Nota de premsa

El Ple del CTESC ha aprovat el Dictamen
sobre la Llei d’acompanyament dels
pressupostos de la Generalitat 2022
Es recomana, entre altres qüestions, que en el futur la Llei
d’acompanyament es restringeixi a aquells aspectes que
tenen relació directa amb les modificacions normatives
derivades de la Llei de pressupostos
Barcelona, 10/11/2021.- El CTESC ha aprovat avui, en temps i forma, per unanimitat el
Dictamen sobre la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
2022.
El dictamen considera que aquest Avantprojecte de llei incorpora modificacions
legislatives que haurien de poder ser recollides en altres normes legals permetent un
debat parlamentari amb majors garanties i transparència.

Cànon de l’aigua i vulnerabilitat
El CTESC valora positivament el canvi normatiu que permet que els serveis socials
adrecin a l’Agència Catalana de l’Aigua informes per a la bonificació del cànon de
l’aigua de persones en situació de vulnerabilitat, ampliant així la seva cobertura entre
aquest col·lectiu.

Inversions a les societats cooperatives
El dictamen recomana incorporar un capítol que estengui les deduccions en concepte
d’inversió per un àngel inversor per a l’adquisició d’accions o participacions socials
d’entitats noves o de creació recent també a les societats cooperatives.
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Funció pública
El CTESC posa en valor la voluntat expressa del Govern per reduir la taxa de temporalitat
a la funció pública. Tanmateix, no comparteix l’argument d’efectivitat per reduir el cost de
la tramitació d’una norma amb rang legal específica, perquè entén que hauria de ser
previ el procediment de consulta i negociació amb els/les representants dels
treballadors/ores de la funció pública. Per una altra part, també considera que la
disposició sobre personal interí hauria de ser negociada en el marc de la Mesa de la
Funció Pública perquè afecta els drets del personal de la Generalitat.

Eleccions sindicals a l’Administració
El dictamen considera que la determinació per part del Govern de les condicions
especifiques (vot electrònic, per exemple) que han de seguir els procediments electorals
sindicals a l’Administració i al seu sector públic no s’ajusta a la legalitat i recomana la
seva supressió.
En la normativa vigent reguladora de les eleccions sindicals l’única referència al paper de
l’empresa estableix que “l’empresari ha de facilitar els mitjans necessaris per al
desenvolupament normal de la votació i de tot el procés electoral”. La funció atorgada
seria de facilitador dels mitjans per al correcte desenvolupament del procés, però en cap
cas la d’òrgan competent per establir la forma i condicions d’execució del procés
electoral.
Recorda que existeixen espais de concertació i diàleg social a la Generalitat de Catalunya
amb competències específiques.

Reserva de places públiques per a dones
El CTESC considera insuficient la reserva en el marc de les convocatòries d’accés i de
promoció interna al Cos de Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Cos d’Agents
Rurals i proposa una ampliació, de tal manera que el nombre de places reservades per a
dones no pugui ser inferior al 40% ni superior al 50%, en lloc d’entre el 25% i 40%
que diu aquesta llei.
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Institut Català de Finances
El CTESC comparteix l’objectiu d’ampliar les fonts de finançament de l’ICF a través de la
captació de dipòsits d'entitats privades. Tanmateix, el CTESC considera que el caràcter
d’entitat financera pública exigeix l’excel·lència pel que fa a la qualitat i transparència
d’aquests dipòsits, que vagi fins i tot més enllà de les garanties que s'exigeixen al
sector de la banca privada.

Habitatge turístic i en llars compartides
EL CTESC recomana que les limitacions temporals i períodes màxims de vigència de les
habilitacions per exercir aquestes activitats es demanin a les noves habilitacions.

Institut d’Acolliment i Adopció
El dictamen indica que la modificació que es pretén introduir, relativa a les funcions
d’aquest Institut, hauria de ser objecte d’un procediment ordinari de reforma de la
Llei, ja que requereix una anàlisi acurada dels seus efectes per tal de garantir l’interès
superior de l’infant.

Agència Catalana de Consum
El CTESC recomana incorporar com a vocals del Consell de Direcció de l’Agència
Catalana del Consum un vocal per cadascuna de les organitzacions sindicals més
representatives, així com no modificar la representació de les organitzacions professionals
agràries
Així mateix, recomana que es determinin numèricament els vocals en representació
dels departaments de la Generalitat i fa palès, també, que la composició i el nombre de
membres del Consell no pot ser modificada per una norma de rang inferior.
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Pla de simplificació i reordenació del sector públic
institucional
Es considera que la tramitació i l’aprovació d’un Pla de simplificació i reordenació del
sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat hauria de ser negociat en
el marc del diàleg social i ser fruit d’un fort consens de país. Més encara, quan les
necessitats de gestió dels fons europeus reclamen el desplegament i la dedicació de totes
les capacitats existents.

Millora de prestacions econòmiques
El CTESC considera que s’hauria d’aplicar la mateixa millora que s’aplica a la prestació de
joves extutelats (que té efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la
data de sol·licitud i no a la data de reconeixement) a altres prestacions que detalla, per
tal que aquestes tampoc puguin ser perjudicades pel retard de l’Administració en la
tramitació.

Traspàs d’informació de serveis de salut a serveis socials
Pel que fa a l’habilitació als serveis de salut per comunicar als serveis socials
determinades dades relacionades amb les persones ateses per ambdós sistemes, (de
caràcter identificatiu, de contacte, així com aquelles dades de la seva història clínica) el
CTESC considera que a efectes de protecció efectiva de situacions de violència i
maltractament també és necessari el traspàs d’aquesta informació.
A més entén que cal una atenció integral de la persona, i per això no s’hauria de limitar
en l’àmbit “sociosanitari”, sinó que a més s’ha d’ampliar a altres àmbits de la política social
(educació, habitatge, ocupació, garantia d’ingressos...).

Aprovació de plans d’urbanisme
El CTESC demana clarificar si les competències que s’atribueix a la Generalitat en
matèria d’urbanisme i, en concret, en la capacitat de formular i aprovar plans directors
urbanístics que afectin l’àmbit metropolità pot vulnerar les competències en matèria de
planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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Seguretat i salut laboral
El CTESC considera que no queda clar amb quin criteri s’estableix l’afectació del 10% de
l’import de les sancions econòmiques recaptades per infraccions en matèria de prevenció
de riscos laborals a incrementar el pressupost inicial de l’institut Català de Seguretat i
Salut Laboral .
Creu que si l'objectiu d'aquest import és el de garantir un finançament suficient de l'Institut
Català de Seguretat i Salut Laboral s'hauria de dotar a aquest de pressupost inicial
suficient. Per tant, el CTESC proposa expressar que “Per garantir un finançament suficient
per desenvolupar les activitats preventives específiques programades en el marc de les
seves competències, es destini almenys el deu per cent de l’import...”.

Pla de tancament i desmantellament d’incineradores
El CTESC proposa que el pla contingui un procediment de concertació amb les
empreses i els representants de les persones treballadores afectades, aplicant el
concepte de transició justa per reduir l’impacte en els llocs de treball.

Equiparació a les millors pràctiques internacionals
El dictamen valora la voluntat del Govern d’equiparar el nivell de transparència
pressupostària de la Generalitat amb les millors pràctiques internacionals, a través de
mesures que permetin millorar la valoració de l’Informe d’avaluació PEFA (Public
Expenditure and Financial Accountability), que actualment no atorga la qualificació
màxima al sistema pressupostari de la Generalitat de Catalunya.
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Enllaç al text del dictamen

Paraules clau
Administració pública, Economia, Fiscalitat, Pressupostos, Generalitat
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