta mateixa reunió també es van proposar i debatre la proposta d’índex i els
possibles continguts del capítol I de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015,
titulat "L'economia a Catalunya".
28.04.2016. Extraordinària
En aquesta segona reunió, de caràcter extraordinari, es va aprovar la proposta d'informe titulat La
inversió estrangera a Catalunya, després d’analitzar-ne i debatre’n a bastament els continguts.
13.05.2016. Extraordinària
La tercera reunió es va dur a terme el mes de maig. Aquesta reunió, de caràcter extraordinari, va
servir per elaborar i aprovar la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic
08.06.2016. Extraordinària
La Comissió es va reunir novament el mes de juny. En aquesta ocasió, la Comissió es va reunir
amb l’objecte d’analitzar i debatre els continguts del capítol I, "L'economia a Catalunya", de la
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015.
24.11.2016. Extraordinària
Finalment, la darrera reunió de la Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va
dur a terme el 24 de novembre. En aquesta ocasió, la reunió va servir per elaborar i aprovar, entre
altres, dues propostes de dictàmens diferents.
D’una banda, es va aprovar el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials
d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i Enginyers Tècnics Forestals de
Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
D’altra banda, es va aprovar el Dictamen de l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental
de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost
sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de
l’impost sobre les estades en establiments turístics.
En aquesta mateixa reunió també es va analitzar i aprovar l'Informe Situació del treball autònom a
Catalunya.
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La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials
Enguany la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials s’ha reunit en tres ocasions, les tres
amb caràcter extraordinari.
07.06.2016. Extraordinària
En aquesta reunió s’analitzen i s’aproven els capítols III, “Mercat de treball”, i IV, “Condicions de
vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015.
08.09.2016. Extraordinària
En aquesta sessió s’elabora i s’aprova per sis vots a favor, cap en contra i dues abstencions la
Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb
càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut. S’acorda que sigui el senyor Labrador
el ponent del Dictamen en la sessió del Ple.
20.09.2016. 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 l’Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge
de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial. S’acorda que sigui el senyor Illa el
ponent del Dictamen el dia del Ple. Foment i Fepime anuncien la presentació de vot particular.

La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials
Enguany la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en quatre ocasions, totes elles amb
caràcter extraordinari.
11.02.2016. Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat l’Informe Impacte de la reforma de la política agrària
comuna a Catalunya i s’acorda que la senyora Rovira en serà la ponent el dia del Ple. Pel que fa a
la presentació de l’Informe, el president assenyala que està previst que es compti amb les
conselleres del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i que es fixi la data tenint en compte les seves agendes.
31.03.2016. Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel
qual s’aproven els estatuts del Centre de la Propietat Forestal. S’acorda també sol·licitar als
membres del Ple la delegació del seu vot en els membres de la Comissió Executiva per a
l’aprovació d’aquesta Proposta de dictamen.
25.06.2016. Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per assentiment el capítol II, “R+D+I i societat digital” de la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015, amb les modificacions proposades pels assistents.
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20.10.2016. Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de comerç,
serveis i fires, per nou vots a favor, cap en contra i una abstenció. Tots els assistents es reserven
el dret a presentar un vot particular al Dictamen.

La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
La Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha reunit cinc vegades, una amb
caràcter ordinari i quatre amb caràcter extraordinari.
10.03.2016. Ordinària
S’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial.
09.06.2016. Extraordinària
S’aprova l’esborrany del capítol V de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015.
27.06.2016. Extraordinària
S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
per al període 2016-2021.
06.09.2016. Extraordinària
S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i
les vies de gestió dels residus a Catalunya.
16.12.2016. Extraordinària
S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020.
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4. Dictàmens emesos
Aquest any el CTESC ha emès dotze dictàmens.

Dictamen 1/2016 sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions
específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic
del servei de les empreses de mediació.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 25 de gener de 2016.
El Dictamen consta de dues observacions generals i quatre observacions a l’articulat.
En les observacions generals es recomana incloure en el preàmbul que aquesta norma ha estat
dictaminada pel CTESC i, per tal d’utilitzar un llenguatge no sexista, es recomana substituir la
paraula “usuaris” per “persones usuàries”.
Pel que fa als requisits que s’han d’acreditar quan es presenta la comunicació prèvia, el CTESC
recomana incloure l’acreditació de tenir habilitat un sistema informàtic (aplicacions per a
dispositius mòbils, portal web, etc.) per atendre de manera telemàtica les possibles queixes i
consultes de les persones usuàries quan els serveis s’hagin contractat per aquests mateixos
mitjans.
Pel que fa a la facturació, el CTESC considera que s’hauria de desglossar l’import tarifat del
taxímetre, incorporant, si escau, els costos addicionals derivats de la contractació i/o negociació
dels serveis de mediació.

Dictamen 2/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial.
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 març de 2016.
El Dictamen consta de dues observacions generals, disset observacions a l’articulat i un vot
particular formulat per Foment i Fepime.
El CTESC considera que el desenvolupament de Ports de la Generalitat com a entitat pública
responsable de l’ordenació de les infraestructures portuàries podrà permetre una millor
coordinació de la seva gestió i dotar de més seguretat jurídica les activitats relacionades amb
aquest sector.
El CTESC destaca que es creï el Consell de Ports com a mecanisme per a la participació social i
el compromís amb els objectius establerts en la norma, tot i que recomana una major concreció en
la seva composició.
Pel que fa al transport marítim i fluvial, el CTESC considera que tant en el títol de la Llei com en el
llibre que ho desenvolupa s’hauria d’esmentar que el transport es refereix a transport de
passatgers. També es considera que s’hauria de substituir la paraula “fluvial” per la paraula
“continental”, atès que la norma regula el transport en aigües continentals, i el concepte
“continental” és més ampli que el concepte “fluvial”.
La norma estableix que l’Administració tributària pot requerir als gestors de les infraestructures
portuàries l’elaboració d’estudis tècnics sobre la modificació del clima marítim i el seu efecte sobre
les infraestructures, els serveis i les operacions portuàries. El CTESC considera que en el cas que
l’administració competent en matèria de canvi climàtic realitzi una diagnosi sobre els efectes del
canvi climàtic en el sistema portuari català, l’administració portuària podrà requerir als gestors de
les infraestructures portuàries l’avaluació que aquests efectes tinguin sobre la infraestructura, els
serveis i les operacions portuàries.
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El CTESC recomana que es revisi i es clarifiqui quins abocaments en el domini públic portuari
estan autoritzats, quins necessiten autorització i quins estan prohibits.
Pel que fa a la prevenció i el control de la contaminació atmosfèrica i acústica, el CTESC
considera que s’hauria d’incloure en la norma que els titulars de vaixells i embarcacions amb
sistemes de propulsió o de manteniment que puguin afectar la qualitat de l’aire hauran d’adoptar
les mesures tècniques i d’operació per reduir les emissions de gasos i partícules contaminants.
En el vot particular Foment i Fepime manifesten que consideren essencial que Ports de la
Generalitat s’estructuri de forma que permeti una gestió individualitzada de cadascuna de les
infraestructures portuàries per tal d’afavorir la competència i la incardinació amb els interessos del
territori en el qual actuen.

Dictamen 3/2016 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatus del
Centre de la Propietat Forestal.
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la
sessió extraordinària del dia 4 d’abril de 2016.
El Dictamen consta de disset observacions a l’articulat de caràcter tècnic.
Amb relació a les funcions dels òrgans de govern del Centre de la Propietat Forestal, es recomana
la revisió de determinades funcions del Consell Rector perquè no entrin en contradicció amb el
que estableix la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal. També es
recomana que s’inclogui un apartat específic per regular les funcions de les vicepresidències.
Pel que fa al desenvolupament del procés electoral, es recomana que s’inclogui en quin termini
s’han de proclamar definitivament les llistes, en el cas que no s’hagi interposat recurs, i que
s’estableix el termini en què s’ha de realitzar el recompte definitiu dels vots emesos.

Dictamen 4/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per quinze vots a favor, un en contra i una
abstenció,en la sessió extraordinària del dia 17 de maig de 2016.
El Dictamen consta de catorze observacions generals, trenta-dues observacions a l’articulat i cinc
vots particulars formulats per CCOO i UGT, per Foment i Fepime, per PIMEC, per Unió de
Pagesos i per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.
El CTESC considera que aquesta norma és un avenç cap a una tributació que incorpora criteris
ambientals; així, d’una banda, es valora el cànon sobre la deposició i la incineració de residus
municipals com un incentiu a la valorització de residus i, d’altra banda, es valora l’impuls donat a la
gestió com a subproductes dels residus generats en el sector productiu, si bé es considera que
s’hauria de regular de manera més ambiciosa. També es considera que la prohibició del lliurament
gratuït de bosses de plàstic pot contribuir a avançar vers objectius ambientals.
Així mateix, considera que les taxes creades pel servei de tramitació de l’autorització d’emissions
no s’haurien d’exigir a les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental integrada, atès que
aquestes ja són subjectes passius de la taxa per l’obtenció de l’autorització que inclou la part
atmosfèrica. Altrament, recomana la revisió de la taxa per l’accés a les infraestructures de
sanejament en alta, atès que podria gravar conceptes similars.
El CTESC destaca que la regulació de beneficiaris de la tarifa social del cànon de l’aigua és una
mesura que pot contribuir a millorar la qualitat de vida de persones en risc d’exclusió social, tot i
que considera que s’hauria d’haver ampliat el col·lectiu de beneficiats. També considera positiu
que es destini l’import de certes sancions de l’Agència Catalana del Consum a la lluita contra la
pobresa energètica.
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El CTESC considera que els increments d’entre l’11,5% i el 35,8% de les taxes sobre la inscripció
de vehicles agrícoles, duplicat de certificats d’inscripció i baixa i inscripció al Registre Oficial de
Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària de Catalunya no es corresponen amb
un increment proporcional de les despeses associades al tràmit i demostra una falta de sensibilitat
amb la situació general del sector.
Pel que fa a les bonificacions de la taxa de les certificacions d’edificis o habitatges existents,
considera que la norma hauria de ser més ambiciosa i incorporar els edificis o habitatges tipus C.
En relació amb les deduccions en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició
d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent, el CTESC proposa afegir a
les societats cooperatives com entitat en la qual es pot invertir.
El CTESC considera que la norma hauria d’establir mesures per tal que les taxes aplicables al
desenvolupament de mòduls formatius vinculats a certificats de professionalitat d'iniciativa privada
no esdevinguessin una barrera per optar a aquests certificats. Així mateix, considera que caldria
afegir a la deducció de l’IRPF les donacions als centres tecnològics, atès que aquests fan arribar
la innovació a les empreses, especialment a les petites i mitjanes.
El CTESC constata que les modificacions a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, s’han presentat de forma unilateral per
part del Govern sense que hi hagi hagut, com és preceptiu, cap tipus de concertació amb els
agents econòmics i socials més representatius, ni amb les organitzacions que formen part del
Consell de Direcció del SOC que van participar en l’elaboració i la redacció de la Llei aprovada
recentment i que ara es modifica. En conseqüència, s’insta el Govern a traslladar, amb caràcter
urgent, aquestes modificacions al Consell de Direcció del SOC com a òrgan competent.
Respecte a la modificació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el CTESC
considera que l’elecció del prestador del servei no s’ha de fer únicament sobre la base del millor
preu o oferta. Considera fonamental garantir les condicions laborals, contingudes en la negociació
col·lectiva, de les persones treballadores de les entitats que prestaran els serveis, així com la
qualitat del servei o prestació. També considera que en la contractació pública l’Administració ha
de garantir que no hi hagi competència deslleial partint del no compliment del conveni laboral. Així
mateix, es constata que les modificacions introduïdes en aquesta Llei s’han realitzat sense
l’informe preceptiu del Consell General de Serveis Socials on estan representades les entitats i
associacions representatives.
Amb relació als vots particulars, CCOO i UGT presenten, d’una banda, observacions relatives a la
fiscalitat. La primera d’elles fa referència a l’IRPF en les rendes altes i es deriva de la Resolució
17/XI del Parlament de Catalunya, que insta el Govern a estudiar l’aplicació de noves figures
fiscals i a millorar les ja existents. Consideren que, per tal d’incrementar els recursos de la
Generalitat i acostar-se a la pressió fiscal europea, caldria una aportació més equitativa per part
de les rendes més altes incrementant la seva aportació a l’IRPF. També consideren que caldria
recuperar la tributació efectiva en les herències de quantia rellevant dels contribuents dels grups I i
II de l’impost (cònjuges i descendents). La segona observació és per recomanar que s’estableixin
solucions legals que garanteixin una tributació més equitativa per part de les centrals nuclears.
D’altra banda, pel que fa a la modificació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
consideren que, donada la seva rellevància i la quantitat de modificacions, s’hauria de tramitar
com a Avantprojecte de llei de forma independent.
Foment i Fepime presenten vot particular per posar de manifest que recomanen revisar els articles
5, 40, 55 i la disposició addicional setena, atenent la Sentència C-201/14 del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea.
També consideren que s’hauria d’incorporar un nou supòsit d’exempció de la taxa per la utilització
del domini públic per causa de les afectacions o modificacions de la xarxa de distribució existent
motivada per la necessitat de nous traçats o modificacions de la xarxa de carreteres de la
Generalitat. D’altra banda, recomanen fer extensiu el permís d’edificabilitat en zones inundables al
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sòl no urbanitzable, d’acord amb els usos urbanístics que permet la Llei d’urbanisme,
majoritàriament vinculats a explotacions agràries o de serveis.
A més, proposen l’eliminació de l’article 58, que fa referència al règim de les fundacions del sector
públic de la Generalitat, atès que consideren que no millora l’eficàcia i l’eficiència de la gestió de
les fundacions ni l’ús dels recursos públics. Alternativament demanen corregir els criteris de
definició i adscripció de les fundacions com a sector públic de la Generalitat, per tal que hi siguin
aquelles que de forma voluntària així ho manifestin.
En el seu vot particular PIMEC planteja tres qüestions que no van obtenir el suport majoritari en el
procés d’elaboració del dictamen. La primera qüestió és relativa al fet que no consideren adequat
el recàrrec del 20% que afecta les empreses d’abastament d’aigua. La segona qüestió fa
referència a les dades que ha de subministrar la Direcció General de la Policia a l’Agència
Tributària per tal de comprovar l’impost sobre les estades en establiments turístics, ja que
consideren que pot vulnerar la Llei de protecció de dades. En la tercera qüestió manifesten que
consideren insuficient el termini de sis mesos per desplegar els concerts ocupacionals i
consideren que caldria ampliar-lo a dotze mesos.
La Unió de Pagesos ha emès un vot particular perquè el Dictamen no recull entre les seves
observacions cap objecció a la introducció d’una declaració responsable dels elements concrets
de gestió de dejeccions ramaderes i consideren que aquesta és una qüestió cabdal. Consideren
que la presentació anual d’una declaració responsable dels elements concrets de gestió de
dejeccions ramaderes és contrària al principi de simplificació administrativa, atès que ja existeix
l’obligació de presentar documentació que acredita la gestió de les dejeccions, és a dir, les
explotacions ramaderes sotmeses al règim d'autorització ambiental ja han de presentar anualment
el llibre de gestió a la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
El vot particular de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social és relatiu a la contractació pública
de serveis d’atenció a les persones. En primer lloc, consideren essencial incloure la lliure elecció
com un dels principis rectors explícitament reconeguts del sistema públic dels serveis socials. En
segon lloc, consideren que cal millorar la garantia sobre el respecte efectiu al dret de la persona a
decidir sobre els suports que ha de rebre. En tercer lloc, aposten per l’avançament en la
transposició de la Directiva europea 214/24/UE, de 26 de febrer, relativa a la contractació pública i,
en concret, per l’establiment de criteris de valoració especial respecte de les entitats d’iniciativa
social per tal de donar preferència en l’adjudicació de la concertació pública.

Dictamen 5/2016 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i sobre la Proposta
d’acord pel qual s’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció,
en la sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2016.
El Dictamen consta de catorze observacions generals, trenta-una observacions a l’articulat i un vot
particular formulat conjuntament per CCOO i UGT, al qual s’ha adherit el senyor Ramón Bonastre
Bertran.
El CTESC posa de manifest que els objectius i la planificació del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 consoliden l’aplicació de la Directiva marc de
l’aigua. Tot i així, troba a faltar concreció i definició en les mesures proposades per a aquest segon
cicle de la planificació hidrològica. El CTESC considera que s’hauria d’establir, d’una manera
raonada i tècnicament justificada, quines seran les actuacions concretes que s’han de
desenvolupar per assolir els objectius de la planificació.
El CTESC considera que és necessari augmentar l’eficiència en tots els usos de l’aigua i gestionar
racionalment els recursos hídrics, ja que és un eix clau per al bon desenvolupament d’una
societat, que s’han d’incorporar les tecnologies modernes als sistemes de gestió de forma
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generalitzada per tal de millorar o substituir la infraestructura existent en tots els usos i que cal
millorar la recollida de la informació per poder obtenir dades fiables per a la planificació.
El CTESC considera que en els pressupostos generals de l’Estat s’haurien de preveure fonts de
finançament per garantir l’aplicació efectiva de les actuacions planificades i es recomana que en la
imposició de taxes i impostos indirectes es considerin les circumstàncies personals i familiars
d’una manera més rellevant.
El CTESC constata que, d’una banda, el Pla no té en compte les noves demandes d’aigua de
naturalesa industrial, o d’altre tipus, vinculades a l’activitat econòmica i que, d’altra banda, es
reforça el poder de l’Administració competent per revisar, substituir o actualitzar concessions
actives susceptibles d’incrementar les demandes actuals. El CTESC considera que s’haurien de
flexibilitzar tant les dotacions disponibles com els mecanismes de revisió i recomana introduir
mesures per garantir la seguretat jurídica dels titulars de concessions o autoritzacions actualment
existents davant processos de revisió i preveure els impactes econòmics que puguin suposar.
El CTESC considera que s’hauria d’arribar a un acord amb els titulars actuals de les concessions
d’aprofitament d’aigües subterrànies i, en defecte de solució consensuada, s’haurien d’indemnitzar
econòmicament les reduccions en les extraccions de volums subterranis a determinats sistemes,
la modificació de concessions existents i la substitució de recursos. En la revisió de les captacions
actives s’hauria de corregir la tendència en el consum d’aigua de la instal·lació en els 10 anys
anteriors, amb relació a l’evolució de l’activitat econòmica general, i de la seva producció en
particular.
El CTESC manifesta que en els criteris d’atorgament, modificació i revisió de concessions per a
l’aprofitament d’aigües superficials s’hauria de tenir en compte el risc d’introducció d’espècies
invasores en zona de domini públic hidràulic i, pel que fa als criteris per a la concessió d’aigües
subterrànies, correspondria a l’ACA avaluar la possible afectació als cabals circulants.
El CTESC considera que el mal estat qualitatiu o el mal estat químic per intrusió salina d’una
massa d’aigua subterrània no hauria de ser causa justificativa de la denegació de sol·licituds de
concessió i clausura de captacions sinó que s’haurien de regular elements de flexibilització i de
gestió dels episodis i l’adopció de mesures oportunes per garantir el bon estat de la massa
d’aigua.
Pel que fa a la dotació màxima de 250 litres/persona/dia amb destí a l’abastament de població, el
CTESC considera que estaria justificada en situació de sequera, però s’hauria de preveure una
flexibilització de les dotacions màximes segons les necessitats reals dels diferents municipis.
El CTESC considera que no té sentit la limitació del 30% dels abocaments connectats al sistema
públic de sanejament procedents d’activitats econòmiques no industrials que presentin un alt grau
d’estacionalitat, ja que no està relacionada amb la capacitat real del sistema d’absorbir-la i amb les
conseqüències ambientals de la connexió. Es proposa que sigui l’ens gestor del sistema qui
decideixi si la instal·lació pot assumir la nova connexió.
El CTESC recomana recollir expressament qui és competent per realitzar les actuacions de
manteniment i conservació de les lleres públiques i com es pot gestionar i finançar la transmissió
de l’execució d’aquesta tasca a un tercer.
El CTESC considera que s’hauria de justificar la distinció que realitza la norma entre l’àmbit del
sistema Ter-Llobregat i la resta de les conques internes de Catalunya amb relació a l’ordre de
preferència en els usos de l’aigua.
El CTESC proposa potenciar i impulsar la recerca científica en matèria agronòmica i hidrològica, i
millorar la transferència tecnològica i la col·laboració entre els centres de recerca, l’Administració i
altres partícips per tal de possibilitar una millor gestió de l’aigua en l’àmbit agrari.
En el vot particular, CCOO i UGT manifesten que el Govern ha de garantir la gestió del cicle de
l’aigua des del vessant de l’interès general i que ha de realitzar una planificació pública avançada,
amb models de gestió transparents, que parteixin de la participació i el compromís dels agents
econòmics i socials. També manifesten que el Govern té l’obligació de fer prevaler els interessos
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generals per sobre dels privats i que les infraestructures hídriques no poden partir de la primacia
dels interessos econòmics privats, sinó que ha de prevaler la garantia universal a l’aigua.
Consideren que les tarifes i la fiscalitat dels diferents serveis han de tendir a la recuperació de
costos, però incorporant criteris socials i de progressivitat.

Dictamen 6/2016 sobre el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i
les vies de gestió dels residus a Catalunya.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per disset vots a favor, cap en contra i cap
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 9 de setembre de 2016.
El Dictamen consta de quatre observacions generals i nou a l’articulat.
A les observacions generals el CTESC considera que el Projecte de decret sotmès a dictamen
dóna resposta a la necessitat d’actualitzar, regularitzar i per tant, adaptar la normativa catalana a
la normativa actual vigent de l’àmbit estatal i europeu. Amb tot, constata la necessitat de garantir
la seguretat jurídica associada a totes les vies de gestió de residus incloses a la guia tècnica a què
es fa referència a la disposició addicional, raó per la qual el CTESC considera que cal donar a
aquesta guia el rang normatiu corresponent.
El CTESC considera que en alguns casos s’haurien d’establir criteris més concrets per a
l’assignació de certs codis de residu i, així mateix, constata que, en alguns casos, l’assignació de
les vies de gestió no resulta del tot exhaustiva, ja que s’observa que per a residus de composició
assimilable però de diferent procedència, s’assignen vies de gestió diferents. En aquest sentit, el
CTESC sol·licita que es clarifiqui el criteri.
En les observacions a l’articulat el CTESC proposa ampliar el termini que es dóna a la persona
productora o posseïdora del residu per fer al·legacions en el procediment contradictori, atès que
considera que els 10 dies previstos pel Projecte de decret és un període de temps extremadament
reduït.
El CTESC considera que la guia tècnica a què fa referència la disposició addicional, atès que
desenvolupa l’annex d’aquest decret, hauria de tenir algun rang normatiu que permetés formular
discrepàncies per la via administrativa per part dels administrats.
El CTESC considera que a l’annex no queda clar si existeix un ordre de prioritat d’aplicació entre
les opcions de gestió que es descriuen. El CTESC sol·licita que s’especifiqui que es tracta de vies
alternatives i equivalents de gestió.
El CTESC proposa afegir la via de gestió D8 a una sèrie de residus per tal d’evitar l’excés de
procediments contradictoris i atès que a Catalunya es disposa de plantes de tractament biològic
que generen residu i no material compostable.
La resta de les observacions a l’articulat tenen contingut formal.

Dictamen 7/2016 sobre l’Avantprojecte de llei d’universalització de l’assistència
sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per disset vots a favor, cap en contra i cap
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 9 de setembre de 2016.
El Dictamen consta d’una observació general i una a l’articulat.
A l’observació general el CTESC valora de forma positiva l’objectiu d’assolir a Catalunya, amb
càrrec a fons públics, la universalització i l’homogeneïtzació dels nivells d’accés a l’assistència
sanitària i la recuperació d’un dret.
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A l’observació a l’articulat proposa afegir, a la disposició final segona, que l’aprovació de les
disposicions reglamentàries es faci en un termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor
de la Llei, atesa la necessitat recollida, entre d’altres, a l’article 2.3.

Dictamen 8/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a
l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 21 de setembre de 2016.
El Dictamen conté deu observacions generals i divuit a l’articulat, d’entre les que cal destacar les
següents:
Pel que fa a les observacions generals, destaca que el CTESC participa de l’objectiu de dur a
terme accions per afrontar el risc d’exclusió residencial i valora la voluntat de revertir els efectes
negatius de la suspensió de part de l’articulat de la Llei 24/2015. Així mateix, valora la celeritat
amb la qual s’ha pogut redactar el nou articulat i la voluntat del Govern per intentar consensuar els
principals aspectes que presenta l’Avantprojecte.
No obstant això, el CTESC considera que els mecanismes proposats per a la resolució dels casos
de sobreendeutament així com per a l’augment del parc social d’habitatges són insuficients i no
aporten garantia.
El CTESC considera que és necessari un paper actiu de les administracions públiques mitjançant
les polítiques socials que passa per dotar adequadament les polítiques d’habitatge.
Així mateix, el CTESC considera que la complexitat dels processos previstos en aquest
Avantprojecte de llei fa necessari garantir la coordinació, la col·laboració entre administracions així
com l’acompanyament de les persones en situació d’exclusió residencial o en risc d’estar-hi.
Pel que fa a les observacions a l’articulat, vuit de les quals són tècniques, destaca que el CTESC
considera que cal aclarir el concepte de sobreendeutament recollit a l’article 4.a, atès que no
queda clar si pot derivar de qualsevulla relació de consum o bé d’aquelles relacionades amb el
pagament de l’habitatge.
El CTESC proposa ampliar el nombre de persones en representació de les entitats financeres i de
crèdit i també proposa la possibilitat d’incorporar un representant de les entitats representatives de
subministraments a la Comissió d’Habitatge i Assistència davant situacions d’emergència social en
cas que el concepte de sobreendeutament pugui derivar d’aquest tipus de relacions de consum.
El CTESC també proposa ampliar la representació de les persones en situació de vulnerabilitat
social en les entitats del Tercer Sector Social que treballen en aquest àmbit i a no limitar que la
representació se centri únicament en les entitats que treballen en l’àmbit de l’habitatge.
El CTESC recomana ampliar els terminis tant de propostes alternatives de redreçament de la
situació de sobreendeutament i per formular objeccions com dels períodes d’ajornament o
fraccionament de pagaments.
El CTESC recomana que s’especifiqui que la resolució del procediment de mediació determinarà
l’extinció del deute únicament en cas d’acord entre les parts.
El CTESC proposa que es tingui en compte el moment en què es concediren cada un dels crèdits
que conformin el passiu, la situació del deutor en aquell moment, la garantia que en el seu cas
tingueren i el destí per al qual es formalitzà la operació.
Foment i Fepime presenten un vot particular per posar de manifest que no comparteixen el
contingut de les observacions generals segona i tercera.
El vot particular també constata l’existència de conflictes competencials, atesa la relació de la
norma objecte de dictamen amb la Llei 24/2015, suspesa pel Tribunal Constitucional i pendent de

Informe de gestió | 2016 | Pàg. 26

resolució sobre el fons. També es constata que l’Avantprojecte estableix una nova regulació del
dret de propietat sobre l'habitatge, atès que hi inclou el deure d’habitar-hi.
Així mateix, el vot particular considera que el desplegament de les polítiques socials correspon a
les administracions públiques i no es pot derivar als subjectes privats aquesta obligació.
El vot particular també conté una relació de les modificacions legals dutes a terme per apaivagar
el risc d’exclusió residencial.
També hi ha un conjunt d’aportacions relatives al procediment de mediació establert a
l’Avantprojecte de llei per tal que aquest s’adeqüi als principis bàsics del procés de mediació
(voluntarietat imparcialitat, confidencialitat i universalitat) previst en l’ordenament jurídic català. El
vot particular posa de manifest que el sistema de mediació ha estat, és i ha de ser de caràcter
voluntari, per la qual cosa Foment i Fepime no poden participar de cap manera en què s’estableixi
una sanció administrativa contra una decisió que ha de ser plenament voluntària.
El vot particular considera, amb relació a l’article 13, que podria ser una causa d’inadmissió
l’existència d’avaladors en els deutes amb capacitat suficient per atendre el seu compliment. En
cas que els avaladors no garantissin la totalitat dels deutes del titular, haurien de quedar exclosos
del conveni o acord aquells deutes garantits.
El vot particular proposa també que es determini un període de 5 anys, com estableix la Llei
25/2015 de mecanismes de segona oportunitat, des de la firma de l’acord a partir del qual es
podria revisar la situació financera i patrimonial de la persona deutora, podent-se activar els
deutes condonats, totalment o parcialment, en cas de millora de la seva situació.
El vot particular posa de manifest que Foment del Treball i Fepime consideren que resulta
excessiva la mesura d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge i que en el cas
d’expropiació s’hauria d’aplicar la Llei de sòl i el Reglament de valoracions.
Amb relació a l’article 17, el vot particular posa de manifest el desacord amb l’obligació de
reallotjament pels particulars prevista en aquest l’article i assenyala que caldria fixar un període
de temps per informar l’Administració a fi i efecte que pugui dur a terme el reallotjament de les
persones en risc d’exclusió residencial.
Finalment, el vot particular proposa afegir una disposició addicional a la Llei de l’habitatge per
sol·licitar una nova pròrroga de dos anys per acabar les construccions pendents, i per tant,
resoldre un problema greu derivat de la llarguíssima crisi patida.

Dictamen 9/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires.
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la
sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2016.
El Dictamen consta de quatre observacions generals, vint observacions a l’articulat i un vot
particular presentat conjuntament per UGT i CCOO.
El CTESC considera que els horaris comercials haurien d’adoptar els principis inspiradors de
l’Informe de la Comissió de la Reforma Horària a efectes de la conciliació entre la vida laboral i
personal, especialment de les persones treballadores del sector del comerç i els serveis. També
considera que l’aplicació de les excepcions establertes en la norma no hauria de contrariar el
model comercial mediterrani.
El CTESC recomana una revisió de la quantia màxima de les sancions per infraccions greus tenint
en compte que han sofert un augment sobre les quanties vigents. Pel que fa a la publicació de les
sancions, es considera que s’haurien de publicar quan la resolució sancionadora fos ferma en via
jurisdiccional i no en via administrativa.
Pel que fa a la pròrroga de la condició de municipi turístic, el CTESC considera que hauria de ser
de dos anys i no de quatre, com estableix la norma.
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El CTESC considera necessari que la norma reculli:
§

Una nova modalitat comercial: la venda directa de productes agroalimentaris realitzada
directament pels productors o les agrupacions de productors agraris de subministrament
directe a les persones consumidores de la pròpia producció, sense la intervenció de cap
persona intermediària.

§

Una nova causa per a la transmissibilitat de les autoritzacions per a la venda i la prestació
de serveis de manera no sedentària en mercats de marxants: el traspàs a favor d’un
familiar fins a segon grau sense que aquest pugui representar cap avantatge per al
prestador cessant.

§

L’obligació de publicar el Pla d’inspecció al Portal de la transparència de la Generalitat amb
l’objectiu de garantir la transparència en l’actuació de l’Administració i potenciar l’efecte
dissuasiu de l’activitat inspectora.

En el vot particular, UGT i CCOO manifesten el seu suport al Dictamen consensuat. Posen de
manifest que la norma condicionarà significativament cinc-cents mil treballadores i treballadors i la
vida de les seves famílies. Atès que ja es porta dos anys parlant de la necessitat i la conveniència
de modificar els horaris en general, tot apropant-los als usuals en el països europeus, no
consideren acceptable els horaris comercials establerts en la norma.
Pel que fa a l’horari general, entenen que s’hauria de restablir el màxim de 72 hores setmanals
d’obertura que ja havia estat vigent a Catalunya i que generava un ampli consens sectorial.
Consideren que s’hauria de reduir l’horari màxim d’obertura diari, avançant l’hora de tancament de
les 22 hores a les 21 hores i, pel que fa a les jornades especials del 24 i 31 de desembre, caldria
establir les 19 hores com a hora màxima de tancament.

Dictamen 10/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics
Forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de
Catalunya.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció,
en la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 2016.
El Dictamen consta de dues observacions, una general i una a l’articulat.
El CTESC valora la fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de
Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya, ja que considera que afavorirà la millor
prestació dels serveis als col·legiats i a la societat.
També considera que la norma hauria de regular la subrogació del nou Col·legi als drets i les
obligacions del personal dels col·legis que es fusionen.

Dictamen 11/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de
l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans
establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 2016.
El Dictamen consta de deu observacions generals, cinquanta-vuit a l’articulat i set vots particulars
formulats per CCOO i UGT, per Foment i Fepime, per PIMEC, per Unió de Pagesos, per JARC,
per la Confederació de Cooperatives de Catalunya i per la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social.
Informe de gestió | 2016 | Pàg. 28

El CTESC destaca que la regulació de beneficiaris de la tarifa social del cànon de l’aigua és una
mesura que pot contribuir a millorar la qualitat de vida de persones en risc d’exclusió social, tot i
que considera que s’hauria d’haver ampliat el col·lectiu de beneficiats. També considera positiu
que es destini l’import de certes sancions de l’Agència Catalana del Consum a la lluita contra la
pobresa energètica.
Pel que fa a les taxes, es recomana reduir la taxa per ocupació privativa del domini públic portuari
en el cas que els contribuents acreditin l’aplicació de mesures de reducció de les emissions de
partícules o gasos contaminants a l’atmosfera. També es recomana revisar la taxa per l’accés a
les infraestructures de sanejament en alta, atès que podria gravar conceptes similars i els
increments d’entre el 15% i el 37% de les taxes per la gestió tècnica de serveis facultatius
agronòmics ja que no es corresponen amb un increment proporcional de les despeses associades
al tràmit. Pel que fa a les bonificacions de la taxa de les certificacions d’edificis o habitatges
existents, es considera que la norma hauria de ser més ambiciosa i incorporar els edificis o
habitatges tipus C.
El CTESC considera que la norma hauria d’establir mesures per tal que les taxes aplicables al
desenvolupament de mòduls formatius vinculats a certificats de professionalitat d'iniciativa privada
no esdevinguin una barrera per optar a aquests certificats. Així mateix, considera que caldria
afegir a la deducció de l’IRPF les donacions als centres tecnològics, atès que aquests fan arribar
la innovació a les empreses, especialment a les petites i mitjanes.
El CTESC valora el cànon sobre la deposició i la incineració de residus municipals com un incentiu
a la valorització de residus. També es considera que la prohibició del lliurament gratuït de bosses
de plàstic pot contribuir a avançar vers objectius ambientals.
El CTESC valora les mesures per promoure la lliure concurrència i la prevenció del frau en la
contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, ja que potencia la
transparència en els processos de licitació, afavoreix la igualtat i no discriminació entre els
licitadors i evita una eventual arbitrarietat de l’òrgan de contractació.
En relació amb les deduccions en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició
d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent, el CTESC proposa afegir
les societats cooperatives com entitat en la qual es pot invertir.
El CTESC considera que haurien d’estar exemptes de l’impost sobre les estades en establiments
turístics les realitzades per persones amb discapacitat acreditada igual o superior al 33 per cent,
així com de les persones que l'acompanyin. I pel que fa a la destinació dels recursos del Fons per
al Foment del Turisme s’hauria de tenir en compte l’accessibilitat tant en els projectes com en les
actuacions.
El CTESC considera que cal garantir que els agents econòmics i socials del territori relacionats
amb el turisme hagin de ser consultats pels ens locals a l’hora de determinar les polítiques
d’implantació de les millores turístiques derivades de l’ingrés de recursos provinents de la taxa.
El CTESC considera necessari que en el tràmit d’audiència sobre la tramitació dels plans de
protecció del medi natural i del paisatge i sobre l’elaboració i la tramitació de la proposta d’espais
perquè siguin seleccionats per la Comissió Europea com a llocs d’importància comunitària es
tinguin en compte les organitzacions professionals agràries més representatives, així com els
representants del món cooperatiu agrari.
Amb relació als vots particulars, CCOO i UGT bàsicament critiquen que la norma no reculli
aspectes fonamentals de la Resolució 17/XI del Parlament relatives a millorar les figures fiscals
existents com ara l’impost de successions, el de patrimoni o el tram autonòmic de l’IRPH per tal
d’incrementar ingressos i garantir un sistema fiscal més progressiu. També consideren que
l’impost sobre les estades en establiments i equipaments turístics situats a Catalunya hauria de
ser més ambiciós.
Foment i Fepime consideren que l’economia catalana es troba en període d’expansió i recomanen
que no es continuï amb la inèrcia de crear nous impostos. Consideren que les modificacions
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substancials que la norma introdueix tant en normativa tributària com administrativa pot generar
inseguretat jurídica. Demanen l’eliminació de l’impost sobre begudes ensucrades i consideren que
en la revisió dels imports de determinades taxes s’han aplicat increments del 4% sense tenir en
compte les darreres taxes d’inflació. També sol·liciten la inaplicació de l’augment del 10%
d’increment de la taxa del joc. Recomanen que les mesures en matèria de contractació pública es
traslladin al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública que el
Parlament està tramitant pel procediment d’urgència.
PIMEC considera que els nous impostos introduïts en la norma tenen suficient entitat com per
tramitar-se de forma separada d’aquesta. Consideren que els establiments culturals no haurien
d’estar gravats per l’impost sobre grans establiments comercials. Consideren que és discriminatori
gravar les begudes ensucrades envasades perquè es consideren perjudicials per a la salut i en
canvi no es graven altres productes que s’han demostrat que són perjudicials. Consideren que a
les cases de colònies que prestin serveis turístics d’allotjament no se’ls hauria d’aplicar l’impost
sobre les estades en establiments turístics.
Unió de Pagesos presenta un vot particular perquè el Dictamen no recull cap objecció a la
introducció d’un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes. Consideren
que el règim sancionador només ha de servir per poder sancionar actuacions intencionades que
comporten risc de contaminació i són incompliments d’obligacions establertes legalment. D’altra
banda consideren gravoses les taxes establertes per al sector equí i demanen que es clarifiqui el
subjecte passiu i es justifiqui l’import o la periodicitat de la taxa sobre declaracions veterinàries
responsables.
JARC considera que les memòries que acompanyen la norma no justifiquen les taxes adreçades a
l’àmbit agrari. No comparteixen la introducció de noves taxes ni l’increment, entre el 15% i el 37%
de les existents. Indica que hi ha obert un procés de treball interdepartamental per a la millora de
la normativa aplicable en matèria de gestió de dejecció ramaderes i fertilització on hi participa el
sector i altres interlocutors i el contingut d’aquesta norma no els ha estat comunicat. Tenint en
compte que l’augment de fauna salvatge és una qüestió cada cop més preocupant, consideren
que la modificació de la taxa pels permisos de caça major portarà conseqüències en prevenció,
lluita o reparació per a particulars i empreses. També considera que no s’han avaluat els impactes
que suposarà la modificació de la Llei 12/1985 d’espais naturals.
La Confederació de Cooperatives de Catalunya valora que el Govern tipifiqui infraccions en
matèria de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que poden perjudicar el medi
ambient i la salut de les persones, però no comparteixen alguns criteris per determinar quan una
pràctica pot ser considerada infracció i tampoc comparteixen part de les gradacions de gravetat
fixades en la norma. Consideren que l’establiment d’un règim sancionador en aquesta matèria
només ha de servir per poder sancionar actuacions intencionades i la tipificació de les sancions ha
de ser sobre accions comprovables. Indica que hi ha obert un procés de treball interdepartamental
per a la millora de la normativa aplicable en matèria de gestió de dejecció ramaderes i fertilització
on participa el sector i altres interlocutors, i recomana suprimir els apartats de la norma referits a
gestió de dejecció i fertilitzants i treballar-los en els esmentats grups.
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social considera que en aquesta norma s’hauria de regular el
temps de treball i la segona activitat en el cos de mossos d’esquadra, bombers de la Generalitat i
policies locals tenint en compte les necessitats dels membres del Cos que siguin persones amb
discapacitats o siguin familiars d’una persona amb discapacitat fins al segon grau de
consanguinitat amb la finalitat de garantir-los més flexibilitat horària i l’adaptació del lloc de treball.

Dictamen 12/2016 sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vot a favor, cap en contra i cap
abstenció, en la sessió extraordinària del dia 19 de desembre de 2016.
El Dictamen consta de set observacions generals i divuit observacions al contingut del Pla.
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El CTESC comparteix els principals objectius que es pretenen assolir amb el Pla de transport de
viatgers de Catalunya 2020 i recomana que es faci una descripció més detallada de les mesures
que cal implementar i de la seva periodificació.
Posa de manifest el decalatge entre el termini de vigència de l’anterior Pla de transport de viatgers
2008-2012 i la data en la qual previsiblement s’aprovarà la proposta actual (dins l’exercici 2017) i
considera que aquesta no és la forma escaient de dur a terme la programació. També destaca el
desfasament de bona part de les dades de referència que recull el Pla i que serveixen de matriu
per a la planificació de les mesures estratègiques.
El CTESC està d’acord en què el principal motiu de desplaçament de la població catalana és la
mobilitat laboral i que aquest fet s’hauria de considerar més explícitament per desplegar i revisar
les mesures incorporades al Pla. Considera que cal impulsar més decididament les accions per
millorar els serveis a centres de concentració d’activitat laboral; en aquest sentit, proposa
incorporar les taules de mobilitat com a àmbits de concertació a cada polígon de més de 5.000
persones treballadores, a partir de les experiències ja existents i amb la coordinació de cada
autoritat territorial de mobilitat.
El CTESC considera una oportunitat estratègica el projecte d’incorporar un nou sistema per
accedir a les xarxes de transport públic, la T-Mobilitat, i proposa avançar més decididament en la
integració tarifària dels diversos serveis públics de transport de cada una de les autoritats
territorials de la mobilitat, de manera transitòria i fins que sigui operatiu el nou model de TMobilitat.
El CTESC indica que el Govern ha de desenvolupar el debat amb els agents econòmics i socials
sobre el finançament del servei públic de transport, les zones tarifàries, els títols socials, els usos
recurrents i la revisió periòdica de preus, entre d’altres qüestions. En aquest sentit, atesa la
transcendència del canvi en matèria de finançament i tarifari, el CTESC demana ser consultat
sobre aquesta qüestió.
El CTESC considera que el nou corredor ferroviari Vandellòs-Tarragona podria deixar sense
servei una part de l’actual línia R16 de Rodalies, afectant importants nuclis de població (Salou) i
un gran centre d’activitat (Port Aventura), per la qual cosa proposa que s’analitzi l’opció d’una nova
adjudicació d’aquest servei.
El CTESC considera que s’ha de regular la situació actual de les parades dels serveis públics
col·lectius de l’aeroport de Barcelona, ja que no hi ha senyalització ni delimitació concreta
d’andanes i zona de parades ni una exposició correctament visible dels horaris de les diferents
línies.
Amb relació a les estacions d’autobusos, el CTESC considera que cal definir un programa
específic per a la millora de la seguretat, del confort i de l’accessibilitat del punts de parada de la
xarxa d’autobusos, especialment en els trams interurbans. Considera que els serveis bàsics
d’atenció a l’usuari que s’ofereixen en el recinte de l’estació han d’estar oberts i en bones
condicions en les franges horàries en què es prestin els serveis de transport.
Pel que fa a la reorganització de les estacions dels autobusos de la ciutat de Barcelona, es
considera que el Pla hauria d’incloure l’acostament dels usuaris del transport públic en autocar a
intercanviadors i punts estratègics de la ciutat que escurcin el viatge i facin atractiva l’oferta de
transport públic interurbà, sense portar els punts de parada a l’extraradi.
També s’assenyala que cal abordar la millora de l’estació d’autobusos de Girona, que va ser
enderrocada a l’inici de les obres del tren d’alta velocitat l’any 2009, construint-se’n una de forma
provisional que s’ha vist perjudicada amb una reducció de l’espai d’operació.
El CTESC considera que el Pla de transport, com a eina de planificació, hauria de preveure la
implantació dels mecanismes establerts en la disposició addicional onzena de la Llei 9/2003 de
mobilitat, és a dir, el pla d’ordenació del sistema de peatges a les infraestructures viàries i els
mecanismes necessaris perquè el transport públic col·lectiu de superfície estigui exempt de
peatges.
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5. Informes fets
Informe sobre l’impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya
Comissió de Polítiques Sectorials
La Política Agrària Comuna (PAC) ha estat des dels seus inicis un dels elements vertebradors del
projecte d’integració europea, així com la receptora d’una part molt important del pressupost
comunitari. Al llarg dels anys, la PAC s’ha anat transformant, des d’una eina per garantir els
aliments a la població i la renda de la pagesia, a introduir aspectes com la competitivitat i el
desenvolupament rural o a desvincular cada cop més els pagaments rebuts de la producció.
Entre els anys 2010 i 2011 s’inicia el darrer procés de revisió de la PAC, el qual es basa en termes
de reducció pressupostària, transparència i competència en el mercat interior, adequació als
compromisos amb l’OMC, als mercats internacionals i a les noves demandes dels consumidors.
L’impacte d’aquesta nova reforma es comença a veure a partir del 2015.
En aquest context, el CTESC, a iniciativa pròpia, ha decidit valorar l’impacte que la nova PAC pot
tenir a Catalunya. Així, aquest Informe pretén donar resposta a cinc objectius específics:
§
§
§
§
§

Descriure el marc econòmic del sector agropecuari, amb especial incidència als sectors
productius i al procés de producció, transformació i comercialització del sector.
Descriure el mercat de treball del sector agropecuari.
Descriure les diferents reformes que ha patit la PAC.
Analitzar l’impacte que pot tenir la PAC a Catalunya amb l’aplicació de la reforma.
Efectuar les consideracions i recomanacions que es considerin oportunes al Govern.

De l’Informe es voldria destacar el següent:
1. S’ha fet una anàlisi acurada del sector agropecuari, utilitzant totes les fonts disponibles
com són l’Enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries, el cens agrari, les
taules input-output, l’enquesta de població activa (EPA) o dades de la Seguretat Social,
entre d’altres.
2. En el text s’han incorporat les principals aportacions dels diversos experts que van
participar en les sessions de compareixences organitzades per a l’elaboració d’aquest
Informe i que s’han tingut en consideració en les propostes de l’Informe.
3. És molt remarcable la projecció econòmica de la reforma de la PAC que es fa a l’Informe.
Aquesta projecció ha estat possible gràcies al fet de poder disposar de les dades
històriques de les subvencions de la PAC, facilitades pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural.
4. Per últim, l’Informe incorpora un document de consideracions i recomanacions al Govern,
un total de 41, centrades en la millora de la situació del sector i en treballar per a la
següent revisió de la PAC per tal que la realitat i les necessitats del camp català es tinguin
més presents en el disseny i la implementació de les polítiques agràries.

Informe sobre la inversió estrangera a Catalunya
Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea
La inversió estrangera directa és un dels factors que influeixen en el creixement d’un país en
representar un input provinent de la resta del món que s’incorpora a la seva capacitat productiva.
Històricament ha generat efectes positius en termes d’implantació de noves tecnologies i d’impuls
de la internacionalització.
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En un context de globalització i incertesa econòmica derivada de la crisi econòmica, tant a escala
local com mundial, resulta útil tenir el major nombre d’eines possibles per diagnosticar si
l’economia catalana transita correctament pel cúmul de canvis de paradigma. En aquest sentit, la
inversió rebuda s’utilitza sovint com un indicador de l’atractiu que genera un territori envers
l’exterior, fet que es pot interpretar en termes de potencial de creixement i d’estabilitat.
Així doncs, des del CTESC s’ha volgut analitzar l’evolució de la inversió estrangera directa a
Catalunya a fi d’obtenir una aproximació de la seva importància, posant especial èmfasi en l’anàlisi
sectorial i de procedència d’aquesta inversió.

Informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya
Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea
L’any 2015, el nombre de persones que treballen per compte propi a Catalunya és, de mitjana,
530.547, representant el 17,2% de l’ocupació total. Atenent la importància estratègica del treball
autònom per al teixit productiu i per al creixement econòmic del país, el CTESC elabora un
Informe, amb una cadència anual, que formula una diagnosi, consensuada pels agents econòmics
i socials, de la situació del treball autònom a Catalunya.
L’Informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya, caracteritzant-ne en detall les
tipologies i establint-ne els seus principals trets des del punt de vista de l’oferta, sectorial i
territorial. Complementàriament, es planteja una anàlisi comparativa de les característiques del
treball autònom a Catalunya respecte d’altres països europeus. Addicionalment, s’efectua una
avaluació de les novetats més significatives en el seu règim jurídic i de protecció social. Les
polítiques de foment del treball autònom ocupen també un espai destacat en l’Informe: s’analitzen
per separat aquelles mesures de foment i promoció destinades específicament als treballadors
autònoms d’aquelles a què poden accedir altres formes de treball autònom que operen sota
formes jurídiques diferents.
La conjunció dels factors analitzats en l’Informe, d’espectre transversal, permeten al CTESC
emetre una sèrie 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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6.

Estudis i informes en preparació

Els òrgans corresponents del CTESC van acordar realitzar els següents informes, que estan en
preparació:
v Atur de llarga durada en les persones de més de 45 anys
v Gestió i impuls de les infraestructures II. Telecomunicacions
v Les experiències en FP dual i en alternança en l’àmbit educatiu
v Productivitat i model productiu
v Impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya. Actualització de dades
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7. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015
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 2015 ha estat realitzada pels serveis tècnics
del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva i ha estat aprovada en temps i
forma pel Ple en la sessió extraordinària que tingué lloc el 29 de juny de 2016.
La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015 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 primer capítol s’analitza l’evolució de l’economia a Catalunya durant l’any 2015. Per primer
cop des de l’esclat de la crisi tots els grans sectors han generat creixement a Catalunya, incloenthi també la construcció, que fins a l’any passat encara es trobava en recessió. El creixement que
s’ha assolit l’any 2015 -del 3,4%- ha estat el resultat d’un fort augment de la demanda domèstica,
atès que la demanda exterior ha deixat d’exercir d’atenuadora del cicle. El CTESC entén, però,
que el creixement que s’ha assolit enguany se circumscriu, en gran mesura, a un context que
depèn de factors exògens que poden canviar en un futur més o menys llunyà, fet que fa que
l’evolució de l’economia pugui ser vulnerable als canvis de cicle.
El segon capítol analitza la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través de dos
grans apartats, l’estat de l’R+D+I i la societat digital. Pel que fa a l’R+D+I, les dades darreres
dades disponibles en el moment d’elaborar la Memòria, corresponents al 2014, encara no
reflecteixen la millora de la situació econòmica del país, atès que les despeses en R+D+I respecte
del PIB tornen a davallar per quart any consecutiu, fins a situar-se en una taxa del 2,22%. La
principal causa d’aquesta disminució és atribuïble a l’R+D, atès que la innovació en general ha
tingut un comportament positiu. Pel que fa a la relació entre el món empresarial i la innovació, les
dades analitzades, si s’acaben consolidant, ens permetrien parlar d’un canvi de tendència
esperançador. Així, el nombre d’empreses que fan innovació tecnològica augmenta per primera
vegada, després de set anys, i se situa en un total de 8.830. Per un altre costat, la despesa en
innovació tecnològica també s’incrementa, encara que lleument, un 0,7%, i arriba als 3.119 milions
d’euros.
En el tercer capítol 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
mercat de treball, tot i una certa desacceleració els darrers anys, continua la pèrdua de població
en edat de treballar i de població activa. En canvi, la població ocupada segueix creixent i la taxa
d’atur disminuint arran de la recuperació econòmica, malgrat que la taxa d’atur encara es troba
lluny dels valors precrisi i es manté a la cua dels països europeus. L’atur de llarga durada es
manté en valors elevats, amb un increment del temps que fa que aquestes persones busquen
feina (el 21,9% de la població aturada fa 4 anys o més que en busca). És significativa la creació
de llocs de treball a la indústria, un sector que cal potenciar, i l’increment del seu pes sobre
l’ocupació, un fet que no s’havia produït des de l’inici de la crisi.
En el quart capítol 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 sistema sanitari català ha donat mostres de fortalesa
malgrat la restricció de recursos dels darrers anys. Els principals indicadors de salut han
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evolucionat favorablement, encara que es mantenen diferències pel que fa al gènere i al nivell
socioeconòmic. En l’àmbit de l’educació, el 2015 té com a dades rellevants, d’una banda, la
davallada de la taxa d’abandonament escolar prematur (en passar del 22,2% al 18,9% i
aproximar-se a l’objectiu fixat per la UE per a l’any 2020 [15%]) i, de l’altra, el repunt en la despesa
pública en educació del pressupost de l’any 2015 i que trenca la tendència decreixent registrada
els cinc anys anteriors, per més que encara està bastant per sota del pressupost de l’any 2010.
Pel que fa a la inclusió social i la protecció social, els principals indicadors mostren un augment de
la desigualtat en la distribució de la renda fins a arribar a les xifres de l’any 2014 (amb dades
d’ingressos de l’any 2013), en el qual la participació en la renda del 20% de les persones amb més
ingressos és 6,5 vegades més elevada que la del 20% amb els ingressos més baixos (indicador
S80/S20). També s’observa un creixement del risc de pobresa i exclusió social (AROPE), que
afecta el 26% de la població catalana l’any 2014. Així mateix, el risc de pobresa és especialment
elevat en el cas de la infància, atès que afecta el 28,8% dels menors de 16 anys l’any 2014, tot i
que aquesta taxa ha disminuït respecte del 2009.
El cinquè capítol analitza l’evolució dels principals paràmetres de sostenibilitat ambiental a
Catalunya, a partir de l’anàlisi de tres grans blocs: la preservació del medi ambient, la sostenibilitat
del consum i el canvi climàtic. Pel que fa a la sostenibilitat ambiental, el 30,5% de la superfície de
Catalunya està protegida i alguns indicadors de qualitat ambiental han millorat. A més, Catalunya
és la comunitat autònoma que més a prop està de recuperar els costos del cicle de l’aigua (el
81%) i ha fet avenços en les polítiques destinades a millorar la vigilància i la gestió ordenada del
bosc. També ha desenvolupat polítiques per evitar el despoblament de les zones rurals, com les
d’impuls de l’agricultura integrada i ecològica i de la ramaderia extensiva. Tanmateix, els
desafiaments mediambientals són molts, per exemple: preservar la biodiversitat, accelerar la
transformació del model de mobilitat per reduir la contaminació atmosfèrica, continuar amb la
millora de la gestió del cicle de l’aigua i l’eficàcia del sistema, reduir l’abandonament agrícola,
aconseguir productes agroalimentaris més competitius, augmentar el consum de productes
autòctons i internacionalitzar les empreses agràries i impulsar definitivament el model de cogestió
pesquera a Catalunya. Així mateix, la recollida selectiva (el 38%) dels residus urbans se situa lluny
de l’objectiu 2020 (el 55%).

Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2015
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8. Indicadors socioeconòmics i laborals
El CTESC elabora la publicació periòdica Indicadors socioeconòmics i laborals amb l’objectiu de
proporcionar una anàlisi concisa sobre els aspectes més destacats de l’evolució socioeconòmica i
laboral a Catalunya. La primera pàgina consta de dues seccions permanents, que són els
indicadors de conjuntura econòmica i els indicadors de mercat de treball. La tercera i darrera
secció està relacionada amb el tema analitzat de forma monogràfica en la segona pàgina. A
continuació enumerem els temes analitzats mes a mes.
Gener. Novetats normatives a l’any 2015 en l’economia social
Al llarg de l’any 2015 es van aprovar tres lleis en l’àmbit de l’economia social que es resumeixen
en aquest número, destacant-ne les principals novetats.
Febrer. Els indicadors de l’Agenda Digital Europea a Catalunya, Espanya i la UE-28
En aquest monogràfic s’analitzen per a Catalunya, Espanya i el conjunt de la UE-28 els indicadors
que són considerats clau a l’Informe de progrés de l’Agenda Digital Europea: l’accés ràpid a
Internet, la itinerància (roaming), l’ús regular d’Internet, l’Administració electrònica i el comerç
electrònic.
Març. L’impacte de la reforma de la PAC sobre les ajudes directes a Catalunya, 2015-2019
Ja des del 2015 i fins al 2019 es desplegarà el nou sistema de pagament de les ajudes directes
que es concediran a Catalunya per mitjà de la nova legislació de la PAC. En el darrer informe
elaborat pel CTESC, del qual en presentem una síntesi en aquest monogràfic, s’ha efectuat una
estimació de quin impacte podria tenir aquesta reforma.
Abril. L’impacte de la reforma de la PAC a Catalunya
En aquest monogràfic es presenten les consideracions i recomanacions de l’Informe L’impacte de
la reforma de la política agrària comuna a Catalunya que el Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya (CTESC) va presentar el passat 21 de març.
Maig. La inversió estrangera directa a Catalunya (I)
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va presentar el passat 20 de maig
l’Informe La inversió estrangera a Catalunya. En aquest monogràfic es fa un resum d’aquest
Informe.
Juny. La inversió estrangera directa a Catalunya (II)
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va presentar el passat 20 de maig
l’Informe La inversió estrangera directa a Catalunya. En aquest monogràfic es presenten les conclusions i les recomanacions que se’n deriven.
Juliol i agost. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015
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
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situació socioeconòmica i laboral de Catalunya. En aquest número es presenten les principals
consideracions i recomanacions al respecte.
Setembre. La recuperació econòmica i l’atur de llarga durada
La crisi econòmica va provocar un increment molt important de la taxa d’atur a Catalunya. La
recuperació dels darrers tres anys ha servit per reduir la taxa, però no tothom s’està beneficiant
d’aquesta millora. En aquest monogràfic s’analitza l’atur de llarga durada (més d’un any buscant
feina), a fi de copsar la severitat de la situació d’atur en cada col·lectiu.
Octubre. Evolució dels indicadors sobre el canvi climàtic a Catalunya
L’Acord de París sobre el canvi climàtic s’ha ratificat el mes d’octubre d’aquest any 2016 amb la
signatura de 81 dels 195 països que el van aprovar i que representen més del 60% de les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i entrarà en vigor l’any 2020. En aquest
monogràfic es presenten els objectius i els indicadors d’aquest Acord.
Novembre. El risc de pobresa o exclusió social a Catalunya l’any 2015
L’indicador AROPE mesura el risc de pobresa o exclusió social en el marc de l’Estratègia Europa
2020. Aquest indicador incorpora al risc de pobresa relativa dos components més: la privació
material i la intensitat del treball a la llar. En aquest monogràfic es comenta l’evolució d’aquest
indicador i de la taxa de risc de pobresa.
Desembre. La situació del treball autònom a Catalunya
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va aprovar el passat 28 de
novembre l’Informe La situació del treball autònom a Catalunya 2015. El monogràfic presenta les
consideracions i recomanacions d’aquest Informe.

Indicadors socioeconòmics i laborals
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9. Activitat institucional i comunicació
L’exercici 2016 va ser un període de represa econòmica a Catalunya, però on van sorgir moltes
situacions que van fer palès un problema de desigualtats, atès que la sortida de la crisi és lenta i
no arriba d’igual manera a tots els estrats socials. Aquestes dues qüestions, a més de l’interès
suscitat per les conseqüències que pot tenir el triomf de l’anomenat Brexit en referèndum a Gran
Bretanya el mes de juny, i que significa la sortida d’aquesta potència del si de la Unió Europea,
van guiar part de l’activitat institucional del Consell al llarg de l’any.
Per altra banda, es va donar continuació a la trobada anual que organitzen els consells econòmics
i socials de tot l’Estat per tal d’intercanviar experiències i maneres de fer i d’actuar davant dels
governs en la seva funció assessora. La trobada del 2016 va tenir lloc a Madrid i les conferències
que acompanyen la reunió dels presidents van tractar sobre la història de 30 anys en la Unió
Europea amb diverses ponències sobre els avantatges i desavantatges de ser-ne membre. El
debat es va fixar molt en el paper de la Unió en els anys de crisi econòmica i especialment en el
seu futur.
L’acte de presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral i de Catalunya, que elabora el
CTESC anualment per al Govern, va ser la principal ocasió on el president de l’entitat va posar de
manifest tant les dades de la represa econòmica com les condicions del mercat de treball i la
situació de desigualtats en l’ordre social amb unes importants derivades en els àmbits de
l’educació i de la salut. Segons la Memòria, davant les noves formes de pobresa hi ha situacions
de vulnerabilitat no cobertes o bé només cobertes parcialment. Per això, en la presentació del
document, el Consell va recomanar replantejar el sistema de protecció social per tal que sigui
capaç de garantir les cobertures necessàries i també sigui sostenible.
En l’àmbit comunicatiu es van fer accions per tal de presentar l’avaluació de l’impacte de la política
agrària comuna a Catalunya, la situació dels autònoms i la importància de la inversió estrangera a
Catalunya amb perspectiva històrica per tal d’analitzar si és constant o si té variacions
significatives en els anys de la crisi i en l’actualitat.
El president del Consell va assistir als actes institucionals de l’altre consell assessor del Govern, la
Comissió Jurídica Assessora -en aquest cas per a temes jurídics- reconegut com el CTESC a
l’article 72 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Entre els actes als quals va assistir, cal
esmentar la presa de possessió dels nous membres o la presentació de la Memòria.
La Presidència del CTESC també va assistir a les assemblees i congressos anuals de les entitats
membres , entre d’altres, el XII Congrés de la Unió de Pagesos , el Congrés Nacional de la UGT
de Catalunya , el Vè Congrés de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, l’Assemblea General de la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i els actes de lliurament de premis per part de
les organitzacions Foment del Treball i Pimec.
Així mateix va participar regularment a molts dels actes i conferències organitzats pels membres
sobre els temes laborals, socials i econòmics, d’interès per al CTESC. En la mateixa línia participà
a la VII Jornada de la Inspecció de Treball de Catalunya i va intervenir a la presentació de
l’Indicador d’igualtat de gènere de Catalunya que elabora anualment l’Observatori Dona, Empresa,
Economia, de la Cambra de Comerç de Barcelona. Assistí també a jornades d’entitats i fòrums
d’opinió com Cecot, la USOC, Col•legi d’Economistes, Fòrum Europa Tribuna Catalunya,
Fundació Factor Humà, Societat d’Estudis Econòmics, l’Institut d’Estudis Financers, la Cambra de
Comerç i al Pacte per a la transició energètica de Catalunya, entre d’altres.
Per altra banda, cal destacar la col•laboració amb altres entitats com el Consell de Relacions
Laborals i l’entitat d’avaluació de polítiques públiques, Ivàlua.
Entre les activitats del Govern, el president va participar als Debatreballs que organitza el
Departament de Treball i Afers Socials sobre temes d’actualitat i benchmarking amb les
actuacions en l’àmbit laboral que desenvolupen altres països europeus.
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En l’àmbit internacional, el CTESC va continuar amb el seguiment estadístic de les xifres
estadístiques de l’Euroregió, que plasma anualment a la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya.
En l’àmbit més representatiu, cal esmentar que el president del Consell va participar a les reunions
del Pacte pel Dret a Decidir que aplega representants polítics, institucionals i de la societat civil
catalana. També assistí als actes de lliurament de les Creus de Sant Jordi, de la Medalla d’Or de
la Generalitat de Catalunya, dels guardons Medalla al treball i Placa al treball President Macià i
també de la celebració de la Diada de Sant Jordi i de la Diada nacional de l’11 de setembre.
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10.

Comunicació mitjançant les xarxes socials

Un any més el CTESC ha informat de les seves opinions, recomanacions al Govern i activitats en
general a través de mitjans tradicionals, dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials a les
quals es va incorporar fa uns exercicis.
Per aquestes vies el Consell informa regularment a la societat i també fa convocatòries a les
presentacions dels seus informes i estudis així com dels dictàmens que aprova, a través de notes
de resum i enllaços al web.
Les convocatòries es fan per via electrònica i pel mateix mitjà, exclusivament, és possible accedir
als documents que genera.
Les xarxes s’utilitzen no només per difondre informacions del Consell sinó que també serveixen
per donar a conèixer treballs i documents generats per altres institucions de caire econòmic,
laboral i social que poden ser d’interès per al públic objectiu del CTESC.
D’aquesta manera s’amplia l’objectiu de comunicació de la institució cap a la funció de servir
d’altaveu per a altres coneixements sobre les matèries que el Consell tracta i analitza tant per als
professionals de la matèria com per a sectors més amplis i per a la societat en general.
Les presentacions públiques de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014, l’Informe
Situació del treball autònom a Catalunya, i els estudis L’impacte de la reforma de la política agrària
comuna a Catalunya i La inversió estrangera a Catalunya van poder ser seguides i comentades
per les xarxes destacant els aspectes més importants del seu contingut així com les
recomanacions al Govern per part dels membres del Consell, en la seva funció assessora.

https://twitter.com/ctesc
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11.

Actes del CTESC

L’impacte de la reforma de la Política Agrària Comuna a Catalunya
El dia 21 de març el CTESC organitza una jornada en la qual presenta les principals conclusions
de l’Informe amb el mateix títol, elaborat pel Consell a iniciativa pròpia, per tal de fer la valoració
de l’impacte que la nova PAC pot tenir a Catalunya com a conseqüència de la reforma aprovada,
que es va iniciar entre els anys 2010 i 2011 amb el procés de revisió de la PAC, plantejat en
termes de reducció pressupostària, transparència i competència en el mercat interior, adequació
als compromisos de l’OMC, als mercats internacionals i a les noves demandes dels consumidors.
S’efectuen un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit.
Presenta la jornada l’Hble. senyora Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. A continuació, la senyora Marta Rovira, ponent de l’estudi i consellera del Grup
Tercer del CTESC, fa la presentació de l’Informe. Clou l’acte l’Hble. Sr. Lluís Franco, president del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
La inversió estrangera a Catalunya
La inversió estrangera directa és un dels factors que influeixen en el creixement d’un territori, en
representar un input provinent de la resta del món que s’incorpora a la capacitat productiva del
país i que històricament ha generat efectes positius en termes d’implantació de noves tecnologies i
impuls de la internacionalització. En un context de globalització i incertesa econòmica derivada de
la crisi econòmica, tant a escala local com mundial, resulta útil tenir el major nombre d'eines
possibles per diagnosticar si l'economia catalana transita correctament pel cúmul de canvis de
paradigma. En aquest sentit, la inversió rebuda s'utilitza sovint com un indicador de l'atractiu que
genera un territori envers l'exterior, fet que es pot interpretar en termes de potencial de creixement
i d'estabilitat.
El CTESC organitza una jornada el dia 20 de maig per presentar els principals resultats de
l’Informe fet sobre inversió estrangera a Catalunya. La presentació va a càrrec de l’Hble. senyor
Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement. El senyor Salvador Guillermo, ponent de
l’Informe i conseller del Grup Segon del CTESC, en fa la presentació. Clou l’acte l’Hble. Sr. Lluís
Franco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Memòria socioeconómica i laboral de Catalunya 2015
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, atenent les funcions que li atorga la Llei
7/2005, de 8 de juny, elabora i tramet anualment al Govern una memòria en què es reflecteixen
les seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.
El dia 15 de juliol es presenta la Memòria corresponent a l’any 2016. L’Hble. Sr. Lluís Franco,
president del Consell, presenta les dades més rellevants de l’obra. La cloenda va a càrrec de
l’Hble. senyora Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.
Perspectives per a l’economia catalana per a l’exercici del 2017
La conferència, feta el dia 15 de desembre, fa un repàs de les previsions d’evolució
macroeconòmica per al 2017 a l’entorn mundial, europeu i espanyol; continua amb un repàs de les
previsions per a l’economia catalana. També es fa una aproximació a les prioritats dels
pressupostos de la Generalitat per al 2017 i als resultats aconseguits com també als objectius a
curt termini pel que fa a la millora de les magnituds d’equilibri pressupostari, solvència i
endeutament dels comptes públics de Catalunya.
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La conferència va a càrrec del senyor Pere Aragonès, secretari d’Economia.
Situació del treball autònom a Catalunya 2015
El dia 19 de desembre es presenta l’Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2015.
Aquest informe estava integrat com a capítol IV en la Memòria socioeconòmica i laboral que
anualment aprova el CTESC des de l’any 2007, fins que l’any 2016 el CTESC acorda aprovar-lo a
part de la Memòria. Es compon d’un apartat introductori i de set apartats que analitzen les
principals característiques del treball autònom, les dades referents a la protecció social, les
mesures de foment i promoció i les principals novetats normatives. També es fa una comparativa
del treball autònom a Catalunya respecte d’altres països europeus.
L’Hble. senyora Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, presenta la
jornada. El senyor José Martín Vives, ponent de l’estudi i conseller del Grup Primer del CTESC,
presenta el contingut de l’Informe. Clou l’acte l’Hble. Sr. Lluís Franco, president del Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Conferència Perspectives per a l’economia catalana per
a l’exercici del 2017
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12.

L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses

L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC) ha seguit amb la seva tasca
de recollir experiències i recursos vinculats a l’RSE a Catalunya. Durant l’any 2016 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 realitzat visites conjuntes a diverses empreses i entitats
incorporades a la base de dades (Escola Sant Gervasi i Museu Marítim de Barcelona). Així mateix,
s’ha participat en el II Cicle Formatiu de Formació en Responsabilitat Social que va incloure
diversos seminaris i tallers (Pacte mundial, Economia del Bé Comú, Seguretat i Salut Laboral: la
nova ISO45001, entre d’altres).
Actualment la base de dades de l’ORSEC compta amb un total de 143 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 de depuració i actualització
d’experiències i s’han donat de baixa un total de 24 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 34. Per altra banda, durant el 2016 la pàgina web de l’Observatori de l’RSE (ORSEC)
s’ha incorporat a la pàgina web del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
(http://ctesc.gencat.cat/observatori/observatori/rse).
Així mateix, el butlletí de l’ORSEC, que recull el més destacat del web (agenda, notícies, etc.),
s’envia mensualment a un total de 685 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 2016 es disposava d’un fons de 568 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 2016 l’ORSEC ha difós un total de 20 jornades als seus usuaris
i subscriptors.

http://ctesc.gencat.cat/observatori/index.html
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13.

Difusió d’informació, documentació i publicacions

S’elabora un pla de difusió amb els objectius de donar més visibilitat a les activitats del CTESC i
als productes que elabora i d’incrementar la fiabilitat de les trameses i el nivell de resposta
(feedback) dels destinataris de les publicacions del CTESC. Aquest pla preveu millores pel que fa
als àmbits següents:
§
§
§
§
§
§

En les prestacions d’accés a l’activitat editorial del CTESC (pàgina principal del web i
pàgines de publicacions).
En les eines de difusió editorial pròpies (noves o ja disponibles).
En la difusió de l’activitat editorial del CTESC mitjançant pàgines i contactes externs.
En la fiabilitat de les trameses i els nivells de resposta dels destinataris de les publicacions.
En la interrelació amb els destinataris dels butlletins Infopublicacions.
En la tramesa dels butlletins per tal de reduir les incidències i els errors i augmentar el
coneixement de les causes.

Les tasques de difusió s’han basat principalment, d’una banda, en l’establiment de contactes amb
entitats o institucions que puguin ser difusores, en el seu àmbit i mitjançant les seves plataformes
(webs, xarxes, blogs o directoris propis), de determinades activitats i/o publicacions del Consell;
d’altra banda, en la construcció i tramesa dels butlletins Infopublicacions, que impliquen la selecció
de conjunts de destinataris institucionals i la cerca d’altres específics (institucions, empreses,
professionals) que mantinguin una vinculació amb les temàtiques tractades pel CTESC.
L’any 2016 s’han elaborat els següents butlletins (Infopublicacions i Actes):
§
§
§
§
§
§

Conferència sobre les perspectives per a l’economia catalana per a l’exercici del 2017,
amb 630 destinataris.
Informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya, amb 721 destinataris.
Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015, amb 403
destinataris.
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015, amb 1.356 destinataris.
Informe sobre la inversió estrangera a Catalunya , amb 637 destinataris.
Informe sobre l’impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya, amb 659
destinataris.

Actualment el Directori del CTESC inclou 5.800 destinataris, classificats segons grups de
pertinença i àmbits temàtics. Les revisions metodològiques 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.
Durant el primer semestre de l’any 2016 es fa una revisió en profunditat de la imatge gràfica de les
principals publicacions del Consell (Estudis i informes i Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya) per tal de renovar-ne i modernitzar-ne la presentació i ampliar alhora la paleta de
colors disponible per a la construcció dels gràfics i les imatges i la visualització dels valors
corresponents. S’ha modificat la plantilla d’informes i memòria per tal d’incorporar els canvis fets.
De forma complementària s’han revisat i modificat les instruccions i les pautes d’estil publicades a
l’apartat Eines de redacció de la intranet.
Dins del procés editorial s’han dut a terme les tasques 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 La inversió estrangera a Catalunya
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§
§
§

Coberta de l’Informe La situació del treball autònom a Catalunya
Coberta de l’Informe de gestió 2015 (adaptació).
Coberta de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015 (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
12 dictàmens, un informe de gestió, una memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya i tres
informes. A més, es revisa i s’actualitza el tríptic informatiu del CTESC en els quatre idiomes
en què està publicat al web (català, castellà, aranès i anglès).
Per tal d’ampliar-ne la difusió, el resum executiu dels informes es continua traduint al castellà i a
l’anglès.
Prosseguint amb la col·laboració amb Dialnet, iniciada al desembre de 2013, es redacta un
conveni per cada informe i/o memòria elaborats, per tal que l’obra es publiqui en aquest repositori
universitari, que compta amb més d’un milió d’usuaris. Durant l’any 2016 s’han enviat a Dialnet
les obres següents, per incorporar-les a les seves bases de dades:
§
§
§

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015.
La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària.
Gestió i impuls de les infraestructures de l’energia.

Durant l’any 2016 els usuaris de Dialnet s’han descarregat els documents següents:
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014

72

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

89

Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques

79

Reorientació de les estratègies del sector de l’edificació

55

Gestió i impuls de les infraestructures II

79

El risc de pobresa i mercat de treball

44

A més, es revisen periòdicament les referències bibliogràfiques del Consell disponibles en la base
de dades Dialnet.
Es mantenen i s’actualitzen els principals apartats del web: l’Actualitat, amb periodicitat diària, el
Recull normatiu i els Indicadors socioeconòmics i laborals, amb periodicitat mensual, el
Recomanats segons peticions rebudes i/o detecció de documents d’interès, i la resta d’apartats
segons la freqüència necessària.
Es manté el circuit de tramesa dels dictàmens aprovats al CTESC al CES del Regne d’Espanya,
per tal que s’incorporin a la base de dades comuna d’informes, dictàmens i memòries. També es
manté una relació freqüent amb l’EADOP i amb els responsables del blog de llibres Gencat, que fa
difusió de les obres publicades pel Consell.
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PUBLICACIONS DIGITALS DEL CTESC DE L’ANY 2016

Dictàmens
Dictamen 1/2016 sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions
específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic del servei
de les empreses de mediació.
Dictamen 2/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial.
Dictamen 3/2016 sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els estatuts del Centre de la
Propietat Forestal.
Dictamen 4/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic.
Dictamen 5/2016 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i sobre la Proposta d'acord pel qual
s'aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
per al període 2016-2021.
Dictamen 6/2016 sobre el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i les vies de
gestió dels residus a Catalunya.
Dictamen 7/2016 sobre l'Avantprojecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària,
amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut.
Dictamen 8/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge
de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial.
Dictamen 9/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires.
Dictamen 10/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d'Enginyers
Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d'Enginyers Tècnics Forestals de
Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
Dictamen 11/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció,
manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes
ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre
les estades en establiments turístics.
Dictamen 12/2016 sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya.
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Indicadors
Gener 2016 – Novetats normatives de l’any 2015 en l’economia social
Febrer 2016 – Els indicadors de l’Agencia Digital Europea a Catalunya, Espanya i la UE-28
Març 2016 – L’impacte de la reforma de la PAC sobre les ajudes directes a Catalunya, 20152019
Abril 2016 – L’impacte de la reforma de la PAC a Catalunya
Maig 2016 – La inversió estrangera directa a Catalunya (I)
Juny 2016 – La inversió estrangera directa a Catalunya (II)
Juliol - Agost 2016 – Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya (MSEL) 2015
Setembre 2016 – La recuperació econòmica i l’atur de llarga durada
Octubre 2016 – Evolució dels indicadors sobre el canvi climàtic a Catalunya
Novembre 2016 – El risc de pobresa o exclusió social a Catalunya l’any 2015
Desembre 2016 – La situació del treball autònom a Catalunya

Memòries
Informe de gestió 2015
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015
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Estudis i informes
Informe sobre l’impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya
Informe sobre la inversió estrangera a Catalunya
Informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya
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Centre de Documentació
A la col·lecció bibliogràfica del Centre de Documentació s’han incorporat 811 documents nous.
D’aquests, 530 estan disponibles en format electrònic i 298 en format paper.
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Del volum total, 355 són articles de revista, mentre que 260 corresponen a monografies.
Publicacions periòdiques
El Centre de Documentació està subscrit a un total de 300 publicacions periòdiques, de les
quals 104 són revistes i 196 són anuaris. De totes elles, un 12% (35 títols), es reben en format
paper i un 88% (265 títols) en format electrònic.
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Bases de dades
El Centre de Documentació recull l’accés a 27 bases de dades. D’aquestes, 4 són de pagament
(especialitzades en legislació, jurisprudència i normes UNE AENOR) i van a càrrec de la Comissió
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. La resta són d’accés lliure.
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Millennium. Catalogacions
Les estadístiques extretes del programa Millennium mostren quin és el volum de publicacions
catalogades a la base de dades comuna de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de
Catalunya. Al llarg dels anys veiem l’evolució següent en la catalogació:
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El nombre de títols catalogats (registres bibliogràfics) al Catàleg BEG és de 5.247 fins al 31 de
desembre de 2016. En total, el Centre de Documentació participa en el Catàleg amb 6.651
volums (registres d’exemplar). Vegeu les dades estadístiques a l’annex 2, juntament amb les
dades de la resta de biblioteques BEG.
Peticions d’informació
La majoria de peticions d’informació fetes al Centre de Documentació procedeixen d’usuaris
interns, del CTESC majoritàriament, però també de la Generalitat de Catalunya. En total han estat
43 peticions, quasi el doble que l’any anterior, que van ser 27. Des de la Xarxa de Biblioteques
Especialitzades ens han fet arribar un total de 40 peticions. La majoria d’elles (37) han estat
peticions de llibres que hem ofert com a donació mitjançant els Encants del Centre de
Documentació, perquè estaven repetits en el fons documental. 3 d’aquestes peticions han estat en
qualitat de préstec interbibliotecari. Dues peticions han provingut d’altres centres: 1 del Consell
Econòmic i Social d’Espanya i 1 del Centre d’Estudis CERES.
Les cerques d’informació que s’han fet han estat:
§
§
§
§
§

Bibliografia sobre l’ocupació i l’atur juvenil d’articles de revista posteriors a 15/07/2015.
Bibliografia sobre l’avaluació de la formació dual.
Bibliografia de les revistes relacionades amb el món del treball que rebem al Centre de
Documentació.
Bibliografia sobre les càrregues de treball d'una unitat administrativa, des d’un punt de vista
pràctic, no teòric.
Tesaurus d’agricultura.

Préstecs
En total, el 2016 s’han efectuat 51 préstecs, 50 dels quals són a usuaris de la Generalitat de
Catalunya i 1 a un usuari extern a la Generalitat. S’ha retornat el mateix nombre de préstecs que
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els que s’ha fet. S’ha ampliat el període de préstec, mitjançant la renovació, en 94 ocasions. 47
dels préstecs ha estat de monografies. Només 3 ha estat de números de revista.
S’ha arribat a un acord de gratuïtat en la petició de documents amb el Servei d’Obtenció de
Documents (SOD) de la UPC, tal com tenen establert amb altres centres de la Generalitat de
Catalunya.
Tasques
Canvis a CDOC de la intranet i del web
S’han fet alguns canvis a l’apartat del Centre de Documentació de la intranet i del web:
§
§
§

S’ha afegit l’autor i el peu d’impremta als documents de la “Prestatgeria digital”.
A l’apartat de gestió interna dels “Media” s’ha afegit una casella de cerca per poder cercar
imatges, jornades, sons o vídeos abans d’introduir-los, per comprovar si ja hi consten.
S’ha abreujat el procediment d’actualització de l’apartat del Centre de Documentació a l’eina
de manteniment web. Ara només cal clicar: Dades auxiliars > *Actualitzacions* > actualitza
CDOC.

Revisió de bibliografies
S’han revistat les citacions bibliogràfiques i les bibliografies dels següents informes:
§
§
§

Informe sobre la gestió del temps remunerat
Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l'energia
Informe sobre l’impacte de la reforma de la PAC

Cerca d’imatges
Per tal d’elaborar la coberta dels següents informes s’han cercat imatges gratuïtes amb llicència
de lliure distribució (llicències Creative Commons):
§
§

Informe sobre la inversió estrangera a Catalunya
Informe sobre la formació professional

Dossiers sobre el CTESC del Recull de premsa
S’han elaborat els dossiers en format PDF dels articles del Recull de premsa sobre els actes de
presentació realitzats pel CTESC:
§
§
§
§

Informe sobre el sector agropecuari
Informe sobre la inversió estrangera a Catalunya
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015
Informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya

Pla de difusió del CTESC i indicadors d’avaluació
Amb relació al Pla de difusió elaborat, s’ha fet un llistat d’indicadors d’avaluació per avaluar els
objectius del Pla, el qual conté 29 indicadors per avaluar els objectius operatius, 12 indicadors per
avaluar les actuacions i 2 indicadors referits a l’Àrea.
S’han fet diverses propostes per a la reestructuració dels continguts de la pàgina web del CTESC
que s’han presentat a la Secretaria Executiva.
Aplicacions per a l’enviament de butlletins electrònics
S’han fet proves amb diversos programes que permeten obtenir estadístiques i millorar els
enviaments dels butlletins electrònics del CTESC. Les eines que s’han provat són les següents:
§

http://mailchimp.com/
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§
§
§
§
§

https://www.getresponse.com/
https://es.mailify.com/
http://mailrelay.com/es/
https://www.fromdoppler.com/
https://www.mailpro.com/

Mailing de destinataris
S’han realitzat les següents tasques per a la base de dades:
§
§

Actualització de dades de destinataris.
S’han reorganitzat els destinataris de les següents agrupacions: Centres de formació, Centres
d’estudi, Mitjans de comunicació | Revistes, Universitats | Facultats, departaments i escoles,
Universitats | Rectors i degans, Universitats | Professors i experts.
§ S’han fet cerques de destinataris per enviar les newsletters per a la presentació dels actes
següents:
© Informe sobre el sector agropecuari
© Informe sobre la inversió estrangera a Catalunya
© Jornada Perspectives per a l'economia catalana per a l'exercici del 2017

Portal Jurídic de Catalunya
S’han fet les gestions oportunes amb els serveis del Portal Jurídic de Catalunya de l’Entitat
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions per tal d’incloure un enllaç als dictàmens del CTESC
des del Portal a l’apartat “Dret de Catalunya > Doctrina d'òrgans consultius”. De la mateixa
manera hi consten l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Autoritat Catalana de la
Competència i el Consell Audiovisual de Catalunya. Des del CTESC s’ha desestimat fer el
buidatge dels dictàmens directament a la base de dades del Portal Jurídic per la despesa que
suposa.
Revisió i correcció dels registre del Catàleg BEG
S’han revisat i corregit els llistats de registres que el Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura envia periòdicament.
Comissió de Catalogació BEG
Aquest any s’ha canviat el nom del Grup de Treball de Catalogació BEG pel de Comissió de
Catalogació BEG. La Comissió, en la qual participa Carlos Pons, s’ha reunit en 11 ocasions durant
l’any. Entre els temes tractats destaquen:
§
§
§
§

S’han ampliat les possibilitats de cerca en el Catàleg BEG per tipus de material.
S’ha redactat la Guia per a la integració de registres RDA en el Catàleg de les BEG.
S’han elaborat els recordatoris per a la catalogació (què fer quan, QFQ) següents:
© QFQ... etiqueta 001
© QFQ... afegir enllaç als sumaris en línia d'una revista
S’han anat redactant les noves pautes per al Manteniment dels encapçalaments d’autoritat del
Catàleg de les BEG que es publicaran l’any 2017.

Les BEG a Dialnet
Des de la Comissió BEG s’han fet diverses gestions amb Dialnet perquè les BEG puguin utilitzar el
servei de Dialnet Plus, però encara no s’ha arribat a cap acord sobre si la subscripció podria ser
gratuïta fent el buidatge d’articles de revista o pagant la subscripció mitjançant la Comissió Central
de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

Informe de gestió | 2016 | Pàg. 53

14.

Entorns web

Web del Consell
L’any 2016 el web del Consell ha tingut 18.435 visites i, en total, s’han consultat 75.571 pàgines.
Les més consultades, a més de la pàgina principal del web, són Experiències de l’Observatori,
Espai intern i Recull normatiu.
Tal com planejàvem l’any passat i segons l’Acord de Govern, de 20.01.2015, d’aprovació dels
criteris dels webs corporatius i els acords posteriors amb els interlocutors de la Generalitat:
§

El web del Consell ha canviat l’adreça de www.ctesc.cat a ctesc.gencat.cat que
s’estableix com a domini únic. S’eliminen tota la resta de dominis contractats pel CTESC.

§

El web de l’Observatori s’incorpora al web com un apartat més.

§

S’eliminen de la xarxa el blog del CTESC i laRevista.

Per altra banda, tal com estableix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, s’ha mantingut l’espai Transparència que compleix amb totes les directius
establertes. Per fer-lo més visible, l’hem incorporat al menú principal del web.
Pel que fa al desenvolupament tècnic, ha entrat en funcionament la nova eina de gestió del web,
desenvolupada majoritàriament el 2015.
Altres novetats destacades del web són:
§

Dictàmens: creació de la fitxa única que inclou el dictamen aprovat, el resum del dictamen
i l’accés a la norma aprovada, si escau.

§

Recull normatiu:
© Establiment d’un enllaç únic a una normativa des del web.
© Establiment d’un enllaç únic a un conjunt determinat de normatives des del web.
© Classificació per àmbits.
© Divisió de les dues etapes històriques del recull, que responen a diferents criteris de
selecció i gestió.
© Millores en la cerca.
© Tres possibilitats d’ordenació de les normes: per àmbit, per tema o per data.

§

CDOC: millores en la presentació i coherència visual de la informació.

§

Memòria socioeconòmica i laboral: incorporació dels documents originals de taules i
gràfics com a dades obertes i manipulables.

§

Destinataris: millores en el formulari de subscripció, i possibilitat d’inscripció de diferents
actes simultàniament.

§

Cercador: eliminació de la cerca des del nostre web als dominis obsolets.

§

Eliminació d’iframes: permet una millor relació entre l’adreça de la pàgina i el seu
contingut, a més de ser una bona pràctica de desenvolupament web.

Intranet
Aquest any, aprofitant el canvi físic de servidors del Consell, s’han produït dos grans canvis interns
que hem pogut completar a tota la intranet abans d’acabar l’any:
§

Adaptació a HTML5 i CSS3, els estàndards web actuals.
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§

Sense canviar el llenguatge servidor, modificació del codi de programació lineal a
programació per objectes per permetre una millor reutilització del codi, una millora en el
rendiment de les pàgines i una major flexibilitat per als canvis.

Aprofitant aquestes adaptacions, s’han fet modificacions a algunes de les aplicacions existents.
Destaquem:
§

Directori
© Nou camp de descripció de grups.
© Canvis massius.
© Tancament de butlletins per desar les dades originals dels destinataris de les
trameses.
© Canvis de camps concrets directament del llistat.
© Creació de llistats en format csv per a la reutilització.
© Millora del seguiment dels canvis.

§

Recull normatiu
© Gestió dels conjunts determinats de normatives.
© Gestió dels àmbits. Es fa automàticament segons el nom de la norma, tot i que es
pot modificar posteriorment.

§

CDOC
© Cercador dels elements media.
© Millores en la presentació de la informació i en l’ordenació dels diferents elements.

§

Informació
© Es mostren destacades a la pàgina principal de la intranet les notícies referents al
CTESC durant quinze dies des de la publicació.
© Es permet la gestió de caducitat de les notícies de l’Espai obert.

§

Material
© Permet duplicar comandes anteriors.

Per altra banda, s’ha integrat dins de la intranet la gestió del Circuït de dictàmens amb un nou
desenvolupament tècnic, però mantenint al màxim la lògica de funcionament existent. Aquest
canvi ha permès millorar-ne el rendiment i exportar la integració amb una nova aplicació,
Activitats, que recull i millora l’aplicació Calendari, que tampoc formava part de la intranet.

Informe de gestió | 2016 | Pàg. 55

15.

La gestió administrativa i financera

EXECUCIÓ A 31 de desembre

CTESC
Pressupost

CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DEL PERSONAL
D/130000Retribucions bàsiques laborals

Variacions
Crèdit

Pressupost
Final

Autoritzat

1.542.495,21
509.585,34

10.004,79
-110.085,34

D/130000Retribucions complementàries laborals
D/132000Retrib. Bàsiques i altres Alts càrrecs
D/160000Seguretat Social

516.640,58
196.269,29
320.000,00

124.359,42
5.730,71
-10.000,00

641.000,00
202.000,00
310.000,00

638.165,82
201.551,95
302.786,87

CAPÍTOL II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERV
D/200000Altres lloguers i cànons de terrenys, béns,
D/202000Lloguer d'equips de reprografia i fotocopia
D/202000Lloguers i cànons de programari
D/203000Lloguer i cànons d'altre immobilitzat mater
D/210000Conserv. rep. mant. terrenys, béns naturals
D/212000Cons. rep. i manteniment d'equips de proc
D/212000Conservació, reparació i man. d'equips rep
D/212000Manteniment aplicacions informàtiques
D/213000Conserv. rep. i manteniment d'altre immob
D/220000Material ordinari no inventariable
D/220000Premsa, revistes, llibres i altres publicacio
D/221000Aigua i energia
D/221000Vestuari
D/221008Altres subministraments
D/222000Despeses postals, missatgeria i altres sim
D/222000Solucions de Connectivitat de Dades adqu
D/222000Comunicacions veu i dades adquirides a a
D/224000Despeses d'assegurances
D/226000Atencions protocol.laries i representatives
D/226000Organització de reunions, conferències i cu

771.051,69
362.000,00
3.500,00
2.000,00
6.500,00
60.000,00
1.700,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
8.000,00
30.000,00
950,00
3.000,00
600,00
15.000,00
1.000,00
7.000,00
4.000,00
6.500,00

-10.004,79
-1.000,00

761.046,90
361.000,00
3.500,00
1.000,00
500,00
60.000,00
1.700,00
5.000,00
13.245,21
1.000,00
3.000,00
8.000,00
31.000,00
950,00
3.000,00
600,00
0,00
1.000,00
7.250,00
4.000,00
6.500,00

649.202,13
360.981,24

D/226000Funcionament de consells i òrgans col·leg

115.000,00

D/226008Altres despeses diverses
D/227000Neteja i sanejament
D/227008Altres treballs realitzats per persones físiqu
D/228000Solucions Tecnològiques adquirides al CT
D/228000Serveis informàtics realitzats per altres ent
D/230000Dietes, locomoció i trasllats

34.136,95
20.000,00
10.000,00
8.164,74
53.000,00
5.000,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Transferit directament al Centre de les
Tecnologies i de la Informació de la
Generalitat de Catalunya

2.313.546,90

-1.000,00
-6.000,00

8.245,21

1.000,00

-15.000,00
250,00

3.500,00

0,00

1.552.500,00 1.539.321,85
399.500,00
396.817,21

Reserves Disponible % autoritzat
+ reserves
0,00

13.178,15
2.682,79

99,15%
99,33%

2.834,18
448,05
7.213,13

99,56%
99,78%
94,62%

6.706,41
1.183,71
865,76

111.844,77
18,76
3.500,00
1.000,00
390,41
4.363,22
1.700,00
1.023,65
1.877,04
429,07
410,20
2.264,22
2.465,55
493,12
386,74
481,23
0,00
1.000,00
543,59
2.816,29
5.634,24

84,20%
99,72%
0,00%
0,00%
1,69%
92,73%
0,00%
79,53%
227,36%
57,09%
86,33%
71,70%
95,11%
48,09%
87,11%
19,80%
0,00%
0,00%
95,81%
29,59%
13,32%

115.000,00

64.723,80

50.276,20

56,28%

34.136,95
20.000,00
10.000,00
11.664,74
53.000,00
5.000,00

16.794,53
19.773,63
6.568,08
11.175,29
47.624,38
1.094,54

17.342,42
226,37
3.431,92
489,45
5.375,62
3.905,46

49,20%
98,87%
65,68%
136,87%
89,86%
21,89%

125.022,92

94,60%

0,00
0,00

109,59
55.636,78
3.976,35
11.368,17
570,93
2.589,80
5.735,78
28.534,45
456,88
2.613,26
118,77

2.313.546,90 2.188.523,98

15.980,98

0,00

109.041,94
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Annexos
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Annex 1. Organització interna

Informe de gestió | 2016 | Pàg. 58

Annex 2. Relació dels membres integrants dels diferents òrgans en data
31 de desembre
PLE
§

President: Sr. Lluís Franco i Sala

§

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

§

Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells

Grup Primer
§

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
© Sra. Gina Argemir i Martínez
© Sra. Raquel de Haro González
© Sra. Montserrat Delgado Pérez
© Sr. José Manuel Jurado Villena
© Sr. Alfons Labrador i Tames
© Sr. Jesús Martínez Ortiz

§

Unió General 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. Lourdes Esteban Paredes

§

Fepime
© Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta
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Grup Tercer
§

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
© Sra. Maria Rovira Duran

§

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
© Sr. Josep Rosera i Simó

§

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
© Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni

§

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
© Sr. Xavier Pié i Dols
© Sra. Lorena Torró i Garrido

§

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
© Sr. Oriol Illa Garcia

§

Experts
© Sr. Ramon Bonastre i Bertran
© 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
© Sr. Alfons Labrador i Tames

§

Unió General de Treballadors de Catalunya
© Sr. José Manuel Fandiño i Crespo

Grup Segon
§

Foment del Treball Nacional
© Sr. Antonio Sáenz Andrés

§

Pimec
© Sr. Moisès Bonal i Ferrer

Grup Tercer
§

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
© Sra. Maria Rovira Duran
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Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
©
§

Sr. Josep Rosera i Simó

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Sr. Xavier Pié i Dols

COMISSIÓ DE TREBALL D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA
§

President: Sr. Lluís Franco i Sala

§

Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells

Grup Primer
§

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
© Sra. Gina Argemir i Martínez
© Sr. Alfons Labrador i Tames

§

Unió General de Treballadors de Catalunya
© Sr. José Manuel Fandiño i Crespo
© Sra. Laura Pelay i Bargalló

Grup Segon
§

Foment del Treball Nacional
© Sr. Andreu Basseda Tous
© Sra. Alba Cabañas Varales

§

Pimec
© Sr. Moisès Bonal i Ferrer

§

Fepime
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta

Grup Tercer
§

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
© Sr. Xavier Pié i Dols

§

Experts
© Sr. Joan B. Casas Onteniente
© Sr. Modest Guinjoan Ferré
© Sr. Rafael Ortiz Cervelló

COMISSIÓ DE TREBALL DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES SOCIALS
§

President: Sr. Lluís Franco i Sala

§

Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells

Grup Primer
§

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
© Sra. Raquel de Haro González
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© Sra. Montserrat Delgado Pérez
§

Unió General de Treballadors de Catalunya
© Sra. Laura Pelay i Bargalló
© Sra. Aida Ruiz Franco

Grup Segon
§

Foment del Treball Nacional
© Sra. Yesika Aguilar Granados
© Sra. Marisol Morales de Cano

§

Pimec
© Sra. Lourdes Esteban Paredes

§

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fepime)
Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen

Grup Tercer
§

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
© Sra. Lorena Torró i Garrido

§

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
© Sr. Oriol Illa Garcia

§

Experts
© Sr. Ramon Bonastre i Bertran
© Sra. Gemma Cairó Céspedes
© Sra. Jana Callís i Vilagut

COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SECTORIALS
§

President: Sr. Lluís Franco i Sala

§

Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells

Grup Primer
§

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
© Sr. Alfons Labrador i Tames
© Sr. Jesús Martínez Ortiz

§

Unió General de Treballadors de Catalunya
© Sra. Josefa Garcia i Lorenzo
© Sr. José Martín Vives i Abril

Grup Segon
Foment del Treball Nacional
© Sr. Juan José Meca Saavedra
© Sr. Antonio Sáenz Andrés
§

Pimec
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© Sra. Elena de la Campa Alonso
§

Fepime
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta

Grup Tercer
§

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
© Sra. Maria Rovira Duran

§

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
© Sr. Josep Rosera i Simó

§

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
© Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni

§

Experts
Sr. Ramon Bonastre i Bertran

COMISSIÓ DE TREBALL DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI AMBIENT
§

President: Sr. Lluís Franco i Sala

§

Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells

Grup Primer
§

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
© Sr. José Manuel Jurado Villena
© Sr. Jesús Martínez Ortiz

§

Unió General de Treballadors de Catalunya
© Sr. Dionís Oña i Martín
© Sr. José Martín Vives i Abril

Grup Segon
§

Foment del Treball Nacional
© Sra. Alba Cabañas Varales
© Sr. Jorge Juan Galofré Moragas

§

Pimec
© Sr. Moisès Bonal i Ferrer

§

Fepime
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta

Grup Tercer
§

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
© Sra. Maria Rovira Duran

§

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
© Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni

§

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
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© Sr. Xavier Pié i Dols
§

Experts
© Sr. Modest Guinjoan Ferré

Al llarg de l’any s’han produït els següents cessaments i nomenaments:
CESSAMENTS:
Grup Segon
§

Pimec
© Sra. Jana Callís i Vilagut

Grup Tercer
§

Experts
© Sra. Carme Porta Abad
© Sra. Esther Sánchez Torres

NOMENAMENTS:
Grup Segon
§

Pimec
© Sra. Elena de la Campa Alonso

Grup Tercer
§

Experts
© Sra. Gemma Cairó Céspedes
© Sra. Jana Callís i Vilagut
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