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1.

Presentació

2013 ha estat l’any final d’aquesta tercera legislatura del Consell de Treball, Econòmic i Social
(2010-2013), en la versió que es va obrir al 2002, aplicant la Llei 3/1997, i de la remodelació que
va instaurar la vigent Llei 7/2005, de 8 de juny.
Un any que ha estat marcat per la persistència d’una profunda crisi econòmica que si bé, al final
del període anual, semblava oferir símptomes d’aturada en la seva caiguda, acumula darrere seu
un balanç molt dur de destrucció d’una part dels nostre teixit productiu (empreses i llocs de
treball), que ens impel·leix a treballar per la seva superació des d’una perspectiva econòmica,
però també social.
Un altre dels factors que potencialment podien haver condicionat de forma rellevant l’activitat del
Consell es derivava del canvi de Govern, generat com a conseqüència de les eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. No obstant això, la continuïtat en la
Presidència del Govern de Catalunya del Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró ha produït una
continuïtat en l’activitat legislativa i normativa que no és habitual en els anys postelectorals,
permetent d’aquesta manera un grau d’activitat significatiu.
El CTESC va emetre 27 dictàmens l’any 2013
Durant aquest any el CTESC ha emès 27 dictàmens.
Un nombre de dictàmens que consolida una dinàmica ascendent, ja que és quelcom superior als
25 del 2012 i també als 19 emesos en el 2011, si bé és cert que encara resta molt allunyat del
màxim històric que es va produir en l’any 2010, en què va haver de donar resposta a les 50
sol·licituds que va emetre el Govern de Catalunya aquell any. Tot i que cal dir que aquell any es
pot considerar com excepcional en la història de la tasca informadora desenvolupada pel CTESC,
com ja es va explicar a l’Informe de gestió corresponent a aquell any. 1
Cal imputar al grau de continuïtat de la majoria del Govern que s’hagin informat 6 avantprojectes
de llei, el doble dels dictaminats i realitzats l’any anterior, ja que el procés de gestació, tramitació i
aprovació d’aquest tipus de normatives depassa habitualment el termini d’un any i sense
l’esmentada continuïtat no sembla lògic haver pogut assolir aquesta fita.
Pel que fa al nombre de dictàmens referits a decrets aquest ha estat similar. Se n’han fet 20,
davant dels 21 del 2012. Per concloure l’apartat de dictàmens cal afegir també la referència al que
es va emetre en relació al Pla director d’infraestructures (PDI).
La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
Seguint el mandat legislatiu i en ordre creixent des de la perspectiva de la iniciativa per part del
Consell, aquest òrgan va elaborar i aprovar abans del 30 de juny de 2013, la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya, 2 corresponent a l’any 2012, la qual inclou un informe sobre
la situació del treball autònom a Catalunya que, també per manament legal, s’ha de fer anualment.
L’acte per presentar i donar a conèixer la Memòria 3 va comptar amb la presencia del conseller
d’Empresa i Ocupació, Honorable senyor Felip Puig.
La Memòria va fer palès l’empitjorament de la situació econòmica durant l’any 2012 i la continuïtat
en la situació de crisi econòmica durant 2013, com dissortament s’ha confirmat.
1

http://www.ctesc.cat/doc/doc_22728892_1.pdf#page=4
Resum executiu de la Memòria socioeconòmica i laboral de 2012 de Catalunya del CTESC
http://www.ctesc.cat/doc/doc_19461818_1.pdf
3
Document de presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de 2012 de Catalunya del CTESC
http://www.ctesc.cat/doc/doc_27267966_1.pdf
2
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Un altre cop el CTESC va postular la necessitat d’un sanejament i una reforma del sistema
financer com a condició necessària, però no suficient, per assolir una senda de creixement
sostenible i sostingut.
També va constatar, com ja havia avançat en altres memòries anteriors, que el recurs al sector
exterior (exportacions i turisme) té un efecte limitat a l’hora de compensar la caiguda del consum
interior (privat i públic). Una caiguda que en el 2012 es va veure agreujada per la restricció del
consum d’empreses i famílies generada per la necessitat de continuar en el despalanquejament
de l’alt grau d’endeutament en un context de sequera del crèdit; el fort increment de la fiscalitat
directa (IRPF) i indirecta (IVA) que va decretar el Govern central; la continuïtat en la política
d’austeritat en les politiques públiques que va disminuir el seu nivell de despesa; i finalment les
disminucions salarials, tant en el sector públic com privat, propiciades per la reforma laboral
aprovada a principis de 2012.
Amb aquests condicionants no és d’estranyar que l’any 2012 comportés un deteriorament de 2
punts i un canvi de signe en l’evolució del PIB català (passant del +0,7% del 2011 al -1,3% del
2012); la segona caiguda més gran de l’ocupació des que hi ha registres estadístics recents en
perdre’s el 6,2% de l’ocupació, la qual cosa va elevar la taxa d’atur fins al 22,8% en termes anuals;
un profund deteriorament de la qualitat (inestabilitat i precarietat de les condicions laborals) de
l’ocupació que va resistir; i el increment dels buits de protecció social que es venien observant des
del principi de la crisi (prestacions econòmiques com l’atur o les pensions, o serveis universals
com l’educació, la sanitat o l’atenció a la dependència), agreujats, a més, per la pèrdua de la seva
condició de drets universals, per transformar-se en simples drets d’assegurat.
Activitat d’iniciativa pròpia
Així mateix, i durant l’any 2013, el Consell de Treball, Econòmic i Social, atenent la seva capacitat
d’iniciativa pròpia, ha desenvolupat les següents activitats:
Tres informes referits a:
 Informe sobre la gestió i l’impuls de les infraestructures de residus 4
 Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l'edificació 5
 Informe sobre la gestió i l’impuls de les infraestructures de l’aigua 6
Dins del cicle de Seminaris del CTESC “Reformes per a la competitivitat”, amb l'objectiu de
difondre el contingut de les reformes estructurals del sistema financer, es va dur a terme una
sessió, protagonitzada pel vicerector de Política Científica i catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat Pompeu Fabra, Sr. José García Montalvo, que va versar sobre: “SAREB. És el banc
dolent la solució?
Davant la no consignació durant l’any anterior, motivada per la pròrroga pressupostària, per
segona vegada, aquest any 2013 no ha estat possible convocar i, en conseqüència, atorgar el
Premi Mercè Sala per a tesis doctorals.
Per contra, el que sí s’ha mantingut ha estat l’Observatori de la Responsabilitat Social de les
Empreses (ORSEC), iniciat l’any 2007. Durant el 2013 s’ha continuat desenvolupant el procés de
coordinació amb la iniciativa del Govern de concentrar els recursos d’RSE en el portal RSCAT,
que depèn en gran mesura del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Publicacions i edicions
El Consell de Treball, Econòmic i Social ha desenvolupat al llarg de 2013 altres activitats
relacionades amb la difusió i publicació de dades, informacions, posicions i opinions del Consell;
4

http://www.ctesc.cat/noticies/59737015.html
http://www.ctesc.cat/noticies/14150564.html
6
http://www.ctesc.cat/noticies/24862037.html
5
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continuant amb la política iniciada l’any 2010 de translació al format electrònic, totes les
publicacions han assolit aquest format. Amb això s’ha aconsegueix no solament una reducció de
costos sinó també afavorir la seva difusió, ja que totes són gratuïtes.
Pel que fa a les publicacions, s’ha donat continuïtat a les línies i els productes editorials que
s’havien produït en anys anteriors, com ara el blog del CTESC, que va substituir la Revista en
línia, la publicació dels dictàmens i informes, així com els indicadors socioeconòmics i laborals,
que han mantingut rigorosament el seu caràcter mensual.
Els canals de presencia en les xarxes socials com Twitter o Linkedin han continuat juntament amb
la potenciació, renovació i canvi en el funcionament i disseny de l’entorn web, creant un instrument
cada cop millor de comunicació amb la resta de la societat.
Gestió econòmicofinancera
L’any 2013 s’ha caracteritzat des de la perspectiva economicofinancera per la situació de pròrroga
pressupostària durant quasi tot l’any, per finalment restringir els crèdits pressupostaris fins a una
xifra que suposa un nova reducció, en aquest cas del 15% sobre la despesa autoritzada en l’any
anterior.
Aquestes circumstàncies han impregnat tota la gestió, que no ha estat exempta de moltes
complicacions. D’una banda, per la forma progressiva com s’anaven confirmant els percentatges
dels crèdits que estaven disponibles i, de l’altra, la dificultat per comprimir un pressupost que
provenia d’una reducció acumulada del 20% més el cost de la vida dels dos anys anteriors. En
aquest sentit, paga la pena recordar que aquesta legislatura ha comportat una reducció nominal
del 32% de les despeses totals.
Només ha estat possible superar les complicacions mitjançant la combinació de la direcció
econòmica de la secretària general, Teresita Itoiz, amb un rigorós control de la despesa; l’esperit
de col·laboració de tot el personal del CTESC, que ha sofert la congelació de les seves condicions
retributives i la pèrdua d’una paga extra un any més i consolidat les amortitzacions de les places
efectuades en els períodes anteriors; i de les organitzacions presents en el Ple, que han vist
desaparèixer la compensació dels costos que suporten per atorgar el necessari suport tècnic dels
seus representants en totes les reunions i que ha estat un element clau per garantir el nivell
d’excel·lència del treball del Consell.
L’increment de la productivitat de l’organització del Consell és un fet fàcilment constatable, si tenim
en compte que, malgrat la progressiva i no traumàtica reducció de la plantilla i la despesa
econòmica, s’ha aconseguit donar compliment a tots els objectius i les obligacions del Consell i
incrementar-ne l’activitat.
Des d’aquesta perspectiva, els petits superàvits sobre els pressupostos finalment autoritzats s’han
d’analitzar des del punt de vista de l’optimització i el control de despesa i no des de la manca de
capacitat per desenvolupar projectes i programes que permetessin consumir tot el pressupost
prorrogat.
Canvis entre els conseller i conselleres
Per últim, durant aquest any han cessat en la seva condició de membres del Consell, a petició
pròpia o de les organitzacions que els varen proposar, les següents persones:
 Sra. Josefina Pujol Pardo membre per CONC.
 Sra. Rosa Bofill Benet membre per CONC.
 Sra. Cristina Faciaben Lacorte membre per CONC.
 Sra. Aurora Huerga Barquin membre per CONC.
 Sra. Raquel Gil Eiorà membre per UGT de Catalunya
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 Sr. José Luis Lopez Bulla, membre del grup d’experts
A totes elles i a ell, els vull reconèixer i agrair la seva tasca i dedicació al CTESC, així com la seva
inestimable contribució al prestigi i al bon funcionament d’aquesta institució.
De tots aquests aspectes trobareu una detallada explicació cronològica i temàtica en aquesta
memòria de gestió, que tinc el gust de presentar-vos i que us encoratjo a llegir i consultar.

Josep Maria Rañé i Blasco
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
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2.

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, marítim pesquer i de l’economia social, a més de persones de reconegut prestigi en els
àmbits 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
 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 2012.
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.

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 a dictaminar.

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.

Iniciativa pròpia. 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.
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.

Iniciativa pròpia. Jornades
 Criteris de selecció:




Tema d’actualitat d’interès per la seva transcendència social i econòmica.
Expectatives 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:
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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
realització de la jornada.

Iniciativa pròpia. 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
projectes endegats al Consell.
Persones de reconegut prestigi sobre la matèria a tractar i amb capacitat comunicativa.
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
realització de la conferència.
Difusió posterior.

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 sinergies i evitar
duplicitats.
Organitzar i/o participar conjuntament en conferències, jornades i altres iniciatives d’anàlisi i
de debat socioeconòmic i laboral.

 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.

Difusió de les activitats
 Elaborar el Pla de difusió i comunicació del Consell, basat en potenciar l’espai web com a
mecanisme de difusió preferent:





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

 Mantenir la presència en les xarxes: blog, Twitter, Linkedin i Delicious.
 Potenciar la relació amb els mitjans de comunicació per tal que es facin ressò de les activitats
del Consell.
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3.

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 i Pimec).
 El Grup Tercer, format per dotze membres: sis en representació del sector agrari, el sector
marítim pesquer 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.
 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.
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 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.
Qualsevol altra funció que el Ple li delegui expressament.

Comissions de treball
L’article 11 del Decret 43/2007 estableix el nombre de comissions de treball permanent
necessàries i llur composició i funcions.
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.
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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 relacionades 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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4.

Activitat dels òrgans col·legiats

El Ple
Enguany el Ple s’ha reunit en quinze ocasions. En cinc ocasions, amb caràcter ordinari i les altres
deu, amb caràcter extraordinari.
21.01.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per dinou vots a favor, cap en contra i sis abstencions el Dictamen
sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret
204/2001, de 24 de juliol i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos
de joc, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre. N’és ponent el senyor Labrador.
A continuació, es presenta el calendari ordinari de les reunions dels òrgans del CTESC. També es
presenta i s’aprova el Pla de treball del Consell per a l’any 2013.
Els presents aproven per assentiment la delegació en la Comissió Executiva de l’aprovació, si
s’escau, de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de
campaments juvenils.
Per últim, els assistents feliciten la direcció del Consell per la bona gestió administrativa i
pressupostària que reflecteix l’Informe de la Sindicatura de Comptes sobre el CTESC relatiu a
l’exercici 2011.
18.02.2013 Ordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret dels consells
de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya, del qual n’és ponent la
senyora Aguilar.
També s’aprova per unanimitat el procediment de delegació de vot a la Comissió Executiva per
aprovar determinats dictàmens que no hagin estat sol·licitats pel procediment d’urgència previst en
la normativa.
El senyor Rañé informa que a partir d’ara es produeix un canvi en les precedències de les
vicepresidències del Consell: la senyora Gil passarà a ocupar la vicepresidència primera i el
senyor Canals ocuparà la vicepresidència segona.
A continuació, el president informa de l’execució del pressupost del 2012 i de la modificació de la
relació de llocs de treball fruit de la supressió del cotxe oficial.
11.03.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret sobre el
funcionament de les societats agràries de transformació de Catalunya i d'organització i
funcionament del seu Registre, del qual n’és ponent el senyor Vicente.
A continuació, la senyora Cabañas, com a ponent de l’Informe Gestió i impuls de les
infraestructures de residus, n’exposa el contingut i les seves consideracions i recomanacions.
L’Informe s’aprova per unanimitat.



Informe de gestió | 2013 | Pàg. 14

15.04.2013 Ordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es
modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris
dels establiments d'òptica, del qual n’és ponent el senyor Rañé.
El senyor Rañé dóna la benvinguda als nous membres del CTESC en representació de CCOO, la
senyora de Haro, el senyor Gutiérrez, la senyora Pasqual i la senyora Torras, així com als tres
nous membres del grup tercer que formen part del Consell en qualitat d’experts: la senyora
Guiteras, la senyora Sánchez, que ja havia estat membre del CTESC, i el senyor Rafael Ortiz.
A continuació, el senyor Rañé exposa el contingut de l’Informe Reorientació de les estratègies del
sector de l'edificació. S’acorda que la presentació pública es farà un cop s’hagi actualitzat amb les
darreres dades del cens d’habitatges. L’Informe s’aprova per trenta vots a favor, cap en contra i
una abstenció.
Tot seguit, s’aprova per unanimitat l’Informe de gestió del Consell de l’any 2012.
Per últim, el president informa de la reducció de pressupost prevista per a l’any 2013, si bé encara
no s’han aprovat els pressupostos de la Generalitat.
17.06.2013 Ordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de Pla director
d'infraestructures de transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (PDI), per al
període 2011-2020, del qual n’és ponent el senyor Vives.
El senyor Rañé informa que en la darrera reunió de la Comissió Executiva es van aprovar per
unanimitat dos dictàmens: el relatiu al Projecte de decret de la Taula nacional i les taules
territorials i locals d'infància i el relatiu al Projecte de decret de règim sancionador en matèria
d'infància i l'adolescència, en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya.
Els assistents aproven elaborar, a iniciativa del Consell, un informe titulat Les balances comercials
de Catalunya respecte a la resta Espanya, Europa i el món.
Per últim, el senyor Rañé informa de les properes reunions per aprovar definitivament la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya l’any 2012 i que aquesta es presentarà als mitjans la
primera setmana de juliol. D’altra banda, fa un repàs dels estudis en curs i els que es preveu
iniciar el proper mes de juliol.
27.06.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de
l’any 2012. El senyor Rañé en presenta les principals conclusions i informa que la data definitiva
de la presentació pública depèn de l’agenda del conseller d’Economia i Ocupació.
El senyor Rañé explica la seva assistència, en qualitat de president del CTESC, a la reunió que es
va celebrar al Parlament de Catalunya sobre el Pacte nacional pel dret a decidir, atès que va ser
invitat pel President de la Generalitat. Els assistents acorden que sigui el Ple qui debati i acordi
algun posicionament en aquest àmbit per part del CTESC.
08.07.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aproven per unanimitat dos dictàmens. En primer lloc, el Dictamen sobre
l'Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels
establiments, les instal·lacions i els productes. El ponent és el senyor Ollé.
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En segon lloc, el Dictamen sobre modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves, del qual n’és ponent la senyora de Haro.
Per últim, el senyor Rañé informa de la sol·licitud de nous dictàmens i comunica als assistents la
data prevista per a la presentació pública de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
2012 amb la participació del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.
19.07.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aproven dos dictàmens. En primer lloc, s’aprova per vint vots a favor, un en
contra i cap abstenció, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989,
de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d’establiment de normes en matèria de
tributació, comerç i joc, del qual n’és ponent el senyor Climent.
A continuació, s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior
de Catalunya, del qual n’és ponent també el senyor Climent. Exposa el contingut de la norma
estudiada i les principals consideracions del Dictamen.
S’aprova per unanimitat la delegació de vot a la Comissió Executiva per aprovar, si s’escau, la
proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de la Comissió de
Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals.
16.09.2013 Ordinària
El senyor Rañé dóna especialment la benvinguda a la senyora García, que ha estat nomenada
membre del CTESC en representació d’UGT.
A proposta del senyor Rañé s’inverteixen els punts de l’ordre del dia i es tracta el tercer punt, en el
qual els presents elegeixen per assentiment la senyora Laura Pelay com a vicepresidenta del
CTESC.
Tot seguit, s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es crea el
Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i els requisits
mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya. N’és la ponent la
senyora Aguilar.
07.10.2013 Extraordinària
En aquesta sessió s’aproven un dictamen i un informe, ambdós per unanimitat. En primer lloc, el
Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els criteris de tarifació per ús a aplicar
als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas per determinades
infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya, del qual n’és ponent el senyor
Vives.
En segon lloc, s’aprova l’informe Gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua, presentat per la
seva ponent, la senyora Cabañas.
En tercer lloc, s’aprova per unanimitat el següent text, en relació amb el dret a decidir: “El CTESC
comparteix el Manifest sobre l’exercici del dret a decidir consensuat pel senyor Joan Rigol”.
Per últim, el senyor Rañé informa els assistents de l’import aprovat per al pressupost del Consell
per al 2013, dada que suposa una reducció del 15% respecte el de l’any 2012, i que serà el mateix
per a l’any 2014.



Informe de gestió | 2013 | Pàg. 16

21.10.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aproven dos dictàmens i un informe, per unanimitat dels assistents. En primer
lloc, s’aprova el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística N’és ponent el senyor Guillermo.
En segon lloc, s’aprova el Dictamen sobre el Projecte de decret del Pla per al dret de l'habitatge,
del qual n’és ponent la senyora Àngels Guiteras.
A continuació el senyor Rañé presenta la proposta de distribució del pressupost del Consell per a
l’any 2014, que és aprovada per assentiment. La proposta suposa la congelació de la quantia
disponible al llarg de l’any 2013, que alhora és una disminució del 15% respecte del pressupost de
l’any 2012. Aquest fet consolida una baixada del 25% des de l’any 2009.
28.10.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aproven dos dictàmens. El primer d’ells, el Dictamen sobre el Projecte de
decret d'aprovació del Reglament d'apostes, s’aprova per vint-i-cinc vots a favor, dos en contra i
cap abstenció. El senyor Climent n’és el ponent.
El senyor Jurado és el ponent del segon Dictamen, sobre l’Avantprojecte de llei de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que s’aprova per unanimitat. Malgrat això,
Unió de Pagesos presenta un vot particular al Dictamen, al què s’hi adhereixen el senyor Segura i
la senyora Garau.
18.11.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aproven per unanimitat dos dictàmens. En primer lloc, el Dictamen sobre el
Projecte de decret d'ordenació de les explotacions ramaderes, del qual n’és ponent el senyor
Vicente per substitució de la senyora Rovira, atès que aquesta ha excusat la seva assistència.
En segon lloc, s’aprova el Dictamen sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de
l'Institut d’Estadística de Catalunya, del qual n’és el ponent el senyor Climent.
09.12.2013 Ordinària
S’aproven per unanimitat tres dictàmens. En primer lloc, el Dictamen sobre el Projecte de decret
sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, del qual la senyora García n’és la
ponent.
En segon lloc, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23
d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, del qual n’és ponent el senyor Labrador. Tot i
ser aprovat per unanimitat, Foment del Treball presenta un vot particular al Dictamen.
Per últim, s’aprova el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei del Protectorat de Fundacions i de
verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, del qual n’és ponent el
senyor Guillermo.
20.12.2013 Extraordinària
En la darrera reunió de l’any s’aproven tres dictàmens. El primer d’ells, el Dictamen sobre el
Projecte de decret del Consell Català de l’Empresa, s’aprova per vint-i-un vots a favor, cap en
contra i dues abstencions. N’és ponent el senyor Sáenz. Pimec presenta un vot particular al
Dictamen.
Els altres dos dictàmens s’aproven per unanimitat. El senyor Vives és el ponent del Dictamen
sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística de
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Catalunya, i la senyora Torres és la ponent del Dictamen sobre el Projecte de decret relatiu a
l’homologació de mètodes de captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies
exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries.
Per últim, s’aprova per assentiment el calendari de les reunions ordinàries previst per al 2014.

Sala de Plens del CTESC

La Comissió Executiva
La Comissió Executiva s’ha reunit en onze ocasions, de les quals quatre han tingut caràcter
ordinari i set, caràcter extraordinari.
14.01.2013 Ordinària
En aquesta reunió s’aprova la proposta de calendari previst de reunions ordinàries dels òrgans del
CTESC per al 2013 i s’analitza la proposta de Pla de treball per al 2013, així com la programació
dels propers seminaris que s’han de fer.
En aquesta reunió també s’acorda el format de la presentació de l'Informe El risc de pobresa
relacionat amb el mercat de treball.
Finalment, en aquesta reunió s’acusa rebuda de l’Acord de l’Ajuntament de Montmeló, de 18 de
desembre, en relació amb la proposta de modificació de la Llei de l’impost sobre el valor afegit que
afecta les petites i mitjanes empreses i autònoms.
04.02.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d'aprovació del
Reglament de campaments juvenils.
S’analitza l’execució del pressupost del CTESC per a l’any 2012, de la qual es desprèn que la
quantitat pressupostada executada és un 88,14% del pressupost inicial. Pel que fa al pressupost
per al 2013, el president explica que, a l’espera de les instruccions definitives per elaborar-lo,
s’han prorrogat els crèdits de l’import pressupostat per a l’any 2012 menys un 28%, excepte el
Capítol I que es prorroga sencer, i s’han pres diverses mesures de reducció de les despeses.
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S’acusa rebuda de l’acord de l’Ajuntament de Molins de Rei pel qual se sol·licita al Departament
d’Ensenyament l’eliminació de les taxes de matriculació als cicles formatius de grau superior i dels
preus públics dels estudis d’accés a la formació professional.
Es fa el canvi de prelació entre les vicepresidències: la Vicepresidència primera correspon a la
senyora Raquel Gil i la Vicepresidència segona, al senyor Joan Canals.
El president informa que el senyor López Bulla ha presentat la seva renúncia com a membre del
CTESC i que se n’ha informat el Govern, tot recordant-li les vacants existents entre els experts de
reconegut prestigi que formen part del Grup Tercer.
S’acorda incorporar a l’ordre del dia del Ple el debat sobre l’aprovació d’un procediment pel qual
els dictàmens, tot i no haver estat demanats seguint el procediment d’urgència previst en la
normativa aplicable, puguin ser aprovats per la Comissió Executiva per delegació del Ple.
S’analitza el qüestionament que s’està produint els darrers mesos sobre els consells econòmics i
socials autonòmics.
S’acorda que a la propera reunió es reflexioni sobre com afegir valor a les reunions del Ple.
15.04.2013 Extraordinària
S’aprova l’Informe de gestió del CTESC corresponent a 2012.
S’informa sobre el pressupost del CTESC per al 2013 que, després de nombroses negociacions
amb el Departament d’Empresa i Ocupació, serà de 2.249.559,71 euros, el 15% menys respecte
del pressupost del 2012. Es debaten alternatives a l’eliminació del Capítol IV.
El president informa que s’ha adherit a títol personal en favor de la proposta d’atorgament de la
Creu de Sant Jordi a l’Associació d’Enginyers de Catalunya, que celebra el 150è aniversari.
Així mateix, el president informa sobre una entrevista que va concedir a l’Agencia EFE a títol
personal, però que determinats mitjans van atribuir al CTESC.
S’acorda que, en cas de renovació parcial dels membres del CTESC, la presa de possessió
d’aquests nous membres no quedi condicionada a la celebració d’un Ple sinó que es produeixi la
primera vegada que assisteixin a una reunió del CTESC a partir de la publicació del nomenament
al DOGC.
06.05.2013 Ordinària
S’informa sobre l’estat d’execució dels projectes en elaboració.
D’altra banda, s’acorda elaborar l’Informe sobre les relacions comercials entre Catalunya i
Espanya, que queda assignat a la Comissió d’Economia i Fiscalitat. El ponent en serà el senyor
Labrador i el coordinador, el senyor Santana.
Així mateix, s’acorda fer un informe sobre la deslocalització i relocalització des d’un vessant
econòmic, que s’assigna també a la Comissió d’Economia i Fiscalitat i que coordinarà el senyor
Santana. Aquest informe s’ha d’elaborar una vegada fet el seminari sobre relocalització industrial
previst dins del cicle Seminaris del CTESC.
D’altra banda, s’acorda posposar l’elaboració de l’Informe sobre fiscalitat mediambiental.
S’informa sobre les properes activitats que es faran al si del CTESC.
S’acorda que, després de la redacció dels diversos capítols de la Memòria 2012, es farà una
reunió preparatòria per marcar les tendències en el resum executiu, les conclusions i les
perspectives de futur de la Memòria socioeconòmica i laboral.
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10.06.2013 Extraordinària
S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret de la Taula nacional i les
taules territorials i locals d'infància i el Dictamen sobre el Projecte de decret de règim sancionador
en matèria d'infància i l'adolescència, en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya.
S’aproven els resums següents de la Memòria 2012: apartats 1 "Conjuntura econòmica", 2 "Preus,
costos i productivitat" i 3 "Infraestructures" del capítol 1; capítol 2 (Societat del coneixement);
apartat 1 "Anàlisi del mercat de treball" i 2 "Polítiques d'ocupació" del capítol 3; apartats 1
"Dinàmica demogràfica" i 2 "Salut" del capítol 5 (Condicions de vida).
17.06.2013 Extraordinària
S’aprova el resum de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012.
25.06.2013 Extraordinària
S’aprova l’apartat de previsions de futur de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
2012.
El president informa que el president de la Generalitat, d’acord amb la presidenta del Parlament,
convoca el president del CTESC a participar en la reunió constitutiva del Pacte Nacional pel Dret a
Decidir prevista per al 26 de juny, d’11:30h a 13:30h, a la seu del Parlament. Explica que, atenent
la convocatòria rebuda, assistirà a la reunió.
29.07.2013 Extraordinària
S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret d'organització i
funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals .
Es ratifica l'Acord del Consell Rector d'Ivàlua en relació amb la modificació de l'article 8c) dels
seus estatuts sobre el nomenament de vocals designats per la Generalitat.
Es proposa la senyora Laura Pelay com a vicepresidenta en substitució de la Sra. Raquel Gil.
Es proposen els temes dels propers monogràfics del Full d'indicadors mensual: Evolució del sector
exterior de l’economia catalana; Transició del mercat laboral a la jubilació; Consideracions i
recomanacions de l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua i Consideracions i
recomanacions de l’Informe L’emprenedoria a Catalunya.
26.09.2013 Extraordinària
S’acorda incorporar un punt a l’ordre del dia de la propera Comissió de Polítiques Sectorials per
decidir si escau fer l’informe sobre l’Estratègia d'especialització intel·ligent de Catalunya
(RIS3CAT).
S’informa de la proposta de pressupost per a 2014, que serà idèntic al del 2013.
S’acorda que en la reunió del Ple prevista per al 7 d’octubre s’inclourà un punt a l’ordre del dia
relatiu al suport del CTESC al document sobre l’exercici del dret a decidir, en el qual se sotmetrà a
la consideració dels assistents la redacció següent: “El CTESC comparteix el Manifest sobre
l’exercici del dret a decidir consensuat pel senyor Joan Rigol”.
04.11.2013 Ordinària
S’informa sobre els projectes en execució i s’aprova la Proposta de conveni de col·laboració amb
el Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
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S’informa de l’estat d'execució del pressupost del CTESC per al 2013.
El president explica que el 24 d’octubre es va rebre una carta del president de la Generalitat
mitjançant la qual acusa recepció i agraeix la comunicació en què el CTESC comparteix el
manifest pel dret a decidir consensuat pel Sr. Rigol.
09.12.2013 Ordinària
S’acorden els ponents dels diferents apartats de la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2013.
S’aprova la proposta de transferència de crèdits 1/2013
S’analitza la proposta de calendari de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC per a 2014 i
s’acorda introduir-hi diverses modificacions, entre les quals, que les comissions de treball es
reuneixin els dijous i que, en la mesura del possible, en l’elaboració dels dictàmens s’augmenti el
temps entre la reunió del grup de treball i la reunió de la comissió de treball corresponent.

La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Durant l’any 2013 la Comissió Permanent d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea s’ha reunit en sis
ocasions. En tots sis casos la Comissió s’ha reunit amb caràcter extraordinari.
17.01.2013 Extraordinària
En aquesta reunió, de caràcter extraordinari, es va elaborar i aprovar la Proposta de dictamen
sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret
204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos,
aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre.
13.06.2013 Extraordinària
En aquesta reunió es van analitzar i aprovar els epígrafs 1.1 “La conjuntura econòmica a
Catalunya”, 1.2 “Preus, costos i productivitat”, 1.3 “Les infraestructures a Catalunya”, 1.4 “El sector
públic” i 1.5 “L’economia social”, i l’epígraf 1.6 titulat “Normativa i iniciatives públiques”, tots ells
pertanyents al capítol I de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya de 2012. També es
van analitzar els epígrafs 4.1 i 4.2, que analitzen la situació del treball autònom estimat i registrat a
Catalunya, l’epígraf 4.3, sobre protecció social del treball autònom, i el 4.4, sobre mesures de
foment de l’activitat emprenedora, com també l’epígraf 4.5, titulat “Normativa i iniciatives
públiques”, tots ells pertanyents al capítol IV de la Memòria.
18.07.2013 Extraordinària
En aquesta reunió es va elaborar i aprovar la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei
de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d'establiment
de normes en matèria de tributació, comerç i joc, i també la Proposta de dictamen sobre
l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de Catalunya.
24.10.2013 Extraordinària
El dia 24 d’octubre la Comissió es va tornar a reunir per elaborar i aprovar la Proposta de
dictamen sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament d'apostes, i la Proposta de
dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic.
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14.11.2013 Extraordinària
Aquest cop la Comissió es va reunir per elaborar i aprovar la Proposta de dictamen sobre el
Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
05.12.2013 Extraordinària
Finalment, el dia 5 de desembre la Comissió es va tornar a reunir per darrera vegada amb la
finalitat d’elaborar i aprovar la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de
la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport i la Proposta de dictamen
sobre l'Avantprojecte de llei del Protectorat de fundacions i de verificació de l'activitat de les
associacions declarades d'utilitat pública.

La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials
Durant aquest any la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials s’ha reunit en vuit
ocasions, totes de caràcter extraordinari.
31.01.2013 Extraordinària
La primera reunió té lloc el dia 31 de gener. En aquesta sessió, s’elabora i s’aprova per unanimitat
la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de campaments
juvenils i s’acorda no nomenar ponent, atès que l’aprovació de la Proposta de dictamen es remet
a la Comissió Executiva. A continuació, es presenta el Projecte d’informe sobre l’emprenedoria, el
qual s’aprova per assentiment. Tot seguit, s’aproven per assentiment els índexs del capítol 3,
“Mercat de treball”, i del capítol 5, “Condicions de vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2012. Finalment, el senyor Rañé informa sobre la presentació de l’Informe El risc de
pobresa relacionat amb el mercat de treball, que es farà el dia 11 de febrer.
14.02.2013 Extraordinària
En la reunió del dia 14 de febrer s’elabora i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre
el Projecte de decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de
Catalunya i s’acorda que la senyora Aguilar sigui la ponent en la reunió del Ple. Seguidament, el
senyor Rañé informa que en la Comissió Executiva es va acordar que en el Ple es tractés sobre la
qüestió d’establir un procediment extraordinari de sol·licitud de delegació de vot als membres del
Ple a favor de la Comissió Executiva per a l’aprovació de determinats dictàmens que no hagin
estat sol·licitats pel procediment d’urgència. La senyora Esteban assenyala que es podria explorar
la línia de l’aprovació dels dictàmens pel procediment escrit, el qual s’utilitza en el Consell de
Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.
11.04.2013 Extraordinària
La següent reunió té lloc el dia 11 d’abril. En aquesta reunió, s’elabora i s’aprova per unanimitat la
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13
de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d’òptica, i s’acorda
que sigui el senyor Rañé el ponent del dictamen en la reunió del Ple. A continuació, s’analitzen i
s’aproven, amb les modificacions acordades pels presents, els apartats sobre normativa i
iniciatives públiques dels capítols 3, “Mercat de treball”, i 5, “Condicions de vida”, de la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012.
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04.06.2013 Extraordinària
El dia 4 de juny es realitza una nova sessió, en la qual s’elabora i s’aprova per unanimitat la
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de la Taula nacional i les taules territorials i
locals d’infància. També s’elabora i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el
Projecte de decret del règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l’àmbit
competencial de la Generalitat de Catalunya. S’acorda per unanimitat dels assistents que sigui la
Comissió Executiva, prèvia sol·licitud de delegació de vot als membre del Ple, la que aprovi, si
escau, ambdues propostes de dictamen. Seguidament, s’analitzen i s’aproven, amb les
modificacions acordades pels presents, els apartats següents de la Memòria socioeconòmica i
laboral de Catalunya 2012: l’apartat 1, “Anàlisi del mercat de treball”, i l’apartat 4, “Prevenció de
riscos i sinistralitat laboral”, del capítol 3, “Mercat de treball”; i els apartats 1, “Dinàmica
demogràfica”, i 2, “Salut”, del capítol 5, “Condicions de vida”. Respecte de l’apartat de relacions
laborals, el qual forma part del capítol 3, el senyor Rañé explica que enguany no es disposa de
dades anuals de negociació col·lectiva, expedients de regulació d’ocupació i conciliacions. Els
presents acorden que, tan bon punt es publiquin aquestes dades, s’incorporin en un annex a la
Memòria.
11.06.2013 Extraordinària
A la següent reunió, celebrada el dia 11 de juny, s’analitzen i s’aproven, amb les modificacions
acordades pels presents, l’apartat 2, “Polítiques d’ocupació”, i l’apartat 3, “Relacions laborals”, del
capítol 3, “Mercat de treball”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012. A
continuació, s’analitzen i s’aproven, amb les modificacions acordades pels presents, l’apartat 3,
“Educació”, l’apartat 4, “Habitatge” i l’apartat 5, “Protecció social i inclusió social”, del capítol 5,
“Condicions de vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012.
05.07.2013 Extraordinària
En la reunió del dia 5 de juliol s’elabora i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el
Projecte de decret del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i
joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
S’acorda que la senyora de Haro sigui la ponent del dictamen en la reunió del Ple.
25.07.2013 Extraordinària
La següent reunió té lloc el dia 25 de juliol. En aquesta sessió s’elabora i s’aprova per unanimitat
la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de la Comissió
de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals. El senyor Rañé indica que aquesta
Proposta de dictamen serà aprovada, si escau, per la Comissió Executiva, atès que s’ha sol·licitat
el dictamen pel tràmit d’urgència i els membres del Ple ja han presentat la delegació de vot als
membres de la Comissió Executiva. D’altra banda, també explica la publicació al DOGC del
cessament de la senyora Raquel Gil Eiroà com a membre del CTESC i el nomenament de la
senyora Josefa Garcia Lorenzo com a nou membre del Consell en representació de la UGT.
12.09.2013 Extraordinària
En la reunió del dia 12 de setembre s’elabora i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen
sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i
s’estableixen els criteris generals i els requisits mínims dels registres públics de professionals
sanitaris de l’àmbit de Catalunya. S’acorda que la senyora Aguilar sigui la ponent del dictamen en
la reunió del Ple.
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La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials
Durant aquest any, la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en sis ocasions, totes amb
caràcter extraordinari.
07.03.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret
sobre el funcionament de les societats agràries de transformació de Catalunya i d’organització i
funcionament del seu Registre, i s’acorda que el senyor Vicente sigui el ponent a la reunió del Ple.
D’altra banda, s’analitza i s’aprova per unanimitat l’índex del capítol 2 “Societat del coneixement”
de la Memòria 2012, així com l’apartat 2 (“L’estat de l’R+d+i”) d’aquest mateix capítol, amb la
incorporació d’algunes consideracions proposades pels assistents a la reunió.
Pel que fa a l’Informe Reorientació de les estratègies del sector de l’edificació, el senyor Labrador
manifesta la seva discrepància respecte d’algunes de les recomanacions que es fan, referents a la
impossibilitat de fer habitatges de lloguer i a la fiscalitat del sector. D’altra banda, el senyor
Guillermo sol·licita que es faci una redacció més acurada del resum executiu i que s’enriqueixi
l’apartat 4 de l’Informe, que tracta de la importància del sector de la construcció com a sector clau
de l’economia. Ateses aquestes consideracions, s’acorda que els serveis tècnics refacin el
document i el facin arribar als membres de la Comissió.
08.04.2013 Extraordinària
El senyor Labrador presenta la senyora Torres com a nova membre del CTESC i afegeix que la
seva organització la proposa com a integrant d’aquesta Comissió. També comunica que el senyor
Jurado substitueix la senyora Huerga com a ponent de l’Informe Reorientació de les estratègies
del sector de l’edificació, ja que aquesta ha deixat de ser membre del CTESC.
S’analitza, es debat i s’aprova per consens l’Informe citat en el paràgraf anterior, amb la
incorporació de les modificacions acordades. El senyor Santana informa que l’INE té previst
publicar en data 18 d’abril el cens d’habitatges i que, per tant, hi haurà dades definitives sobre
aspectes que l’Informe estima. Tenint en compte aquesta premissa, s’acorda sotmetre a la
consideració del Ple l’aprovació de l’Informe, així com l’actualització tècnica corresponent a les
dades que l’INE publicarà.
Finalment, s’aprova per unanimitat la totalitat del capítol 2 “Societat del coneixement”, de la
Memòria 2012.
05.07.2013 Extraordinària
S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei que regula el règim
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, i
s’acorda que el senyor Ollé sigui el ponent a la reunió del Ple.
14.11.2013 Extraordinària
S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret d’ordenació de les
explotacions ramaderes i s’acorda que la senyora Rovira sigui la ponent a la reunió del Ple.
El senyor Riudor explica els elements essencials del Projecte d’informe sobre el sector
agropecuari, assenyalant que aquest es focalitzarà bàsicament en dos aspectes: una anàlisi
contextual, com a marc del sector, i una valoració de l’impacte que la reforma de la Política agrària
comuna pot tenir a Catalunya, com a objectiu principal de l’Informe. Els presents aproven per
unanimitat el Projecte d’informe.



Informe de gestió | 2013 | Pàg. 24

D’altra banda, es debat sobre la possibilitat d’elaboració d’un informe sobre el document de treball
L’estratègia d’especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT), en fase d’informació pública en el
moment de la celebració de la reunió. S’acorda que, atès l’avançat procés d’elaboració d’aquesta
estratègia, no és convenient fer-ne un informe però, tenint en compte la importància del tema, es
podria fer un seguiment de les propostes que el Govern espanyol presenta a la Unió Europea.
05.12.2013 Extraordinària
S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre el procediment
de mediació en les relacions de consum i s’acorda que la senyora Garcia sigui la ponent a la
reunió del Ple.
D’altra banda, el senyor Rañé anuncia que el Departament d’Empresa i Ocupació ha informat que
ha procedit a sol·licitar dictamen al CTESC de dos Projectes de decret, tot i que encara estan
pendents de registrar-se: el Projecte de decret del Consell Català de l’Empresa i el Projecte de
decret de regulació dels serveis d’informació, difusió i atenció turística.
18.12.2013 Extraordinària
En aquesta sessió s’aproven tres propostes de dictamen. En primer lloc, s’aprova la Proposta de
dictamen sobre el Projecte de decret del Consell Català de l’Empresa per vuit vots a favor, cap en
contra i una abstenció, i s’acorda que el senyor Sáenz sigui el ponent a la reunió del Ple. El senyor
Bonal anuncia que PIMEC formularà un vot particular.
En segon lloc, s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de
regulació dels Serveis d’Informació, Difusió i Atenció turística de Catalunya i s’acorda que el
senyor Vives sigui el ponent a la reunió del Ple.
Finalment, s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret relatiu a
l’homologació de mètodes de captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies
exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries, i s’acorda
que la senyora Torres sigui la ponent a la reunió del Ple.

La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
La Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha reunit sis vegades, una amb
caràcter ordinari i cinc amb caràcter extraordinari.
19.02.2013 Extraordinària
En aquesta reunió s’aprova l’índex del capítol VI, “Sostenibilitat ambiental”, de la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012, així com l’apartat referent a les novetats normatives
d’aquest capítol.
S’aprova l'Informe sobre les infraestructures de gestió dels residus i també se n’aproven
inicialment les consideracions i recomanacions, sense perjudici de les observacions que es puguin
fer dins el termini de 24 hores. S’acorda que l’aprovació definitiva es farà al Ple del proper 11 de
març.
04.06.2013 Ordinària
En aquesta reunió s’aproven els apartats 1 a 5 del capítol VI, “Sostenibilitat ambiental”, de la
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012.
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13.06.2013 Extraordinària
S‘aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de Pla director d'infraestructures de transport
públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (pdI), per al període 2011-2020.
17.09.2013 Extraordinària
S’aprova la Proposta d'informe Gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua.
03.10.2013 Extraordinària
S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els criteris de
tarifació per ús a aplicar als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas
per determinades infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
18.10.2013 Extraordinària
S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística i la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret
del Pla per al dret a l'habitatge.
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5.

Dictàmens emesos

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

Dictamen 1/2013 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de
casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 juliol, i del Catàleg de jocs que es
poden practicar exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de
desembre
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per dinou vots a favor, cap en contra i sis
abstencions en la sessió extraordinària del dia 21 de gener de 2013.
El Dictamen conté tres observacions a l’articulat, dues d’elles de caràcter tècnic.
Pel que fa al personal encarregat de la ruleta francesa, el CTESC considera excessiu que un cap
de taula hagi de controlar quatre taules contigües i proposa que es redueixi el nombre de taules
que hagi de controlar.

Dictamen 2/2013 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de
campaments juvenils
La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per set vots
a favor, cap en contra i cap abstenció en la sessió extraordinària del dia 4 de febrer de 2013.
El Dictamen conté tres observacions generals i tretze a l’articulat.
El CTESC considera que el règim transitori establert en el Projecte de decret s’hauria d’ampliar, i
mantenir els terminis establerts pel que fa a les adequacions tècniques de caràcter essencial, com
poden ser les relatives a seguretat i higiene.
Es recomana que els campaments juvenils ja existents quedin exonerats de complir el requisit que
els pavellons no puguin superar en el seu conjunt el 20% de la capacitat total del campament,
sempre i quan es justifiqui per raons temàtiques o d’interès històric o cultural.
Es considera que s’hauria d’especificar la compatibilitat entre el logotip relatiu a la Xarxa Catalana
d’Instal·lacions Juvenils i el logotip identificatiu de l’entitat titular de cada campament, o de
qualsevol altre organisme, sempre i quan estiguin en un suport diferenciat.
Pel que fa a la regulació dels serveis higiènics compartits amb altres instal·lacions juvenils, es
considera que la ràtio de serveis higiènics/persona hauria de ser la que s’estableix en aquest
Reglament i no la que s’estableix en la normativa que regula les altres instal·lacions juvenils.

Dictamen 3/2013 sobre el Projecte de decret dels consells de participació territorial i
nacional dels infants i adolescents de Catalunya
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2013.
El Dictamen conté una observació general i cinc a l’articulat. Les observacions realitzades són
bàsicament de caràcter tècnic i, en una d’elles, el CTESC recomana que en l’article on es defineix
el Consell s’inclogui la seva naturalesa participativa.

Dictamen 4/2013 sobre el Projecte de decret sobre el funcionament de les societats
agràries de transformació de Catalunya i d’organització i funcionament del seu
Registre
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 11 de març de 2013.
El Dictamen conté dues observacions generals i vint-i-quatre a l’articulat.
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El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’aprofundir en la simplificació i l’eliminació
de càrregues administratives, d’acord amb els objectius que es marquen en el preàmbul.
Es considera una càrrega administrativa innecessària haver de confeccionar i registrar al Registre
de les SAT les altes i baixes de les persones sòcies i mantenir un fitxer de dades de caràcter
personal de totes les persones sòcies, ja que les SAT tenen l’obligació de dur, en ordre i al dia, un
Llibre de registre de socis, el qual pot ser inspeccionat per l’Administració als efectes de poder
efectuar les comprovacions que consideri necessàries.
També es considera innecessària la declaració que no existeix cap altra entitat amb denominació
idèntica o similar a la SAT que es vol inscriure, ja que s’ha d’aportar una certificació acreditativa,
expedida pel Registre.
El CTESC considera que la norma hauria de preveure en el seu articulat l’ús de mitjans informàtics
per a les tramitacions i comunicacions amb l’Administració, d’acord amb els objectius establerts en
el preàmbul i en la disposició addicional segona.
El CTESC considera que la norma ha de recollir explícitament que, d’acord amb la Llei de
cooperatives de Catalunya, les SAT poden participar o integrar-se en altres entitats o federacions
que tinguin finalitat agrària, i establir amb elles relacions que serveixin al compliment del seu
objecte social.
El CTESC recomana que en el capítol IV, que regula els òrgans socials, es dediqui algun article
específic a regular tant la Presidència com la Secretaria.
El CTESC considera que el silenci administratiu regulat per la norma hauria de ser positiu, tenint
en compte l’article 54 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El CTESC considera que el procediment d’inscripció en el Registre previst a l’article 42, en relació
amb el previst a l’article 34.1 a) que estableix que s’adquireix la capacitat d’obrar amb la inscripció
al Registre, dilata massa el termini per disposar de l’autorització administrativa per operar com a
empresa; per això recomana regular un termini més curt que l’establert.
D’altra banda, el CTESC realitza observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més
entenedor el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració que
clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.

Dictamen 5/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 26/2003,
de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels
establiments d’òptica
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i una
abstenció en la sessió ordinària del dia 15 d’abril de 2013.
El Dictamen conté una observació general.
El CTESC considera que en el Projecte de decret o en les memòries que l’acompanyen convindria
justificar la raó per la qual s’estableix el requisit que la persona titular de l’establiment de l’òptica i
el director/a tècnic, en el cas de ser metges, no han d’exercir la professió.

Dictamen 6/2013 sobre el Projecte de decret de la Taula Nacional i les taules
territorials i locals d’infància
La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per
unanimitat en la sessió extraordinària del dia 10 de juny de 2013.
El Dictamen conté tres observacions generals i dues observacions a l’articulat.
El CTESC recomana que es tingui en compte, en la composició dels diferents òrgans interns de la
Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància, la presència d’entitats del Tercer Sector
Social. Les altres observacions realitzades pel CTESC són de caire formal.
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Dictamen 7/2013 sobre el Projecte de decret de règim sancionador en matèria
d’infància i d’adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya
La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per
unanimitat en la sessió extraordinària del dia 10 de juny de 2013.
El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat.
El CTESC constata que la memòria que acompanya la norma explica el criteri utilitzat per establir
les forquilles horàries de les mesures educatives o socials de caràcter substitutori, però considera
que aquest criteri pot no garantir l’objectiu d’aquestes mesures.
El CTESC recomana que es concreti el termini dins del qual l’infractor ha de donar el consentiment
amb l’acceptació de la mesura educativa o social substitutòria.
Les altres observacions realitzades pel CTESC són de caire formal.

Dictamen 8/2013 sobre el Projecte de Pla director d’infraestructures de transport
públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) per al període 20112020
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la sessió ordinària del dia 17 de
juny de 2013.
El Dictamen conté vuit observacions generals i cinc observacions al text del Pla.
El CTESC valora positivament l’elaboració del Pla director d’infraestructures del transport públic
col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-2020, tant pel que fa a la seva
exhaustivitat i concreció, com per la complexitat tècnica que suposa. D’altra banda, troba positiu
que es presenti l’anàlisi cost-benefici de les inversions més rellevants com un element de
priorització de les infraestructures.
També valora positivament la incorporació en el PDI 2011-2020 de les infraestructures de
transport públic per carretera i el fet de proposar una línia de tramvia per al Vallès. En canvi,
mostra la seva preocupació per la indefinició de la connexió del Trambaix i Trambesós en tractar
el tema com a traçat pendent d’estudi i considera que caldria concretar-la dins el present PDI.
El CTESC considera que s’ha de prioritzar l’obra més eficient en termes econòmics, socials i
ambientals. En aquest sentit considera adient aprofitar infraestructures que es troben ja
construïdes i actualment en desús i considera positiu els perllongaments de la xarxa de tramvia.
Pel que fa als intercanviadors proposa prioritzar microintervencions com els casos de
l’intercanviador de Cornellà de Llobregat (Rodalies, metro i tramvia) o Bellvitge-El Gornal
(Rodalies i FGC, amb metro com a opció).
El CTESC considera que en els intercanviadors intermodals i en els pàrquings dissuasoris cal tenir
en compte els aspectes d’acompanyament, com ara l’accessibilitat, la seguretat i la confortabilitat.
El CTESC lamenta la manca d’una versió actualitzada de l’Enquesta de mobilitat quotidiana
(EMQ), com a base per analitzar les variables territorials.
El CTESC considera que el volum agregat d’inversió, tot i el retrocés que experimenta respecte a
l’anterior pla, no sembla del tot realista, si es té en compte l’ajust pressupostari en el qual es
troben immerses les administracions públiques (tant l’Estat com la Generalitat).

Dictamen 9/2013 sobre l’Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a
la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 8 de juliol de 2013.
El Dictamen conté tres observacions generals i dotze observacions a l’articulat.
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El CTESC considera que la regulació de la seguretat en els establiments que poden produir
accidents greus i les limitacions urbanístiques al seu entorn haurien de ser objecte d’una llei
especifica.
També considera que les noves taxes per a la indústria no haurien de ser més costoses que les
actuals tarifes que se satisfan per aquests mateixos serveis.
El CTESC recomana que en el Registre hi constin com a dades bàsiques, pel que fa a
l’emplaçament on s’ubica la instal·lació, les següents: L’existència o no de pla d’emergència o
d’autoprotecció; l’existència o no d’avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat
preventiva; l’existència o no d’un procediment de coordinació d’activitats empresarials de
prevenció de riscos laborals.
Es posa de manifest que seria convenient fer referència a la participació dels representants dels
treballadors/ores, i a la normativa de prevenció de riscos laborals. També es considera que
s’hauria d’incloure, com una obligació dels organismes de control, el disposar dels recursos i
mitjans materials necessaris per garantir la realització de les inspeccions. Pel que fa al control de
l’Administració en matèria de seguretat industrial, es recomana que s’inclogui que l’Administració
ha de comprovar periòdicament que els organismes de control que actuen a Catalunya mantenen
les obligacions i els requisits establerts en aquesta Llei. També es considera que s’haurien de
regular les sancions, establint un mínim més elevat per a les quanties de les sancions greus i molt
greus, i s’haurien de concretar els òrgans sancionadors.
El CTESC considera que s’hauria de fer constar el posterior desenvolupament, per reglament,
d’algunes de les obligacions dels organismes de control establertes en la Llei.

Dictamen 10/2013 sobre el Projecte de decret del Reglament del Registre
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del
Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 8 de juliol de 2013.
El Dictamen conté dues observacions generals i quatre observacions a l’articulat.
Les sis observacions del CTESC són de caràcter tècnic. Així, es recomana que en lloc del
concepte “d’aforament” de les instal·lacions s’utilitzi el concepte de “nombre de places” de les
instal·lacions, ja que és aquest darrer concepte el que s’utilitza en el Decret 140/2003. També es
recomana que es determini com a objecte de la norma “establir” el Reglament del Registre, en lloc
d’“aprovar” el Reglament en qüestió, perquè el que realment fa la norma és regular les finalitats,
l’objecte i el procediment d’inscripció al Registre.

Dictamen 11/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 19 de juliol de 2013.
El Dictamen conté una observació general i catorze observacions a l’articulat.
El CTESC considera que, amb la finalitat d’assolir una acció exterior de Catalunya cohesionada i
eficaç, l’Avantprojecte de llei hauria de recollir en el seu articulat la participació de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.
També proposa que s’inclogui com un dels objectius del Govern, en l’exercici de les seves
relacions bilaterals amb altres governs, el d’estimular el creixement de les exportacions de les
empreses catalanes mitjançant un suport institucional actiu a tot el món, especialment en aquells
mercats de més difícil accés.
El CTESC proposa introduir un nou article a la norma en referència a la marca Catalunya per a la
projecció exterior. Es proposa que, per donar suport a la internacionalització de les empreses
catalanes i reforçar el seu posicionament en els mercats internacionals, el Govern de la



Informe de gestió | 2013 | Pàg. 30

Generalitat potenciï la marca Catalunya en el context europeu, aprofitant la forta implantació i
presència de la marca de la seva capital, la marca Barcelona.
En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la redacció,
la interpretació i la concreció de la norma.

Dictamen 12/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d’establiment de normes en matèria
de tributació, comerç i joc
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint vots a favor, un en contra i cap abstenció
en la sessió extraordinària del dia 19 de juliol de 2013.
El Dictamen conté cinc observacions generals i set observacions a l’articulat.
El CTESC considera poc adequada la tècnica jurídica de modificar una Llei per introduir-hi un nou
contingut no previst, en aquest cas introduir el joc en els centres recreatius turístics. D’altra banda
considera que es vulnera el principi de jerarquia normativa quan es faculta un Pla director
urbanístic per modificar l’establert en la Llei.
Es considera que l’admissió de les activitats del joc i apostes en l’àmbit del centre recreatiu turístic
de Vila-seca i Salou significa un canvi essencial del model turístic de caràcter recreatiu i d’esbarjo
familiar actualment implantat.
El CTESC considera que les garanties per preservar els drets i els interessos dels menors,
contingudes en la norma, haurien de ser més precises. Proposa que s’estableixi que els casinos
han d’estar aïllats de la resta d’usos, sense visibilitat exterior i que comptin amb mecanismes de
control d’entrada. D’altra banda, el CTESC recomana que no s’autoritzi la concessió d’operacions
de crèdit a jugadors, ja que pot fomentar la ludopatia i ser perjudicial per a persones amb
patologies vinculades al joc.
El CTESC constata que la nova regulació de la base imposable i la no exigència de les taxes
respectives constitueix un greuge comparatiu respecte d’altres operadors de joc a Catalunya que
en la seva cartera de serveis ofereixen els mateixos tipus de joc i suposa competència deslleial.
El CTESC considera que la modificació del tipus impositiu no hauria d’afectar negativament la
recaptació actual, l’evolució de la qual hauria de presentar una correlació positiva amb l’evolució
de l’activitat. En aquesta línia, es proposa graduar la variació del tipus impositiu en funció de com
varien les bases imposables fruit dels projectes d’inversió que es puguin anar materialitzant.

Dictamen 13/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de la
Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals
La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell, va aprovar aquest Dictamen per
unanimitat en la sessió extraordinària del dia 29 de juliol de 2013.
El Dictamen conté dues observacions generals i quinze a l’articulat.
El CTESC recomana que els pressupostos generals de la Generalitat prevegin una dotació
pressupostària, pròpia i suficient, per a la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de
Relacions Laborals i per al Tribunal Laboral de Catalunya, per tal de garantir l’eficàcia, l’agilitat i la
continuïtat en l’exercici de les seves funcions.
Les observacions del Dictamen són bàsicament tècniques i es realitzen amb la finalitat de millorar
la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.

Dictamen 14/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de
professionals sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i requisits
mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió ordinària del dia 16 de setembre de 2013.
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El Dictamen conté dues observacions generals i deu observacions a l’articulat.
En les observacions generals, el CTESC considera convenient que, estant en tràmit la creació
d’un Registre Estatal de Professionals Sanitaris, es garanteixi la coordinació d’ambdós registres i
també recomana que se substitueixin les referències a “ram de la malaltia” per “ram de la salut”.
En les observacions a l’articulat, d’una banda es fan observacions de caràcter tècnic per a la
millora de la redacció del Projecte de decret.
D’altra banda, altres observacions van en la línia d’aclarir que el Registre de Professionals
Sanitaris de Catalunya és l’òrgan responsable de comunicar al Registre Estatal de Professionals
Sanitaris les dades necessàries per al manteniment i el desenvolupament del sistema d’informació
sanitària del Sistema Nacional de Salut.
El CTESC considera que caldria afegir entre les finalitats del Registre la d’informar els ciutadans i
ciutadanes que ho desitgin de les dades dels professionals sanitaris que es determinen com a
públiques.
El CTESC considera que caldria afegir la possibilitat d’inscriure’s voluntàriament per a les
persones no inscrites en cap col·legi ni associació de professionals sanitaris de Catalunya, però
amb titulació que permet exercir alguna de les professions sanitàries.
Finalment, el CTESC recomana aclarir la delimitació de les competències sancionadores en funció
de l’import de la sanció.

Dictamen 15/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els criteris de
tarifació per ús que s’aplicaran als vehicles pesants de transport de mercaderies
per carretera al seu pas per determinades infraestructures viàries de titularitat de la
Generalitat de Catalunya
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 7 d’octubre de 2013.
El Dictamen conté nou observacions generals i tres observacions a l’articulat.
En primer lloc el CTESC constata que no pot entrar en el debat sobre la implantació de
l’Eurovinyeta, ja que el Projecte de decret objecte de dictamen tracta de la transposició de la
Directiva 2011/76/UE, de 27 de setembre de 2011, i no estableix cap tarifa ni concreta cap via en
la qual s’ha d’aplicar l’Eurovinyeta. El CTESC recomana un debat amb els agents econòmics i
socials previ a la implantació de l’Eurovinyeta.
Es considera necessari clarificar el nivell d'estabilitat del peatge mitjà ponderat, les seves
possibilitats de variació i de disminució. També es considera que s’hauria de modificar la
denominació del concepte “costos administratius”.
Es recomana que es concreti el contingut de l’Annex II pel que fa als elements de costos externs i
es considera que s’hauria de consultar amb els agents econòmics i socials l’elaboració del pla
plurianual per decidir la destinació dels ingressos per costos externs.
El CTESC considera necessari realitzar un estudi per analitzar l’impacte que pot tenir sobre el
sector del transport la tarifació per l’ús que s’aplicarà als vehicles pesants de transport de
mercaderies per carretera al seu pas per determinades infraestructures viàries de titularitat de la
Generalitat de Catalunya.
El CTESC considera que la norma resultant de la determinació de criteris de tarifació per ús
d’infraestructures viàries no hauria de comportar efectes significatius sobre el sector i que caldria
preveure una aplicació gradual de la tarifació.
El CTESC recomana que, en el cas que sigui obligatori recaptar els peatges o les tarifes
mitjançant un sistema instal·lat a bord dels vehicles, es prevegi la interoperabilitat d’aquest
mecanisme de pagament entre els diferents estats membres, per tal d’evitar càrregues
innecessàries als usuaris d’aquests vehicles i per mantenir el principi de neutralitat tecnològica.
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Dictamen 16/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2013.
El Dictamen conté una observació general i dotze observacions a l’articulat.
El CTESC considera que a la disposició derogatòria s’hauria d’afegir la derogació de l’article 125.5
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per tal
d’estar en concordança amb la modificació de l’article 58.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
on es va suprimir que l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització havia de ser prèvia o
simultània a la del projecte de reparcel·lació o de taxació conjunta.
Pel que fa a la garantia relativa a l’execució simultània de les obres d’urbanització i edificació, el
CTESC considera que s’hauria de substituir l’incís “en la legislació aplicable en matèria de
contractes del sector públic” per “en dret”, atès que la remissió estricta als contractes del sector
públic genera dificultats en la pràctica en un tema com els avals, per la qual cosa es proposa que
subjectant sempre les garanties a dret, es puguin emprar fórmules més adaptables segons la
conjuntura.
Es proposa que en les instal·lacions que afectin terceres persones i en què no sigui necessària
l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per obtenir llicència urbanística, s’estableixi
l’obligació de sotmetre’s al tràmit d’informació pública.
D’altra banda, es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la interpretació i la concreció
de la norma.

Dictamen 17/2013 sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2013.
El Dictamen conté vuit observacions generals i dotze observacions a l’articulat.
El CTESC constata que la norma manté una línia de continuïtat en les polítiques d’habitatge pel
que fa a les formulacions teòriques bàsiques.
Considera que la manca d’objectius, de planificació i de quantificacions comporta que els
programes quedin reduïts a uns principis generals de prioritat, concretats mitjançant convocatòries
i en funció de les disponibilitats pressupostaries, la qual cosa pot desvirtuar la naturalesa dels
plans d’habitatge. Se sol·licita que el desenvolupament normatiu d’aquest Decret es remeti al
CTESC, per conèixer-ne el contingut i emetre’n dictamen.
El CTESC valora el fet que el Govern prioritzi el desenvolupament dels programes socials dins el
Pla de l’habitatge i considera necessari que aquesta priorització es faci efectiva en els programes
que desenvolupi el Pla.
Tenint en compte que la norma remet les condicions dels ajuts a les convocatòries posteriors, i
això pot comportar que els imports dels ajuts puguin variar d’una convocatòria a una altra, es
recomana que les convocatòries siguin anuals, especialment les dels programes socials
d’habitatge.
El CTESC considera necessari que el Govern dediqui recursos econòmics per impulsar la
rehabilitació d’edificis i habitatges a Catalunya. També considera que la norma hauria de preveure
un apartat específic per al foment de la conversió del parc construït desocupat en habitatge de
lloguer a preu assequible.
El CTESC recomana que la promoció d’habitatge protegit es canalitzi sobre aquelles zones en què
hi hagi demanda contrastada i no hi hagi estoc.
Es recomana incloure com a contraprestacions per als propietaris que signen contractes a través
de les borses de mediació en el lloguer algun tipus d’ajut directe o d’exempció fiscal per tal de
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compensar la reducció del preu del lloguer, a més de la garantia que la propietat es mantindrà en
condicions i que rebrà el preu del lloguer.
Pel que fa al programa de foment a la rehabilitació, es considera que la inspecció tècnica d’edificis
ha de ser una de les actuacions susceptibles de rebre ajuts d’aquest programa. Es recomana
incloure com una de les condicions per accedir als ajuts el fet que un cop finalitzades les obres de
rehabilitació protegides, els habitatges tinguin les condicions necessàries per obtenir la cèdula
d’habitabilitat. També es considera que els ajuts públics a la rehabilitació s’han de atorgar a
edificis els habitatges dels quals es destinin majoritàriament a residència habitual i permanent i
que aquest requisit ha de quedar recollit en el text del Projecte de decret i no a les convocatòries.

Dictamen 18/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament
d’apostes
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, dos en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 28 d’octubre de 2013.
El Dictamen conté sis observacions a l’articulat.
Les observacions tenen caràcter bàsicament formal. En dues observacions el CTESC recomana
que s’especifiqui que la resolució judicial o administrativa ha de ser ferma. En dues observacions
el CTESC proposa afegir l’incís “amb claredat i de forma visible” per tal de vetllar pels drets de
col·lectius especialment vulnerables.

Dictamen 19/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 28 d’octubre de 2013.
El Dictamen conté set observacions generals, seixanta observacions a l’articulat i un vot particular.
El CTESC constata que a l’Avantprojecte de llei hi ha, en general, un increment excessiu de les
taxes i que en alguns casos la creació de noves taxes no està prou justificada. En conseqüència,
diverses observacions a l’articulat proposen l’eliminació d’algunes de les taxes que l’Avantprojecte
de llei regula o bé dels increments que preveu.
D’altra banda, el CTESC considera que en l’aplicació d’algunes de les taxes introduïdes o
modificades per l’Avantprojecte de llei, quan l’import sigui significatiu, seria adequat fixar la quota
del tribut atenent la capacitat econòmica dels obligats al pagament.
El CTESC valora com a insuficient l’intent de modular el quart tram del cànon de l’aigua aplicable
a les tarifes domèstiques i considera que caldria reconsiderar-lo per tal de desincentivar usos
fraudulents.
El CTESC considera oportuna la regulació de bonificacions per a les entitats subministradores
d’aigua amb motiu de la tramitació i l’ingrés del cànon, així com l’establiment de terminis
trimestrals per a la declaració i autoliquidació, especialment per a les petites i mitjanes empreses.
El CTESC proposa suprimir la possibilitat que les convocatòries d’ajuts o subvencions puguin
contemplar-ne la reducció total o parcial un cop efectuades les resolucions de concessió, ja que
aquesta resolució genera un dret subjectiu al beneficiari de l’ajut o subvenció. En la mateixa línia,
el CTESC recomana eliminar també la disposició transitòria tercera de l’Avantprojecte de llei que
afecta convocatòries ja realitzades.
El CTESC proposa la supressió de determinats apartats de l’Avantprojecte de llei per tal d’evitar
que grans establiments comercials es puguin ubicar en municipis de petita dimensió afectant de
forma negativa el petit comerç de proximitat.
El CTESC recomana la supressió del caràcter vinculant de l’informe que ha d’emetre l’ACA en el
procediment d’autorització de les tarifes dels serveis d’abastament de l’aigua en baixa, atès que
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invalida la capacitat de decisió col·legiada que actualment correspon a la Comissió de Preus de
Catalunya, en la qual l’ACA està representada.
El CTESC considera que determinats articles de l’Avantprojecte de llei, com ara els articles 170 a
175, haurien d’haver estat objecte de tramitació d’una llei específica, atesa la seva dimensió i
l’abast de la modificacions efectuades.
La Unió de Pagesos de Catalunya va presentar un vot particular per no considerar correcta la
modificació en l’aplicació dels cànons de l’aigua als usos ramaders. En la reunió del Ple, la
Confederació de Cooperatives de Catalunya i la senyora Mercè Garau es van adherir al vot
particular.

Dictamen 20/2013 sobre el Projecte de decret d’ordenació de les explotacions
ramaderes
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 18 de novembre de 2013.
El Dictamen conté tres observacions generals i vint observacions a l’articulat.
El CTESC valora l’esforç d’actualització, sistematització i compilació de la normativa d’aplicació a
les explotacions ramaderes de Catalunya i la simplificació administrativa que se’n deriva. També
considera adient l’apropament de l’Administració al ciutadà, atès que la tramitació i la resolució de
l’inici d’activitat ramadera així com la inscripció en el Registre de les Explotacions Ramaderes es
realitza des de les oficines comarcals.
El CTESC manifesta que convindria estudiar la possibilitat que les sales de classificació d’ous de
les explotacions de gallines ponedores es considerin un annex de la pròpia explotació. També
considera convenient que s’autoritzi la desinfecció de vehicles a la granja, ja que l’existència de
centres de desinfecció al territori és limitada.
En la relació d’espècies animals que conté la norma, el CTESC proposa incorporar els cargols
(Helix aspersa), atès que la majoria es crien o es mantenen amb finalitat productiva.
Tenint en compte els principis de simplificació administrativa, es proposa que s’adeqüin els
informes o requeriments que es demanen en la tramitació dels permisos ambientals de l’activitat
ramadera i s’integri l’autorització de l’Administració competent en sanitat animal als tràmits
d’autorització ambientals existents.
També es recomana que es tingui en compte la figura de l’integrador, ja que, en cas de treballar
en règim d’integració, el titular de l’explotació ramadera no és el propietari dels animals.
Pel que fa a les condicions de les infraestructures, es proposa que, per al sector lleter, atenent les
característiques de cada explotació, s’estableixi el tancat perimetral com a recomanable. També
es considera que la tanca perimetral no hauria de ser exigible a les explotacions avícoles que
estiguin constituïdes per una sola nau, ja que les parets de la pròpia nau haurien de considerar-se
com una tanca.
En relació amb les explotacions de boví, oví i cabrum, es considera que cal prioritzar la prevenció
de transmissió de possibles malalties dels animals i que cal establir una distància mínima per a
cada espècie. La norma fa una excepció de les distàncies que cal complir entre les explotacions
d’autoconsum i la resta d’explotacions; el CTESC considera que les explotacions d’autoconsum
bovines lleteres no s’haurien d’incloure en aquesta excepció.
Pel que fa a les explotacions porcines, es considera que s’ha d’augmentar la distància entre
explotacions del Grup I i de petita capacitat i les de la mateixa categoria. També es proposa
ampliar la limitació de la instal·lació de granges noves i/o punts de possible risc epidemiològic al
voltant de les granges de cicle tancat o granges de mares i limitar l’entrada de garrins a dos
orígens quan l’explotació d’engreix es trobi a menys de 1.000 metres d’una explotació de
producció. D’altra banda, es considera que cal establir condicions especials de protecció per a les
granges de mares.
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El CTESC també ha realitzat recomanacions amb la finalitat de millorar la interpretació i la
concreció de la norma.

Dictamen 21/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de
l’Institut d’Estadística de Catalunya
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 18 de novembre de 2013.
El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.
En una de les observacions generals es posa de manifest que el CTESC considera adient la
reorganització de l’Institut d’Estadística de Catalunya, ja que pot afavorir les tasques d’aquest
organisme pel que fa a l’aprofitament de recursos i a la capacitat de difusió de la producció
estadística. La resta d’observacions realitzades són de caire tècnic.

Dictamen 22/2013 sobre el Projecte de decret sobre el procediment de mediació en
les relacions de consum
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 9 de desembre de 2013.
El Dictamen conté dues observacions generals i catorze observacions a l’articulat.
El CTESC considera que el Projecte de decret hauria de tenir en compte l’article 8.e) de la
Directiva 2013/11/UE sobre resolució alternativa de litigis en matèria de consum que estableix que
els procediments de resolució alternativa haurien de ser gratuïts o prestar-se a canvi d’un preu
simbòlic per als consumidors, atès que el Projecte de decret obre la possibilitat a l’establiment d’un
preu per l’exercici de l’activitat mediadora, sense especificar cap característica pel que fa a la seva
determinació. El CTESC considera que en el cas que s’estableixi un preu, aquest hauria de ser
simbòlic per evitar que generi un efecte dissuasori per a la reclamació dels drets de les persones
consumidores, amb una exempció per a les reclamacions d’import reduït. També considera que
s’hauria de determinar quins són els subjectes obligats a pagar-lo.
D’altra banda es posa de manifest que el Projecte de decret hauria d’establir els requisits
formatius mínims i les condicions que han de reunir les persones mediadores per tal de garantir la
seva idoneïtat.
En relació amb els terminis, el CTESC recomana especificar el termini de què disposa l’organisme
habilitat per admetre o no la sol·licitud de mediació i aclarir que ha de ser dintre del mateix termini
de 30 dies que l’empresa accepti o no el procediment de mediació i que presenti la proposta de
resolució o les al·legacions que cregui convenients.
També s’han realitzat observacions més tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més
entenedor el text de la norma.

Dictamen 23/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 9 de desembre de 2013.
El Dictamen conté tres observacions a l’articulat i un vot particular presentat per Foment.
El CTESC recomana modificar un article per tal que, durant el període transitori, les persones que
disposin dels certificats establerts en la norma puguin sol·licitar elles mateixes l’acreditació.
En les altres dues observacions es recomana unificar criteris i concretar el sentit de la norma.
En el vot particular, Foment considera que el fet que els professionals disposin de competències
exclusives pot no ajustar-se a l’article 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que estableix que
els estats membres faran allò necessari perquè els prestadors no es vegin subjectes a requisits



Informe de gestió | 2013 | Pàg. 36

que els obliguin a exercir exclusivament una activitat específica o que limitin l’exercici conjunt o en
associació de diverses activitats.

Dictamen 24/2013 sobre l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de
verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i una
abstenció en la sessió extraordinària del dia 9 de desembre de 2013.
El Dictamen conté deu observacions a l’articulat.
El CTESC considera adient afavorir el principi de transparència, però considera que la norma és
excessivament exigent per a les fundacions petites respecte de la informació rellevant mínima que
s’ha d’incloure, per la qual cosa entén que cal aplicar el principi europeu referit a la regulació
“pensant en petita escala” i ajustar els requisits de la informació rellevant a la grandària de les
fundacions.
Es recomana revisar les circumstàncies atenuants, per tal d’aclarir quins són els beneficiaris de
l’atenuació en el cas que la fundació disposi de codis de bones pràctiques o de bon govern.
D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor
el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la
redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.

Dictamen 25/2013 sobre el Projecte de decret del Consell Català de l’Empresa
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i dues
abstencions en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2013.
El Dictamen conté una observació general i vint a l’articulat. També hi consta un vot particular
presentat per PIMEC.
El CTESC considera que, atesa la naturalesa del Consell Català de l’Empresa, la representació
atorgada a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en la composició dels
òrgans del Consell queda diluïda i resulta insuficient.
En aquesta línia, el CTESC proposa augmentar la representació de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives al Plenari, mantenint, però, en trenta-vuit el nombre
de membres del Consell. Així mateix, el CTESC considera que és innecessari regular el vot de
qualitat que s’atribueix al president o presidenta, atesa la majoria de 3/5 parts.
Així mateix, pel que fa a la Comissió Executiva Permanent, el CTESC considera que hauria d’estar
formada per dotze membres: quatre en representació del departament competent en matèria
d’indústria, quatre en representació de les organitzacions sindicals i quatre en representació de les
organitzacions empresarials. En congruència, el CTESC considera que la majoria qualificada
prevista per prendre acords a la Comissió Executiva hauria de passar de set a nou vots i que
caldria també deixar sense efecte el vot de qualitat que s’atribueix al president.
D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de garantir la congruència de la norma
que es dictamina amb l’article 154 de la Llei 11/2011, especialment en relació amb l’objectiu del
Consell Català de l’Empresa. Altres observacions tenen l’objectiu d’aclarir la redacció.
En el vot particular PIMEC manifesta que coincideix amb el Dictamen quan s’assenyala el poc pes
que tenen les organitzacions empresarials més representatives en la composició del plenari del
Consell Català de l’Empresa. No obstant això, discrepa de l’observació que proposa la modificació
de sis a vuit membres a les lletres b) i c) de l’article 9.1 del Decret, ja que aquesta nova
composició no està justificada, resulta arbitrària i impedeix la distribució de representants de forma
paritària entre les organitzacions empresarials més representatives. D’altra banda, considera que
la modificació proposada a la composició de la Comissió Executiva no garanteix un millor
desenvolupament de les seves funcions.
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Dictamen 26/2013 sobre el Projecte de decret de regulació dels serveis
d’informació, difusió i atenció turística de Catalunya
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2013.
El Dictamen conté una observació general i sis a l’articulat.
El CTESC considera que el Projecte de decret, en un context de demanda turística elevada, no
garanteix una millora dels serveis d’informació, difusió, i atenció turística a les persones visitants
de Catalunya, ja que es preveu prestar els serveis turístics durant menys temps al llarg de l’any,
rebaixar els requisits de formació del personal de les oficines i eliminar els centres d’acollida
turística.
Es posa de manifest que cal tenir en compte que l’impost sobre les estades en els establiments
turístics incrementa els recursos destinats a la promoció turística.
Les observacions a l’articulat o bé són de caràcter tècnic o bé són recomanacions per concretar el
sentit de la norma.

Dictamen 27/2013 sobre el Projecte de decret relatiu a l’homologació de mètodes de
captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques
invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries
El Ple del Consell va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap
abstenció en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2013.
El Dictamen conté una observació general i cinc a l’articulat.
El CTESC valora de forma positiva aquesta norma i la considera adient per assolir els objectius
establerts.
El CTESC considera que, d’acord amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques, el silenci administratiu regulat en la norma hauria de ser positiu.
El CTESC també recomana més concreció en alguns aspectes de la norma.
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6.

Informes fets

Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de residus
Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
L’Informe analitza els avantatges i desavantatges del model de gestió de residus vigent a
Catalunya i revisa l’estoc d’infraestructures existents. En aquest sentit, l’Informe descriu el marc
jurídic, analitza els reptes que cal complir amb els objectius de planificació i inversió, diagnostica la
situació actual a partir de l’evolució de la demanda i l’oferta d’infraestructures de residus en els
darrers anys, revisa el model de finançament i analitza els costos en la gestió de residus amb la
finalitat d’exposar les consideracions corresponents quant al model de gestió.

Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l'edificació
Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
L’Informe presenta l’evolució del sector en els darrers anys i efectua una anàlisi de caracterització
que el classifica com a sector clau de l’economia.
Un apartat de l’estudi està dedicat al càlcul de l’estoc d’obra nova pendent de venda; també s’hi
dedica un altre apartat a l’evolució del parc d’habitatges a Catalunya entre els anys 2001 i 2011.
S’hi inclou una secció dedicada a la presentació del marc normatiu que regula l’actuació de la
construcció residencial. L’Informe continua amb l’exposició de les estratègies de reorientació del
sector de l’edificació residencial cap a la industrialització, la sostenibilitat i l’eficiència energètica.
La darrera secció del treball es dedica a la consideració de la rehabilitació com a factor
dinamitzador de l’activitat, i s’hi inclouen estimacions de l’import econòmic d’una rehabilitació
integral del parc d’habitatges de Catalunya encaminat a una millora de l’eficiència energètica dels
edificis i del seu impacte sobre el conjunt de l’economia.
L’Informe conclou amb unes recomanacions adreçades al Govern.

Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua
Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
L’Informe valora les infraestructures del cicle integral de l’aigua de Catalunya, exposa els reptes
de la planificació que es deriven de l’aprovació de la Directiva marc de l’aigua i les possibles
millores quant al model de gestió, la inversió i la recuperació de costos. Les consideracions i
recomanacions finals de l’Informe són el resultat d’una anàlisi del marc jurídic, els objectius de
planificació, les dades sobre inversió, les infraestructures existents i els costos, el preu i el
finançament de l’aigua, i recullen el debat al voltant d’aquests punts en el context socioeconòmic
actual.
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7.

Estudis i informes en preparació

Els òrgans corresponents del CTESC van acordar realitzar els següents informes, que estan en
preparació:
 Les balances comercials de Catalunya respecte a la resta d’Espanya, d’Europa i del món
 L’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques
 Gestió i impuls de les infraestructures de l’energia
 Racionalització d’horaris laborals
 El sector agropecuari
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8.

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012

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 2012 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 27 de juny de 2013.
La Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2012 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. Permet, en aquest sentit, realitzar un seguiment periòdic i
acurat de les tendències primàries de la realitat socioeconòmica i laboral.
La Memòria s’estructura en sis grans capítols i dos epígrafs que recullen, respectivament, un
resum executiu i unes previsions en cadascun dels àmbits analitzats.
En el capítol primer s’analitza l’evolució de l’economia a Catalunya durant l’any 2012. El capítol
segon analitza la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través de dos grans
apartats, l’estat de l’R+D+I i l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
En el capítol tercer s’analitza l’evolució del mercat de treball, la intermediació laboral pública i les
polítiques actives d’ocupació, la negociació col·lectiva i la seguretat i la salut en el treball. El
capítol quart analitza la situació del treball autònom. En el capítol cinquè s’analitzen les
condicions de vida a Catalunya i les polítiques públiques que s’hi vinculen, fent especial referència
a la salut, l’educació, la situació de l’habitatge i la protecció social i els serveis socials i la
demografia. El capítol sisè analitza l’evolució dels principals paràmetres de sostenibilitat
ambiental a Catalunya, a partir de l’anàlisi de tres grans blocs: l’estat del medi ambient, els
recursos energètics i l’actuació de les empreses respecte als indicadors de sostenibilitat
ambiental.

Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2012
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9.

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 dels Indicadors està relacionada amb el tema analitzat de forma monogràfica en la segona
pàgina. A continuació enumerem els temes analitzats mes a mes.
Gener. Risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball: recomanacions
En aquest número es presenten les recomanacions de l’Informe sobre el risc de pobresa
relacionat amb el mercat de treball, que va aprovar el Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya el dia 10 de desembre de 2012.
Febrer. Evolució del mercat de treball des de l’inici de la crisi
En aquest número es compara la situació de la població d’entre 16 i 64 anys al segon trimestre de
l’any 2008 (el trimestre amb un major nombre d’ocupats/ades a Catalunya abans de l’inici de
l’actual crisi econòmica), amb la seva situació el quart trimestre de l’any 2012.
Març. Gestió i impuls de les infraestructures de residus
En aquest número es presenten les propostes de l’Informe sobre gestió i impuls de les
infraestructures de residus, que va ser aprovat pel Ple del CTESC en data 11 de març de 2013.
Abril. Reorientació de les estratègies de l’edificació: recomanacions
En aquest número s’exposa un resum de les recomanacions de l’Informe sobre la reorientació de
les estratègies del sector de l’edificació, que es va aprovar el passat 15 d’abril de 2013.
Maig. SAREB. És el banc dolent la solució?
En aquest número es fa un resum de la conferència que va pronunciar el Dr. José García
Montalvo, vicerector de Política Científica i catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat
Pompeu Fabra, amb motiu de la presentació de l’Informe sobre la reorientació de les estratègies
del sector de l’edificació, que va tenir lloc a la Sala de plens del CTESC el passat 22 de maig de
2013.
Juny. Necessitats formatives del sector turístic
En aquest número es fa un resum de la presentació de l’Informe sobre les necessitats formatives
del sector turístic, elaborat en compliment de la demanda del Departament d’Empresa i Ocupació
d’analitzar la importància de la formació en el sector turístic, que va tenir lloc el dia 5 de juny de
2013.
Juliol i agost. Memòria socioeconòmica i social de Catalunya 2012
El dia 18 de juliol de 2013, el senyor Josep Maria Rañé i Blasco, president del CTESC, va
presentar, en un acte celebrat a la Sala de plens, la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya corresponent a l’any 2012. En aquest número es recullen les seves principals
conclusions i previsions.
Setembre. Evolució del sector exterior de l’economia catalana
En aquest número s’analitza l’evolució del saldo exterior català i de l’aportació de les exportacions
i de les importacions a la millora del saldo segons àrees geogràfiques, nivell tecnològic i branques
d’activitat en el període 2007-2012.
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Octubre. Transició del mercat de treball a la jubilació
En aquest número s’estudien les dades del mòdul especial de l’EPA per a l’any 2012, que se
centren en l’anàlisi de la població de 50 a 69 anys per a Espanya. En particular, l’anàlisi se centra
en la comparativa entre homes i dones.
Novembre. L’atur de llarga durada a Catalunya
En aquest número s’estudia l’evolució de l’atur de llarga durada i quins són els col·lectius més
afectats per aquesta situació.
Desembre. Comparació internacional de la intensitat en R+D 2005-2011
En aquest monogràfic es fa una comparació internacional de la intensitat en R+D des de l’any
2005 fins a l’any 2011.

Indicadors socioeconòmics i laborals
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10. Activitat institucional i comunicació
La recessió econòmica al llarg del 2013 i les seves conseqüències laborals i socials a Catalunya
han marcat bona part de l’activitat institucional al llarg de l’exercici 2013.
El president del CTESC ha participat en fòrums de debat al voltant d’aquestes qüestions,
organitzats per institucions catalanes, tant per a l’anàlisi del deteriorament de la situació laboral,
especialment en diversos col·lectius com els joves, el més grans de 45 anys i els aturats de llarga
durada, com pel que fa al marc econòmic cap al qual cal anar per sortir de la crisi. El Consell ha
analitzat tant els sectors d’activitat que cal impulsar per a la recuperació d’ocupació, com les
accions de caire social que cal dur a terme en tant no remunta l’economia i en funció dels canvis
socials i d’estructures laborals i familiars que configuren nous perfils.
Per tant, aspectes com la formació del capital humà, els estímuls a l’activitat i la
internacionalització de les empreses, el desenvolupament d’ajuts socials, les infraestructures
necessàries per al desenvolupament, el diàleg social així com el balanç del primer any de vigència
de la reforma laboral des del punt de vista dels resultats i de la tramitació jurídica de contractes,
els expedients de regulació i la vigència dels convenis col·lectius han estat objecte de tractament
pel CTESC. Sobre aquests temes es van formular anàlisis, dades i opinions tant als mitjans de
comunicació com a diverses reunions públiques. La reforma de les pensions i els canvis a la
contractació laboral a temps parcial també han estat objecte d’estudi i opinió.
Així, Josep M. Rañé va participar a la presentació d’anàlisis sobre aquestes qüestions de la
Fundació Jaume Bofill, Fundació Bcn Formació Professional, Fundació Factor Humà, diversos
ajuntaments catalans, l’escola de negocis Esade, Associació de Directius, Aedipe, Seminario
Ortega y Gasset de Empleo, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, les universitats incloent-hi una visita al Centre de Supercomputació-, Projecte Metal-innova, Consell Nacional de
la Joventut Pla estratègic Metropolità, i també els sindicats, patronals i organitzacions de
l’economia social membres del Consell, entre d’altres.
L’activitat institucional en l’àmbit laboral va seguir amb l’assistència a l’acte institucional convocat
pel president de la Generalitat de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Dona i també a
la concessió dels guardons Medalla al treball i Placa al treball President Macià.
La presentació del Consell de Relacions Laborals, organisme tripartit del Departament d’Empresa i
Ocupació, va donar lloc a la signatura d’un conveni amb el CTESC per a l’intercanvi de dades, la
preparació conjunta de jornades i la preparació d’estudis i informes.
Així mateix, el Consell va organitzar una reunió en la qual el director de l’Oficina de la Comissió
Europea a Barcelona va presentar als membres la consulta pública sobre seguretat i salut laborals
portada a terme per la institució europea per tal de conèixer el parer dels agents socials amb
l’objectiu d’avaluar l’Estratègia europea de seguretat i salut en el treball 2007-2012 per identificar
els reptes en aquest àmbit i les solucions que cal aplicar.
Pel que fa a l’atur juvenil, entre altres accions, s’ha participat a jornades de la UB i del Consell de
la Joventut relatives a la Garantia juvenil d’ocupació que impulsa la Unió Europea i al I Congrés
d’Aturats Majors de 45 Anys.
Entre els aspectes econòmics va destacar la presentació dels informes sobre Noves estratègies
per a l’edificació, amb una anàlisi sobre el nou perfil del sector de la construcció d’edificis i les
seves possibilitats per absorbir de nou ocupació; i també l’Informe Gestió i Impuls de les
Infraestructures de residus, amb recomanacions per tal d’optimitzar la seva gestió.
En l’àmbit representatiu, el CTESC va assistir al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que va aplegar
representants polítics i institucionals, com també de la societat civil catalana, en una reunió al
Palau de la Generalitat.
També al maig i com anys anteriors, el CTESC va participar un cop més a les Trobades dels
consells econòmics i socials d’arreu de l’Estat que el 2013 va tenir lloc a Castellón, on
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s’intercanvien experiències i es comparen pràctiques en l’actuació i l’organització d’aquests
organismes assessors. A l’octubre va assistir a la Cumbre Euromediterránea de Consejos
Económicos y Sociales, organitzada conjuntament pel Consell Econòmic i Social Europeu i la Unió
per la Mediterrània.
En l’àmbit social, amb la presentació del seu Informe El risc de pobresa relacionat amb el mercat
de treball a Catalunya, el CTESC va posar a debat públic el fet que un lloc de treball no eviti
necessàriament situacions de pobresa, atesos els canvis socials, familiars i laborals a partir de
l‘inici de la crisi. Els consellers d’Empresa i Ocupació i de Benestar Social van intervenir a l’acte.

Presentació de l’Informe sobre el risc de pobresa
relacionat amb el mercat de treball
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11. Comunicació mitjançant les xarxes socials
El CTESC ha anat desenvolupant les seves comunicacions a través de les xarxes socials per tal
de difondre les seves activitats, els estudis i les recomanacions consensuades pels seus membres
en els nous suports, emprant un blog propi i la xarxa Twitter, tot ampliant així l’abast de la
comunicació.
El blog del CTESC va incloure el 2013 diverses entrades sobre els temes següents: Contribució
del sector exterior a l'economia catalana; Necessitats formatives del sector turístic a Catalunya;
Els conflictes a les empreses en temps de crisi; Relacions laborals: El nou informe de la Comissió
Europea anima a comptar amb el diàleg social per sortir de la crisi; El treball és garantia per no
caure en la pobresa?; Reforma laboral a França; Risc de pobresa: Taxa europea AROPE i la
formació professional.
Periòdicament, a través del blog també reprodueix informacions de l’Associació Mundial de
Consells Econòmics i Socials i del Comitè Econòmic i Social Europeu, que són l’expressió del
diàleg social als països amb les problemàtiques més diverses,
El CTESC incorpora també al seu compte a Twitter totes les novetats dels seus reculls normatius,
documentals i de l’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses. Difon les
convocatòries d’actes, jornades i presentacions, els missatges clau i les idees força dels informes,
estudis i documents que elabora. També es fa ressò dels estudis als quals te accés el
departament tècnic del Consell per ajudar en la seva feina, i que es considera que val la pena
difondre pel seu interès, per la seva novetat o qualitat, sempre referits a les matèries laborals,
econòmiques i socials.
L’aprovació dels diferents dictàmens, cada any més nombrosos, per part del Ple del CTESC, son
motiu de creació d’un avís via Twitter en el mateix moment de la seva aprovació, amb indicació de
l’enllaç al seu contingut sencer. La mateixa via se segueix pel que fa als nous continguts
incorporats al bloc. Reenvia a la seva xarxa temes d’interès relacionats amb els seus àmbits de
competència i activitat.

Blog.ctesc.cat
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12. Seminaris i actes del CTESC
El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
La presentació de l’Informe té lloc el dia 11 de febrer; la inauguració va a càrrec de la consellera
de Benestar Social i Família, Neus Munté, i la cloenda, del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip
Puig. Hi presenta una ponència la senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya.
L'Informe analitza les situacions de risc de pobresa com a conseqüència de la relació de les
persones amb el mercat de treball, així com els processos a través dels quals s'aconsegueix
millorar i, idealment, abandonar la situació de risc. A partir de l'anàlisi efectuada, s'elaboren una
sèrie de recomanacions consensuades pel Consell per orientar les polítiques públiques en aquest
àmbit.
Reorientació de les estratègies del sector de l'edificació
El dia 22 de maig es fa la presentació dels resultats i les recomanacions de l’Informe Reorientació
de les estratègies del sector de l'edificació. L'obertura va a càrrec del secretari d’Habitatge i Millora
Urbana, Sr. Carles Sala i Roca. L'acte compta, a més, amb la participació del Dr. José García
Montalvo, vicerector de Política Científica i catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat
Pompeu Fabra.
L’Informe fa un càlcul de l’estoc d’obra nova pendent de venda; també avalua l’evolució del parc
d’habitatges a Catalunya entre els anys 2001 i 2011 i inclou una secció dedicada a la presentació
del marc normatiu que regula l’actuació de la construcció residencial. Continua amb l’exposició de
les estratègies de reorientació del sector de l’edificació residencial cap a la industrialització, la
sostenibilitat i l’eficiència energètica. La darrera secció del treball es dedica a la consideració de la
rehabilitació com a factor dinamitzador de l’activitat, i s’hi inclouen estimacions de l’import
econòmic d’una rehabilitació integral del parc d’habitatges de Catalunya encaminat a una millora
de l’eficiència energètica dels edificis i del seu impacte sobre el conjunt de l’economia. L’Informe
conclou amb unes recomanacions adreçades al Govern.
Necessitats formatives del sector turístic
L’Informe es presenta el dia 5 de juny en un acte que compta amb una ponència a càrrec de la
senyora Carme Rubió, subdirectora general de Programació Turística del Departament d'Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
L'Informe respon a una demanda del Departament d'Empresa i Ocupació i ha comptat amb el seu
suport econòmic per a l'elaboració de la recerca quantitativa. Algunes de les qüestions bàsiques
que analitza són:
 les necessitats de formació de les empreses del sector turístic a partir de la configuració

d'un mapa d'ocupacions de les activitats turístiques
 la descripció i l’anàlisi de l'oferta de formació sectorial en la formació professional i

universitària
 la valoració, la percepció i les actituds de les empreses del sector
 la detecció i l’anàlisi de les mancances de tipus formatiu

A partir de l'anàlisi efectuada, s'elaboren una sèrie de recomanacions consensuades pels agents
socials que participen al CTESC per orientar les polítiques públiques en aquest àmbit.
Gestió i impuls de les infraestructures. Residus
L’acte, que té lloc el dia 28 de juny, compta amb la presència del senyor Josep Enric Llebot,
secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
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L’Informe recull diversos elements de debat relacionats amb el desenvolupament de la política i
les infraestructures de residus durant els darrers anys, amb l’objectiu de presentar els reptes de
futur i les consideracions consensuades pels agents socials que participen al CTESC a partir de
l’anàlisi estadística, bibliogràfica i documental.
Memòria Socioeconòmica i Laboral 2012
Aquest acte, que té lloc el dia 18 de juliol, compta amb la presència del conseller d'Empresa i
Ocupació, Felip Puig, que dóna la benvinguda als assistents. Al llarg de la presentació es
destaquen els principals punts clau d’aquesta Memòria, en què es reflecteixen les consideracions
respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, una reflexió sobre les previsions de
futur, a més d'una anàlisi específica sobre el treball autònom a Catalunya.

Seminari Reorientació de les estratègies del sector de
l’edificació
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13. L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses
L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC) ha continuat amb la seva
tasca d’aglutinar i referenciar recursos, serveis i experiències vinculades a l’RSE a Catalunya.
Durant l’any 2013 s’ha mantingut la col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació i el
portal RScat, amb el qual comparteix base de dades amb l’objectiu d’optimitzar els recursos
vinculats a l’RSE.
Actualment la base de dades de l’ORSEC compta amb un total de 89 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 qualsevol empresa pugui trobar empreses
amb un perfil similar al seu.
Enguany s’ha realitzat un procés exhaustiu de depuració de casos i s’han donat de baixa un total
de 58 memòries (21 eren de l’any 2010 o anteriors, i s’ha considerat que la informació donada era
obsoleta, 10 empreses havien cessat la seva activitat, de 26 no s’ha aconseguit resposta per
actualitzar les dades i 1 organització havia canviat el nom i ja no realitza accions d’RSE).
Per altra banda, l’Observatori de la Responsabilitat Social ha tingut, des de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2013, un total de 11.947 visites amb una mitjana mensual de 995 visites, que
corresponen a 3.602 visitants únics.
Així mateix, el butlletí de l’ORSEC, que recull el mes destacat del web (agenda, notícies, etc...),
s’envia mensualment a un total de 647 persones subscriptores.
Pel que fa a la documentació, enguany s’han incorporat a la biblioteca de l’ORSEC 69 llibres i
documents relacionats amb l’RSE. Al final del 2013 es disposava d’un fons de 442 llibres i
documents, la majoria en format digital i accessibles en línia.
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. Per últim, l’any
2013, l’ORSEC ha difós un total de 18 jornades als seus usuaris i subscriptors.

www.observatori-ctesc.cat
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14. Difusió d’informació, documentació i publicacions
Gestió editorial
Les tasques editorials inclouen la revisió lingüística de tots els textos, ja siguin dictàmens,
informes, estudis o d’altres, l’adaptació als criteris lingüístics de la Generalitat de Catalunya, la
maquetació segons l’estil de la col·lecció corresponent i, si escau, el disseny de coberta. Per
ampliar-ne la difusió, el resum executiu dels informes es tradueix al castellà i a l’anglès.
A petició dels directors dels gabinets, s’han revisat les dues plantilles disponibles -de la Memòria
socioeconòmica i laboral i dels Estudis i informes-, amb l’objectiu d’unificar-les en una única, llevat
del disseny de les capçaleres, que segueix sent propi i identificatiu de la col·lecció. D’aquesta
manera es vol facilitar la feina dels autors que participen tant en l’elaboració de l’MSEL com dels
informes del Consell. Paral·lelament s’han revisat i ampliat les pautes d'estils generals per a la
confecció de taules, gràfics i composició de llistes i l'Excel amb models de taules.
Al mes de gener es publica al web i a la intranet el Manual d’identificació corporativa del CTESC,
fet en col·laboració amb el Departament de Presidència i seguint els paràmetres reguladors del
PIV de la Generalitat. A continuació es revisen diferents impresos i documents interns i es
preparen unes pautes específiques per a l’adaptació de les signatures de correu.
Actualment el Directori del CTESC consta de 3.708 destinataris, pertanyents a 39 grups temàtics
que cobreixen molts aspectes de l’Administració pública i de l’àmbit socioeconòmic. Durant
aquest any s’han fet tasques d’actualització d’alguns grups d’aquesta base de dades, que han
afectat un total de 1.212 destinataris, alguns dels quals s’han incorporat com a nous i d’altres han
estat modificats.
Una eina important de difusió és el butlletí Infopublicacions, que s’envia per informar dels actes de
presentació de les novetats editorials. Aquest butlletí es nodreix:
a/ de la selecció de destinataris inclosos al Directori del CTESC i
b/ de la cerca específica d’institucions, professors universitaris i experts rellevants en l’àmbit
temàtic de les obres.
En 2013 s’han elaborat els següents butlletins Infopublicacions:
 Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l'edificació
 Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
 Informe sobre les necessitats formatives del sector turístic
 Informe de gestió 2012
 Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012.
Continuant amb la línia de difusió pròpia, s’han creat els materials gràfics següents:
 Coberta de l’Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de residus
 Coberta de l’Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l'edificació
 Coberta de l’Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua
 Modificació de les plantilles Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya i Estudis i
informes.



Informe de gestió | 2013 | Pàg. 50

 Salvapantalles per a la presentació dels següents informes:
 Informe sobre les necessitats formatives del sector turístic
 Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
 Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de residus
 Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l’edificació.
En alguns casos es fa difusió de les activitats d’altres institucions, ja sigui pel seu interès per al
Consell o a petició de la institució, mitjançant l’apartat Recomanats del web.
Al mes de juliol se signa un conveni de col·laboració amb Padicat (Patrimoni Digital de Catalunya),
projecte impulsat per la Biblioteca de Catalunya, per a la preservació del patrimoni digital de
Catalunya. Això assegura la compilació i preservació periòdiques de les pàgines web del CTESC
al llarg del temps.
Al desembre el Consell signa tres convenis de cooperació amb la Fundació Dialnet, de la
Universitat de la Rioja, per tal que la Fundació incorpori en la seva base de dades els informes
següents: Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball; Informe sobre la
gestió i impuls de les infraestructures de residus; Informe sobre la reorientació de les estratègies
del sector de l’edificació. Cal tenir en compte que la Fundació Dialnet és una base de dades de
gran potència, amb més d’un milió d’usuaris.
Es continua mantenint 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.
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PUBLICACIONS DIGITALS DEL CTESC DE L’ANY 2013
TÍTOL DE LA PUBLICACIÓ
Dictàmens
Dictamen 1/2013 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc,
aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar
exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre
Dictamen 2/2013 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de campaments
juvenils
Dictamen 3/2013 sobre el Projecte de decret dels consells de participació territorial i nacional
dels infants i adolescents de Catalunya
Dictamen 4/2013 sobre el Projecte de decret sobre el funcionament de les societats agràries de
transformació de Catalunya i d’organització i funcionament del seu Registre
Dictamen 5/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de
maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d’òptica
Dictamen 6/2013 sobre el Projecte de decret de la Taula Nacional i les taules territorials i locals
d’infància
Dictamen 7/2013 sobre Projecte de decret de règim sancionador en matèria d’infància i
l’adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Dictamen 8/2013 sobre el Projecte de Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu
de la regió metropolitana de Barcelona (dpI) per al període 2011-2012
Dictamen 9/2013 sobre l’Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Dictamen 10/2013 sobre el Projecte de decret del Reglament del Registre d’instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves
Dictamen 11/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Dictamen 12/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer,
sobre centres recreatius turístics i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Dictamen 13/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de la Comissió de
Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals
Dictamen 14/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals
sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres
públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya
Dictamen 15/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els criteris de tarifació per
ús a aplicar als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas per
determinades infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya
Dictamen 16/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística
Dictamen 17/2013 sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge
Dictamen 18/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’apostes
Dictamen 19/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres, i
del sector públic
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Dictamen 20/2013 sobre el Projecte de decret d’ordenació de les explotacions ramaderes
Dictamen 21/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de l’Institut
d’Estadística de Catalunya
Dictamen 22/2013 sobre el Projecte de decret sobre el procediment de mediació en les relacions
de consum
Dictamen 23/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport
Dictamen 24/2013 sobre l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació
de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
Dictamen 25/2013 sobre el Projecte de decret del Consell Català de l’Empresa
Dictamen 26/2013 sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis d’Informació, Difusió i
Atenció Turística de Catalunya
Dictamen 27/2013 sobre el Projecte de decret relatiu a l’homologació de mètodes de captura en
viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques invasores depredadores i
l’acreditació de les persones que en són usuàries
Indicadors socioeconòmics i laborals
Gener 2013 – Risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball: recomanacions
Febrer 2013 – Evolució del mercat de treball des de l’inici de la crisi
Març 2013 – Gestió i impuls de les infraestructures de residus
Abril 2013 – Reorientació de les estratègies de l’edificació: recomanacions
Maig 2013 – SAREB: és el banc dolent la solució?
Juny 2013 – Necessitats formatives del sector turístic
Juliol - Agost 2013 – Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012
Setembre 2013 – Evolució del sector exterior de l’economia catalana
Octubre 2013 – Transició del mercat de treball a la jubilació
Novembre 2013 – L’atur de llarga durada a Catalunya
Desembre 2013 – Comparació internacional de la intensitat en R+D 2005-2011
Memòries
Informe de gestió 2012
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012
Estudis i informes
Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua
Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l'edificació
Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de residus
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Entorns web


Web del Consell

L’any 2013 el web del Consell ha tingut 22.645 visites i, en total, s’han consultat 67.238 pàgines.
Les més consultades, a més de la pàgina principal del web, són El Consell, Espai intern, i Estudis i
Informes.
Aquest any ha estat de consolidació dels espais existents i actualització periòdica de continguts,
però s’han desenvolupat també nous espais. Les novetats més destacades són:
 Normativa en tràmit d’informació pública: dins de l’apartat de Dictàmens, recull la normativa
sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que s’ha incorporat al tràmit
d’informació pública, però de la que encara no s’ha sol·licitat dictamen al CTESC i no ha estat
aprovada. Permet visualitzar-la per data de publicació, per tipus de norma o per departament.
 Membres del Consell:
 s’incorpora, aprofitant el desenvolupament ja existent per a la intranet, l’històric de
consellers, institucions i òrgans dins d’aquest apartat per poder consultar la composició i la
dedicació dels consellers i conselleres que han format part del CTESC.
 mostra les especialitats concretes dels membres del Consell que comparteixen presència
en un òrgan.
Finalment, s’ha establert un vincle sòlid i continuat amb l’Àrea d’Organització i Administració
Electrònica del Departament d’Empresa i Ocupació que ens permet incloure en els Destacats les
notícies més rellevants referents a la Generalitat de Catalunya.


Intranet

La Intranet és consolida com l’espai de gestió interna de la informació generada pel Consell i
amplia any rere any la informatització d’aquesta gestió. Amb aquesta finalitat, s’han desenvolupat
les àrees següents:




Millora en l’accés a la Zona Personal:
 Desapareixen els documents en préstec que ara es gestionen des del catàleg de les BEG.
 Mostra la informació global de les hores previstes del dia i les realitzades realment.
Incorpora totes les incidències de presència (vacances, hores personals, absències,
baixes, permisos...).
 Agrupa les tasques que tenim pendents de resoldre. En el cas dels caps, crea una
agrupació per a la gestió de l’equip.
 Mostra les dades de l’usuari identificat (nom, extensió, correu electrònic, unitat, càrrec i, si
escau, especialitats).
 Inclou la dedicació real i, si escau, la dedicació prevista, de la setmana en curs.
 Mostra els projectes en curs als que està associat l’usuari, amb accés directe.
Presència: es crea la gestió de Permisos i Serveis extraordinaris, i incorpora Horaris.
D'aquesta manera, permet registrar a través de la intranet totes les incidències relacionades
amb la gestió del temps de treball. Bàsicament:
 Totes les incidències horàries (tret de Vacances, Hores personals i Baixes), s'entren des
del formulari accessible des de les dates de Presència. El formulari inclou un camp
desplegable on s'indica el tipus d'incidència. Aquest espai, a més, mostra l’horari previst,
el còmput d’hores previst i real, i informa de totes les incidències horàries, incloses les no
gestionades des d’aquesta aplicació.
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 Absències: sobre la base de l’aplicació ja existent de notes, es crea aquesta aplicació,
que permet informar l’inici i el final de les absències de forma manual i identificada.
Incorpora el circuït d’aprovació administratiu i permet a la la Secretaria Executiva
diferenciar el tipus i la justificació.
 Horaris setmanals: incorpora la gestió dels horaris generals, extraordinaris i especials que
ja existia anteriorment.
 Permisos: permet sol·licitar i tancar un permís especificat a les condicions de treball del
personal del Consell. Mentre el permís està obert, permet gestionar les hores de realització
i, si escau, de compensació. Incorpora el circuït d’aprovació administratiu i permet a la
Secretaria Executiva informar-ne la justificació.
 Serveis extraordinaris: permet sol·licitar prèviament, tal i com estableix la normativa
aplicable, el període i el motiu en què s'autoritza la realització d'aquestes hores. Un cop
aprovat segons el circuït corresponent, tant la realització de les hores com el seu ús
posterior com a hores personals, es fa des de Presència.
 Baixes: permet a la Secretaria Executiva fer gestionar les absències per motius de salut
del personal. L’usuari visualitza, però no gestiona la informació.
 Llistats anuals: mostra tota la informació anterior en llistats per anys i mesos.
Bibliografia: permet gestionar les referències bibliogràfiques dels projectes que es duen a
terme al Consell. En concret:
 crear, editar i modificar referències.
 cercar unes referències determinades.
 marcar referències com a preferides.
 veure el llistat total de les referències segons diversos ordres.
 veure el llistat de referències preferides.
 veure el llistat de referències sense projecte assignat.
Lligam entre projectes i publicacions: es crea en els dos espais de gestió la possibilitat de
lligar projectes i publicacions. Aquesta acció permet:
 Crear noves pàgines al catàleg de publicacions, més lleugeres, i noves fitxes de
publicacions, que contenen més informació.
 Mostrar la bibliografia a tots dos espais.
 Associar les publicacions a l’inventari particular.
Lligam entre projectes i l’eina de gestió de dictàmens: permet recuperar la informació
introduïda per als dictàmens, que desapareix un cop tancat el circuït, a l’espai de projectes,
que recull l’històric de la gestió dels projectes.
Dedicació a projectes: permet informar la dedicació personal setmanal als projectes en curs
del Consell i mostra la dedicació històrica personal als projectes. Aquesta informació apareix
també a les fitxes de projectes per veure la dedicació global de l’equip de professionals del
Consell. Aquesta aplicació es va desenvolupar el 2012, però no ha entrat en funcionament
fins a aquest any i ha requerit alguns ajustos propis de l’arrencada d’un projecte.
Centralització de les peticions pendents d’aprovar: degut a l’augment de circuïts
d’aprovació, s’han unificat en un únic espai les diferents peticions pendents d’aprovar per part
dels caps o de la Secretaria Executiva. A més, i per tal d’evitar que un dels circuïts quedés
aturat per absència d’un cap, la Secretaria Executiva disposa d’un espai per poder aprovar les
peticions d’un equip en cas d’absència del seu cap directe. En aquest darrer cas, s’activa un
espai per als caps directes que els informa de les peticions aprovades segons aquest sistema.
Normativa en tràmit d’informació pública: gestió i visualització d’aquesta normativa,
segons les característiques ja explicades a l’apartat sobre la pàgina web.
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Membres del Consell: gestió de les especialitats concretes dels membres del Consell que
comparteixen presència en un òrgan.
Altres modificacions:
 Canvi a la cerca del Centre de Documentació per incorporar Millenium.
 Cerca de notícies d’Actualitat des del formulari d'edició.
 Gestor dels enllaços genèrics.
 Distinció dels projectes aturats i els projectes actius.
 Possibilitat d’eliminar peticions de material un cop lliurades.

A més, hem iniciat nous projectes que preveiem finalitzar al llarg del 2014:


Centre de Documentació: el canvi en la base de dades i la gestió de préstec a través del
nou catàleg BEG, a més d’alguns problemes de connexió amb productes externs, ens han
portat a diferents plantejaments durant l’any que esperem que finalment puguin tancar-se i
consolidar-se.
Condicions de treball: adaptació de les eines de gestió del temps als canvis de normativa
previstos.



Centre de Documentació


Fons bibliogràfic

El nombre de documents incorporats al fons del Centre de Documentació durant l’any és de 1.441
documents. Això inclou monografies, números d’anuaris i articles de revista. D’aquest volum,
1.213 documents tenen format electrònic, mentre que la resta, 228 documents només estan
en format paper. Ha descendit, sobretot, el nombre de documents en paper, 228 enfront dels 436
de 2012.
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D’aquest volum, 443 són articles de revista, mentre que 998 corresponen a monografies i
anuaris. El 2012 es van registrar més articles de revista, 803, perquè bona part corresponien a
una catalogació retrospectiva.
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Publicacions periòdiques
El Centre de Documentació està subscrit a un total de 427 publicacions periòdiques, de les
quals 85 són revistes i 342 són anuaris. De totes elles, un 14% (60 títols) es reben en format
paper i un 86% (367 títols) en format electrònic, igual que l’any anterior.
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Bases de dades
El Centre de Documentació recull l’accés a 25 bases de dades. D’aquestes, 3 són de pagament
(legislació i jurisprudència) i la resta, gratuïtes.

Millennium. Catalogacions
Fins a l’any 2012 les catalogacions s’han fet amb el programa VTLS. A partir de 2013 s’utilitza el
programa Millennium. Les estadístiques extretes mostren quin és el volum de publicacions
catalogades a la base de dades comuna de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de
Catalunya. Amb el canvi de programari s’ha aprofitat per fer neteja i unificació (actualització i
millora) de registres, la qual cosa n’ha reduït el nombre. Al llarg dels anys veiem l’evolució següent
en la catalogació:
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Registres bibliogràfics
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El nombre de títols catalogats (registres bibliogràfics) al Catàleg BEG és de 5.090 fins a
31/12/2013. En total, el Centre de Documentació participa en el Catàleg amb 6.440 volums
(registres d’exemplar) al final de l’any.
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Peticions d’informació i préstecs

Peticions d’informació
La major part de peticions d’informació al Centre de Documentació han provingut dels usuaris
interns (personal del CTESC), 32 peticions. La resta, 12 peticions, han provingut d’altres
biblioteques BEG, personal de la Generalitat de Catalunya i diverses institucions catalanes. El
nombre d’adquisicions aquest any ha seguit a la baixa: 3 compres en total. Cal destacar
l’augment del nombre d’articles de revista sol·licitats a altres biblioteques. També és notable
l’increment del préstec interbibliotecari amb altres biblioteques de la xarxa BEG.

Préstecs
El nombre de préstecs segueix una evolució més o menys regular al llarg dels anys. En total, el
2013 s’han efectuat 100 préstecs a usuaris del CTESC i 3 préstecs a biblioteques de les BEG.
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Feines

Posada en marxa de l’aplicació d’elaboració de bibliografies
Al març es posa en marxa l’aplicació per a l’emmagatzematge i elaboració de les bibliografies de
les publicacions del CTESC. Al 2012 es va fer una reunió amb els tècnics del CTESC per
consensuar les característiques de l’eina i la tècnica web del CTESC en va fer el
desenvolupament. L’eina es troba al menú dret de l’espai personal de la intranet sota el nom de
“bibliografia”: http://servidor/i_bibliografia.asp. Amb la posada en marxa es fa una sessió
informativa als tècnics per explicar el funcionament de l'aplicació i la forma d’introduir les dades.
Correcció de la bibliografia dels informes
Es repassa la bibliografia dels següents informes, mitjançant l’aplicació de la intranet, per a la seva
publicació definitiva:




Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de residus
Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l'edificació

Pautes per a la citació bibliogràfica i l’elaboració de bibliografies en la producció del
Consell (segons el sistema Harvard)
Incorporem noves recomanacions i exemples en les pautes del CTESC per a l’elaboració de
bibliografies sobre els següents aspectes:



Citació breu de normativa dins del text i en forma de citació bibliogràfica.
Clarificació de la inclusió d’enllaços en les citacions.

Aplicació per a la gestió dels enllaços de la intranet
Al març es posa en marxa una nova aplicació per a la gestió dels enllaços del menú esquerre (part
inferior) de la pàgina principal de la intranet, per poder crear, modificar i eliminar els enllaços que
hi apareixen. El nom de l’aplicació és “*enllaços”: http://servidor/z_enllacos.asp.
Mailing de destinataris
Es fan cerques de destinataris per enviar les newsletters de les publicacions i actes següents. Per
a la presentació de l’Informe sobre la pobresa es van fer trucades per convidar les Càritas de
Catalunya.




Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de residus
Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l'edificació

Recerca d’imatges
Se cerquen imatges per tal d’elaborar les cobertes dels següents informes del CTESC. Aquestes
imatges són gratuïtes i tenen una llicència de lliure difusió (llicències creative commons).




Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de residus
Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector de l'edificació

Recerca de recursos sobre pobresa
Per a la jornada organitzada el dia 11 de febrer se cerquen recursos d’informació relacionats amb
l’Informe que es presenta: Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. Els
recursos obtinguts són imatges, documents, enllaços i adreces de correu electrònic per al mailing.
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Recull temàtic dels articles de premsa
Després de la presentació al maig de l’Informe sobre la reorientació de les estratègies del sector
de l'edificació fem una recopilació en PDF dels articles de premsa publicats.
Manteniment dels conceptes del Recull de premsa
Actualitzem la classificació de les notícies de premsa amb la inclusió de conceptes que no havíem
previst dintre de diversos temes.
Enllaços a la Memòria socioecònomica de Catalunya (MSEL)
Revisem les pàgines web de les entitats membres del CTESC per saber si tenen enllaçada la
Memòria socioeconòmica del nostre web. El resultat és que cap d’elles no té enllaç a l’MSEL:










Comissió
Obrera
Nacional
de
Catalunya
(CC.OO.).
Apartat
CTESC:
http://www.ccoo.cat/aspnet/ctesc.aspx
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT). http://www.ugt.cat/
Foment del Treball Nacional. http://www.foment.com/
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). http://web.pimec.org/
Unió de Pagesos de Catalunya (UP). Web no accessible: http://www.uniopagesos.cat/
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP). No tenen contingut a
la seva pàgina: http://www.confrariespescadors.cat/
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC). No hi ha accés a la seva pàgina:
http://www.cooperativescatalunya.coop/
Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC). http://www.fesalc.es

Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya

Posada en marxa del nou catàleg BEG amb el programa Millennium
El dia 01/01/2013 entra en funcionament el nou programa Millennium per a la gestió dels fons
documentals de les BEG. Substitueix el programa VTLS utilitzat des de l’any 1998, el qual deixa
de funcionar el dia 13/03/2013. Millennium inclou els mòduls de Catalogació, Publicacions
periòdiques i Circulació.
El Centre de Documentació del CTESC comença en el Millennium amb 6.282 registres
bibliogràfics.
Durant el primer mes es creen les 28 fitxes dels usuaris. Es traspassen manualment els 62
préstecs que es gestionaven amb el programa Microsoft Access.
S’introdueixen en el Catàleg, de forma manual, els registres de fons i d’exemplars de la meitat de
revistes en paper que rep el Centre de Documentació.
Amb la nova interfície del Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de
Catalunya (http://catalegbeg.cultura.gencat.cat) cada usuari té un espai personal on pot veure els
seus préstecs, renovar-los, modificar la informació personal de contacte, modificar el PIN d’accés
a l’espai personal, guardar cerques preferides, veure l’historial de lectura i crear llistes
personalitzades de llibres.
Sessió sobre els llistats a Millennium-BEG
A part dels llistats que Serveis Digitals elabora periòdicament, cada biblioteca té l’opció de crear
els seus propis llistats. Amb la finalitat de conèixer aquesta funcionalitat de Millennium, el dia 22
de març, Carlos Pons assisteix a la sessió informativa sobre l’elaboració de llistes amb Millennium.
Revisió i actualització de la base de dades d’Access
L’Expositor de novetats del Centre de Documentació s’elabora amb la còpia de la informació
catalogràfica del Catàleg BEG a la base de dades d’Access. Fins ara, la base de dades Access
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tenia informada els números de registres del VTLS (Bib-Id). Per tal de substituir-los, demanem a
Serveis Digitals un llistat que inclogui la correspondència d’uns números amb els altres.
Grups de treball
Al gener comença l’activitat del Grup de Treball de Catalogació, on participa Carlos Pons. La
finalitat del grup és elaborar unes pautes de catalogació comunes, consensuades i d’obligat
compliment per a totes les biblioteques BEG.
El grup de treball s’ha reunit en 16 ocasions durant el 2013. En el començament de la seva
activitat, redacta unes instruccions bàsiques per tal d’ajudar les biblioteques en l’inici de la
catalogació amb Millennium:




Catalogació a Millennium BEG pas a pas.
Catalogació pas a pas per a les biblioteques que participen al CCUC.
Catalogació a Millennium BEG dubtes primeres catalogacions (primeres concrecions que el
grup acorda).

A l’abril es presenta la primera part de les pautes de catalogació, que inclou unes directrius
generals, les monografies, els enregistraments sonors, la música impresa i els enregistraments en
vídeo:


Pautes de catalogació del Catàleg de les BEG.

A continuació, es treballen les pautes per a recursos electrònics en suport físic, recursos
electrònics en línia, documents cartogràfics, publicacions periòdiques en paper, publicacions
periòdiques en línia, manuscrits i altres materials no editats i analítiques/buidats, que es preveu
que siguin presentades en la segona part de l’any 2014.
Es crea un espai dins de la intranet de les BEG, en la plataforma e-Catalunya, per a la
comunicació i feina del grup.
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15. La gestió administrativa i financera

CTESC

Pressupost 2013

EXECUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
Pressupost inicial

CAPÍTOL I REMUNERACIONS DEL PERSONAL

0,00

Pressupost final

Autoritzat

Disponible

% Executat

1.478.508,02

1.466.167,07

12.340,95

99,17%

75.586,66

75.586,66

75.586,60

0,06

100,00%

100.0002 Retribucions complementàries

111.167,52

111.167,52

111.167,52

0,00

100,00%

130.0001 Retribucions bàsiques

510.597,06

-385,95

510.211,11

508.044,93

2.166,18

99,58%

130.0002 Retribucions complementàries

461.156,78

385,95

461.542,73

461.542,73

0,00

100,00%

160.0001 Seguretat Social

320.000,00

320.000,00

309.825,29

10.174,71

96,82%

CAPÍTOL II. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

765.051,69

0,00

765.051,69

689.278,13

75.773,56

90,10%

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, etc.

362.000,00

-21.600,00

340.400,00

332.276,46

8.123,54

97,61%
97,45%

100.0001 Retribucions bàsiques

1.478.508,02

Transferències crèdits

202.0002 Lloguer fotocopiadores

3.500,00

3.500,00

3.410,76

89,24

202.0003 Lloguer programari

2.000,00

2.000,00

1.870,85

129,15

93,54%

203.0001 Lloguer i cànons d'altre immobilitzat material

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

100,00%

210.0001 Conserv. rep. mant. terrenys, béns naturals, edific

60.000,00

49.500,00

49.013,99

486,01

99,02%

212.0001 Cons. rep. i manteniment d'equips de procés de d

1.700,00

1.700,00

755,04

944,96

44,41%

212.0002 Conservació, reparació i manteniment fotocopiado

3.000,00

3.000,00

2.857,70

142,30

95,26%

212.0003 Cons. reparació i manteniment aplicacions inform

5.000,00

5.000,00

3.240,86

1.759,14

64,82%

213.0001 Conserv. rep. i manteniment d'altre immobilitzat m

1.000,00

2.000,00

1.105,22

894,78

55,26%

220.0001 Material ordinarino no inventariable

3.000,00

3.000,00

2.821,17

178,83

94,04%

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

8.000,00

8.000,00

7.785,81

214,19

97,32%

30.000,00

30.000,00

26.731,44

3.268,56

89,10%

221.0001 Aigua i energia
221.0003 Vestuari
221.0089 Altres subministraments
222.0001 Comunicacions postals, missatgeria
222.0002 Comunicacions veu i dades Generalitat

-10.500,00

1.000,00

950,00

950,00

811,08

138,92

85,38%

3.000,00

3.000,00

2.844,39

155,61

94,81%

600,00

600,00

85,09

514,91

14,18%

15.000,00

15.000,00

12.813,01

2.186,99

85,42%

222.0003 Comunicacions veu i dades altres empreses

1.000,00

1.000,00

246,42

753,58

24,64%

224.0001 Despeses d'assegurances

7.000,00

7.000,00

6.706,41

293,59

95,81%

226.0002 Atencions protocol.laries i representatives

4.000,00

4.000,00

3.424,51

575,49

85,61%

226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos

6.500,00

6.500,00

3.587,45

2.912,55

55,19%

226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·legiats

125.500,00

102.076,20

23.423,80

81,34%

226.0089 Altres despeses diverses

115.000,00
17.301,69

10.500,00

17.301,69

7.957,94

9.343,75

46,00%

227.0001 Neteja i sanejament

20.000,00

20.000,00

19.306,54

693,46

96,53%

227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses

10.000,00

10.000,00

7.332,84

2.667,16

73,33%

228.0001 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Gen

21.000,00

21.000,00

17.084,81

3.915,19

81,36%

228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats

53.000,00

73.600,00

65.752,69

7.847,31

89,34%

5.000,00

879,45

4.120,55

17,59%

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats

5.000,00

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS

6.000,00

650.0001 Inversions equips de procés de dades i telecomu

6.000,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES



20.600,00

2.249.559,71

0,00

0,00

6.000,00

5.000,19

999,81

83,34%

6.000,00

5.000,19

999,81

83,34%

2.249.559,71

2.160.445,39

89.114,32

96,04%
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Annexos
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Annex 1. Organització interna
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Annex 2. Relació dels membres integrants dels diferents òrgans en data
31 de desembre
PLE
 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco
 Vicepresidents: Sra. Laura Pelay Bargalló / Sr. Joan Canals Oliva
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Grup Primer
 Comissió Obrera Nacional de Catalunya







Sr. Jordi Gutiérrez Suárez
Sra. Raquel de Haro González
Sr. José Manuel Jurado Villena
Sr. Alfons Labrador i Tames
Sra. Antònia Pascual Moreno
Sra. Carme Torres Falgas

 Unió General dels Treballadors de Catalunya







Sr. José Manuel Fandiño Crespo
Sra. Josefa Garcia Lorenzo
Sr. José Martín Vives Abril
Sra. Paloma Olavide Díaz
Sra. Laura Pelay i Bargalló
Sr. Dionís Oña Martín

Grup Segon
 Foment del Treball Nacional










Sr. Joan Canals Oliva
Sra. Alba Cabañas Varales
Sr. Juan José Meca Saavedra
Sr. Andreu Basseda Tous
Sr. Salvador Guillermo Viñeta
Sra. M. Dolors Giner Junquera
Sra. Mercè Barberà Capdevila
Sr. Antonio Sáenz Andrés
Sra. Yésika Aguilar Granados

 Pimec




Sr. Moisés Bonal i Ferrer
Sra. Jana Callís i Vilagut
Sra. Lourdes Esteban Paredes

Grup Tercer
 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia social i
experts









Sra. Núria Ballesteros Díaz
Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán
Sra. Elena Donate Montoya
Sra. Mercè Garau Blanes
Sra. Àngels Guiteras Mestres
Sr. Pere Ollé Erra
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Sr. Rafael Ortiz Cervelló
Sra. Maria Rovira Duran
Sra. Esther Sánchez Torres
Sr. Joan Segura i Segura
Sr. Josep Carles Vicente i Perelló
Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni

COMISSIÓ EXECUTIVA
 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Grup Primer
 Comissió Obrera Nacional de Catalunya


Sr. Alfons Labrador i Tames

 Unió General dels Treballadors de Catalunya


Sr. José Manuel Fandiño Crespo

Grup Segon
 Foment del Treball Nacional


Sra. Alba Cabañas Varales

 Pimec


Sr. Moisès Bonal i Ferrer

Grup Tercer
 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia social i
experts



Sra. Núria Ballesteros Díaz
Sr. Pere Ollé Erra

COMISSIÓ DE TREBALL D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA
 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Grup Primer
 Comissió Obrera Nacional de Catalunya



Sr. Alfons Labrador i Tames
Sra. Antònia Pascual Moreno

 Unió General dels Treballadors de Catalunya



Sr. José Manuel Fandiño Crespo
Sra. Laura Pelay i Bargalló

Grup Segon
 Foment del Treball Nacional






Sra. Alba Cabañas Varales
Sr. Joan Canals Oliva
Sr. Salvador Guillermo Viñeta
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 Pimec


Sr. Moisès Bonal i Ferrer

Grup Tercer
 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia social i
experts





Sr. Victor Manuel Climent Sanjuán
Sr. Rafael Ortiz Cervelló
Sra. Esther Sánchez Torres
Sr. Josep Carles Vicente Perelló

COMISSIÓ DE TREBALL DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES SOCIALS
 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Grup Primer
 Comissió Obrera Nacional de Catalunya



Sra. Raquel de Haro González
Sra. Antònia Pascual Moreno

 Unió General dels Treballadors de Catalunya



Sra. Paloma Olavide Díaz
Sra. Laura Pelay i Bargalló

Grup Segon
 Foment del Treball Nacional




Sra. Yésika Aguilar Granados
Sra. Mercè Barberà Capdevila
Sr. Joan Canals Oliva

 Pimec


Sra. Lourdes Esteban Paredes

Grup Tercer
 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia social i
experts






Sra. Núria Ballesteros Díaz
Sra. Elena Donate Montoya
Sra. Mercè Garau Blanes
Sra. Àngels Guiteras Mestres
Sra. Esther Sánchez Torres

COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SECTORIALS
 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Grup Primer
 Comissió Obrera Nacional de Catalunya





Sra. Alfons Labrador i Tames
Sra. Carme Torres Falgas

Informe de gestió | 2013 | Pàg. 68

 Unió General dels Treballadors de Catalunya



Sra. Josefa Garcia Lorenzo
Sr. José Martín Vives Abril

Grup Segon
Foment del Treball Nacional




Sra. M. Dolors Giner Junquera
Sr. Juan José Meca Saavedra
Sr. Antonio Sáenz Andrés

 Pimec


Sra. Jana Callís Vilagut

Grup Tercer
 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia social i
experts





Sr. Pere Ollé Erra
Sr. Joan Segura Segura
Sr. Juan Carles Vicente i Perelló
Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni

COMISSIÓ DE TREBALL DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI AMBIENT
 President: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco
 Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Grup Primer
 Comissió Obrera Nacional de Catalunya



Sr. José Manuel Jurado Villena
Sra. Antònia Pascual Moreno

 Unió General dels Treballadors de Catalunya



Sr. Dionís Oña Martín
Sr. José Martín Vives Abril

Grup Segon
 Foment del Treball Nacional




Sr. Andreu Basseda Tous
Sra. Alba Cabañas Varales
Sr. Salvador Guillermo Viñeta

 Pimec


Sr. Moisès Bonal i Ferrer

Grup Tercer
 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia social i
experts







Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán
Sr. Pere Ollé Erra
Sra. Maria Rovira Duran
Sr. Joan Segura Segura
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Al llarg de l’any s’han produït els següents cessaments i nomenaments:
Han cessat:
Grup Primer
 Comissió Obrera Nacional de Catalunya





Sra. Rosa Bofill Benet
Sra. Cristina Faciaben Lacorte
Sra. Aurora Huerga Barquin
Sra. Josefina Pujol Pardo

 Unió General de Treballadors de Catalunya


Sra. Raquel Gil Eiroà

Grup Tercer
 Com a persona experta de prestigi reconegut


Sr. José Luis López Bulla

Han nomenat:
Grup Primer
 Comissió Obrera Nacional de Catalunya





Sr. Jordi Gutiérrez Suárez
Sra. Raquel de Haro González
Sra. Antònia Pascual Moreno
Sra. Carme Torres Falgas

 Unió General de Treballadors de Catalunya


Sra. Josefa García Lorenzo

Grup Tercer
 Representació del sector agrari, sector marítim pesquer i el sector de l’economia social i
experts






Sra. Àngels Guiteres Mestres
Sr. Rafael Ortiz Cervelló
Sra. Esther Sánchez Torres
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