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1. Objectius i criteris d’actuació 
Missió 
© Contribuir a què les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacionals del Govern de 

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

Objectius estratègics 
© Assessorar el Govern de la Generalitat en les matèries que són l’objecte de les seves 

competències.  
© Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya. 
© Aconseguir el màxim grau de consens possible en totes les activitats. 
© Donar la màxima difusió a les actuacions del CTESC. 

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

membres, i afavorir-ne la seva interacció.  

Objectius específics del Pla 2015 
© 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 2014. 
© L’Informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 
© Els estudis, informes i altres activitats d’iniciativa pròpia. 
© L’Informe anual de gestió del Consell. 
© El calendari d’execució dels projectes, fixant-ne les pautes d’acompliment. 

© Difondre les activitats del Consell i reforçar la seva incidència a la societat. 
© Desenvolupar el Pla de comunicació del CTESC potenciant la via telemàtica per tal 

d’obtenir la màxima divulgació de les publicacions i treballs del CTESC entre el seu públic 
objectiu, al menor cost.  

Criteris generals d’actuació 
Dictàmens 
© Cercar i disposar, prèviament, d’informació sobre la normativa que cal dictaminar. 
© Reforçar la qualitat dels dictàmens: 
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© 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. 
© Aconseguir del Govern que trameti tota la normativa que, pel seu contingut, ha de ser 

objecte de dictamen amb la totalitat de la documentació necessària. 
© Obrir vies de comunicació amb els sectors de la societat afectats per les normes que s’han 

de dictaminar. 

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. 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:  
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© Tema d’actualitat i transcendència econòmica i social, preferentment relacionat amb 
temes endegats al Consell. 

© Persones de reconegut prestigi sobre la matèria que es tracta i amb capacitat de 
comunicació. 

© Amb capacitat de convocatòria entre les organitzacions del CTESC i el conjunt de la 
societat. 

© Criteris de gestió:  
© Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, la difusió i 

realització de la conferència. 
© Difusió posterior. 

Iniciativa pròpia. Jornades 
© Criteris de selecció:  
© Tema d’actualitat d'interès per la seva transcendència social i econòmica. 
© Expectativa raonables de conclusions. 
© Perspectives de difusió i determinació del públic potencialment interessat.  
© Criteris d’elaboració: 
© Definició dels tipus de jornada: 

· De debat o aprofundiment en el coneixement del tema objecte de la jornada.  
· De presentació de conclusions sobre informes o estudis previs del Consell 

© Garantir la pluralitat i l’equilibri en les posicions expressades.  
© Cercar la màxima qualitat de les jornades, mitjançant la selecció de ponents de 

reconeguda  capacitat o autoritat tècnica. 
© Criteris de gestió:  
© Equip responsable de cada estudi o informe: cap del projecte (director del Gabinet 

d’Estudis).  
© Constitució d’un grup de treball específic participatiu i, si escau, amb incorporacions 

externes.  
© Equip de la Secretaria Executiva responsable de la logística de l’organització, la difusió i 

realització de la jornada. 

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 conferències, jornades i altres iniciatives d’anàlisi i de debat socioeconòmic i 

laboral i/o participar-hi conjuntament. 
© Desenvolupar els acords de col·laboració subscrits. 

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

amb les seves competències. 

Difusió de les activitats 
§ Elaborar el Pla de 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’hi incorpora. 
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© 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:  

Ø Els dictàmens elaborats a petició del Govern sobre els seus avantprojectes 
legislatius, normatius o plans sectorials. 

Ø La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, de caràcter anual. 
Ø L’ Informe de gestió. 
Ø Els informes i estudis elaborats. 

§ Mantenir el blog del CTESC. Mantenir també la presència del CTESC en les xarxes Twitter i 
Linkedin.  

§ Potenciar la relació amb els mitjans de comunicació per tal que es facin ressò de les activitats 
del Consell. 
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2. Composició, òrgans i funcions 
Composició 
L’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i 
l’article 4 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei, disposen que el 
Consell és integrat per trenta-set membres, distribuïts de la manera següent: 
§ La persona que ocupa la Presidència. 
§ El Grup Primer, format per dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals 

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

empresarials més significatives (Foment i Pimec). 
§ El Grup Tercer, format per dotze membres: sis en representació del sector agrari, el sector 

maritimopesquer i el sector de l’economia social, i sis més, que han d’ésser persones expertes 
de prestigi reconegut en les matèries que són competència del Consell. 

Òrgans i funcions 
Són òrgans del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, de conformitat amb el que 
disposen els articles 6 de la Llei 7/2005 i l’article 5 del Decret 43/2007, els següents: 
§ El Ple 
§ La Comissió Executiva 
§ Les comissions de treball  
§ La Presidència 
§ Les vicepresidències 
§ La Secretaria Executiva. 
Les funcions dels òrgans col·legiats del Consell són les que assenyalen els articles 7 i següents 
de la Llei 7/2005 i els articles 6 i següents del Decret 43/2007 i que es detallen a continuació.  

Ple 
§ Establir les línies generals de l’actuació del Consell. 
§ Emetre els dictàmens preceptius i no vinculants, previs a la tramitació corresponent, previstos 

a la Llei 7/2005, de 8 de juny. 
§ Emetre els dictàmens previstos a l’article 2.1.b) de la Llei 7/2005, de 8 de juny. 
§ Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a sol·licitud del 

Govern o dels consellers o conselleres. 
§ Acordar l’elaboració de propostes, d’informes o d’estudis a iniciativa pròpia sobre les matèries 

que són pròpies del Consell, i, si escau, aprovar-los.  
§ Aprovar definitivament i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, la Memòria 

sobre la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.  
§ Aprovar definitivament i trametre al Govern anualment l’Informe sobre la situació dels 

treballadors autònoms a Catalunya. 
§ Regular el règim d’organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne el Reglament 

intern. 
§ Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.  
§ Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de president o presidenta del Consell. 
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§ Aprovar la separació del president o presidenta, en una sessió específica convocada a aquest 
efecte.  

§ Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de secretari o secretària executiu.  
§ Conèixer amb caràcter previ la separació de la persona que ocupa el càrrec de secretari o 

secretària executiu. 
§ Elegir les persones que ocupen les dues vicepresidències, a proposta, cadascuna, dels grups 

Primer i Segon, respectivament i entre llurs membres.  
§ Designar els membres de la Comissió Executiva.  
§ Crear, si escau, comissions de treball de caràcter temporal per tractar qüestions específiques, 

dins de les matèries de la competència del Consell i determinar-ne la composició.  
§ Delegar, si escau, en la Comissió Executiva, l’aprovació de dictàmens.  
§ Declarar la situació d’incompatibilitat, a proposta de la Comissió Executiva, d’algun membre del 

Consell. 
§ Determinar l’existència de violació de la reserva pròpia de les funcions dels membres del 

Consell, a l’efecte del seu cessament.  
§ Conèixer les funcions que el president o presidenta delegui en els vicepresidents. 
§ Donar el vistiplau en relació amb la plantilla i l’estructura orgànica del Consell. 

Comissió Executiva 
§ Col·laborar amb el president o presidenta en la direcció de l’actuació del Consell.  
§ Adoptar les mesures necessàries per aplicar els acords aprovats pel Ple.  
§ Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.  
§ Fixar les directrius i disposar tot allò necessari per elaborar la proposta anual d’informe sobre 

la situació dels treballadors autònoms a Catalunya, aprovar-lo i elevar-lo al Ple. 
§ Aprovar el projecte de Reglament intern d’organització i funcionament.  
§ Elaborar i aprovar l’Avantproposta de pressupost anual. 
§ Elaborar el projecte de memòria anual i aprovar-la i elevar-la al Ple dins del primer semestre de 

l’any.  
§ Aprovar l’Informe de gestió del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.  
§ Elaborar el Pla de treball anual.  
§ Aprovar els dictàmens que es tramitin amb caràcter d’urgència, amb la delegació prèvia 

expressa del Ple, quan, per circumstàncies excepcionals degudament acreditades, no puguin 
ser aprovats pel Ple. 

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

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

§ Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell. 
§ Aprovar la proposta de contractació de consultes o dictàmens externs, a iniciativa pròpia o a 

proposta del president o presidenta o de les comissions de treball.  
§ Conèixer i pronunciar-se sobre la substitució, en cas de vacant, absència o malaltia, del 

secretari o secretària executiu per la persona que designi el president o presidenta.  
§ Qualsevulla altra funció que el Ple li delegui expressament.  
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Comissions de treball 
L’article 11 del Decret 43/2007 estableix el nombre de comissions de treball permanent 
necessàries i llur composició i funcions. 
Es creen quatre comissions de treball de caràcter permanent:  
a) Economia i Fiscalitat i Unió Europea, amb l’àmbit competencial següent: economia i fiscalitat, 

Unió Europea i qualsevulla matèria no atribuïda expressament a cap altra comissió permanent. 
b) Mercat de treball i polítiques socials, amb l’àmbit competencial següent: mercat de treball, 

ocupació, relacions laborals, seguretat i salut laboral, formació ocupacional, immigració, 
igualtat d’oportunitats, família, salut, educació, cultura i habitatge. 

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

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

A part d’aquestes comissions de treball de caràcter permanent, el Ple del Consell pot acordar la 
constitució de comissions de treball temporals i específiques per dur a terme encàrrecs concrets, 
dins de les matèries de llur competència, que elaboraran els estudis, els informes i els dictàmens 
que se’ls encomani en l‘acord de constitució. 
Les comissions de treball permanents estan integrades per 12 membres -4 membres per cada 
grup- més la persona que ocupa la Presidència, i assistides per la persona que ocupi la Secretaria 
Executiva.  
Són funcions de les comissions de treball permanents: 
a) Elaborar les propostes dels dictàmens i les propostes, els informes i els estudis previstos a 

l’article 2 de la Llei 7/2005. 
b) Proposar que es duguin a terme i promoure la participació del Consell en congressos, 

jornades, seminaris i conferències 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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3. Activitat dels òrgans col·legiats 
El Ple 
Enguany el Ple s’ha reunit en dotze ocasions, en una única sessió amb caràcter ordinari i les 
altres onze amb caràcter extraordinari.  
 

10.01.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. N’és ponent el senyor 
Bonal. La Confederació de Cooperatives de Catalunya presenta un vot particular al Dictamen, al 
qual s’hi adhereixen Pimec, Unió de Pagesos, la Federació Nacional Catalana de Confraries de 
Pescadors i les senyores Donate i Garau. 
El president informa els assistents de la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Consell de 
Relacions Laborals, per tal d’afavorir el intercanvi d’informació, l’organització conjunta d’actes, la 
realització de projectes i estudis d’investigació sobre matèries de la seva competència, el 
compromís de difondre les activitats que es realitzin en col·laboració així com la instal·lació 
d’enllaços directes als respectius webs que permetin l’accés ràpid dels usuaris a un o altre web. 
 

03.02.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es 
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació, del qual n’és ponent el senyor 
Labrador. 
A continuació s’aprova, també per unanimitat, el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació 
de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva 
incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera. N’és 
ponent el senyor Labrador en absència del senyor Jurado. Foment del Treball presenta un vot 
particular al Dictamen aprovat.  
Tot seguit, la senyora Garau, ponent de l’Informe L’emprenedoria a Catalunya. Activitat, educació i 
polítiques, n’explica el procés d’elaboració i n’exposa el seu contingut, que és aprovat per 
assentiment dels assistents. S’acorda fer-ne una presentació pública als mitjans de comunicació.  
També per assentiment, els assistents aproven el Pla de treball del CTESC per a l’any 2014 així 
com la delegació de vot als membres de la Comissió Executiva per tal que aprovin, si escau, el 
Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’extracció de coral vermell en les aigües 
interiors del litoral català. 
 

06.05.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió té lloc la presa de possessió dels nous membres del CTESC. El president dóna 
una especial benvinguda als membres que s’incorporen per primer cop al Consell a la vegada que 
agraeix la tasca realitzada als que deixen de ser-ho, que han estat convidats a aquesta sessió. 
A continuació, s’aproven per unanimitat dos dictàmens. En primer lloc, el Dictamen sobre el 
Projecte de decret del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector 
agroalimentari a Catalunya, del qual n’és ponent el senyor Segura i, tot seguit, el Dictamen sobre 
el projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures 
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correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del qual n’és ponent el senyor Fandiño. 
 

12.05.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aprova per unanimitat el nomenament del senyor Franco i la senyora Itoiz 
com a president i secretària executiva, respectivament, a partir de la proposta conjunta dels 
consellers d’Economia i Coneixement i d’Empresa i Ocupació.  
A continuació s’aproven tres dictàmens per unanimitat. En primer lloc, el Dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, del qual n’és ponent el senyor Ortiz. 
En segon lloc, amb el senyor Ortiz també com a ponent, s’aprova el Dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora 
d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la 
Generalitat de Catalunya. 
En tercer lloc, s’aprova el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titulats 
mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de 
Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. El senyor Bonal n’és el ponent. 
Atès que previsiblement és la darrera sessió del Ple que presideix el senyor Rañé, aquest 
s’acomiada dels assistents i els agraeix la tasca realitzada durant la seva Presidència. Els 
diferents grups s’acomiaden del president i realcen el seu paper facilitador del consens i del pacte 
al llarg del seu mandat. 
 
11.06.2014. Extraordinària 

Aquesta sessió del Ple és la constitutiva del nou període, un cop nomenats els membres, el 
president i la secretària executiva del CTESC. El president, el senyor Franco, agraeix la tasca 
realitzada pel senyor Rañé i els altres membres del Consell que han deixat de ser-ho. 
Tot seguit, s’aproven dos dictàmens. En primer lloc, s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi 
Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del 
Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de 
juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de 
juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya. N’és ponent el senyor 
Guillermo. Així mateix, CCOO i UGT presenten un vot particular al Dictamen. 
El senyor Rosera és el ponent del segon Dictamen, sobre el Projecte de decret sobre mesures per 
evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals. El 
Dictamen s’aprova per trenta vots a favor, cap en contra i una abstenció.  
S’aprova per assentiment la designació de membres de la Comissió Executiva que proposa cada 
grup. Així mateix, s’aprova la designació i la rotació de les Vicepresidències. 
Per últim, s’aprova per unanimitat la delegació de vot en els membres de la Comissió Executiva 
per aprovar, si escau, el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital. 
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30.06.2014. Ordinària 

En aquesta reunió s’aprova el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre els 
habitatges buits per vint vots a favor, vuit en contra i quatre abstencions. La senyora Delgado n’és 
la ponent. Foment i Fepime presenten conjuntament un vot particular al Dictamen, i Pimec en 
presenta un altre. 
A continuació, s’aprova per assentiment la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 
l’any 2013. La presentació pública als mitjans de comunicació serà el dia 11 de juliol i es comptarà 
amb la presència del conseller d’Empresa i Ocupació. 
S’aproven per unanimitat dues delegacions de vot en els membres de la Comissió Executiva per 
aprovar, si escau, el Dictamen sobre el Projecte de decret de presentació de determinades 
begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós així com el Dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l'impost sobre successions i donacions, 
aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre. 
 

28.07.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aproven per unanimitat dos dictàmens. En primer lloc, el Dictamen sobre 
l'Avantprojecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, del qual n’és 
ponent el senyor Guillermo. 
En segon lloc, s’aprova el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya, del qual n’és ponent la senyora Pelay. 
Acompanyen el Dictamen cinc vots particulars: un per part de CCOO, un per part d’UGT, un per 
part de PIMEC, un de conjunt de Foment i Fepime i un altre de conjunt de la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social i de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 
El senyor Franco agraeix la tasca realitzada per la senyora Riera i el senyor Vendrell, ambdós 
membres del personal del Consell i que recentment s’han jubilat.  
 

29.08.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aproven per unanimitat dos dictàmens: el Dictamen sobre el Projecte de 
decret de traducció i interpretació jurades, del qual n’és ponent el senyor Guillermo; i a 
continuació, el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya, del qual n’és ponent la senyora Pascual. Es presenten quatre vots particulars: un de 
CCOO, un de la UGT, un de conjunt de Foment i Fepime i un de PIMEC. 
 
29.09.2014. Extraordinària 

En aquesta sessió s’aprova un informe i un dictamen. En primer lloc, el senyor Labrador, ponent 
de l’Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger n’exposa el 
contingut i les principals conclusions. L’Informe és aprovat per unanimitat. 
En segon lloc, s’aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i una abstenció, el Dictamen 
sobre l'Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, 
del qual n’és ponent la senyora Delgado. 
El senyor Franco informa que el passat dia 25 de setembre va assistir a una reunió de la Comissió 
d’Economia i Finances del Parlament per tal d’explicar el Dictamen 18/2014 sobre l’Avantprojecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital. 
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10.11.2014. Extraordinària 

En aquesta sessió s’aproven tres dictàmens i dues delegacions de vot en els membres de la 
Comissió Executiva, en tots els casos per unanimitat. 
El primer Dictamen aprovat és sobre l'Avantprojecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries, amb el senyor Labrador com a ponent i al qual s’hi 
adhereixen tres vots particulars, el primer d’ells presentat conjuntament per Foment i Fepime, el 
segon presentat per la JARC, al qual s’hi adhereix PIMEC, i el tercer presentat per Unió de 
Pagesos. 
El segon Dictamen aprovat és sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 
6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes i 
n’és ponent la senyora Rovira.  
La senyora Aguilar és la ponent del Dictamen sobre el Projecte de decret del Consell de la 
Discapacitat de Catalunya. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social presenta un vot particular 
al contingut del Dictamen.  
Tot seguit, els assistents deleguen el seu vot en els membres de la Comissió Executiva per 
aprovar, si escau, el Dictamen sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de 
mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya, així com el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya. 
Per últim, el senyor Franco informa de la seva assistència a dues reunions del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir. 
 

28.11.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió s’aproven quatre dictàmens, tots ells per unanimitat dels assistents. El primer 
Dictamen versa sobre el Projecte de decret sobre l’activitat artesanal. N’és ponent el senyor 
Sáenz. El segon és el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats 
i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, del 
qual n’és ponent el senyor Meca. 
En tercer lloc, s’aprova el Dictamen sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats 
col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al 
departament competent en matèria de seguretat pública, del qual el senyor Labrador n’és el 
ponent. Per últim, s’aprova el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries, amb la ponència de la senyora Rovira. 
El senyor Franco explica les darreres reunions del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
S’aprova també per unanimitat la delegació de vot en els membres de la Comissió Executiva per 
aprovar, si escau, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la 
utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats 
genèticament a Catalunya. 
 
22.12.2014. Extraordinària 

En iniciar la sessió, el senyor Franco dóna la benvinguda al senyor Xavier Pié Dols, nou membre 
del grup tercer, en representació del sector de l’economia social i a proposta de la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya, en substitució del senyor Joan Segura Segura, a qui agraeix la 
participació i la tasca realitzada com a membre del CTESC. 
A continuació s’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret per al foment del 
deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les 
inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, del qual n’és ponent el senyor Jurado. 
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Sala de Plens del CTESC 

S’aprova per assentiment el calendari orientatiu de les reunions ordinàries del 2015, així com 
també s’aprova per unanimitat la delegació de vot en els membres de la Comissió Executiva per 
aprovar, si escau, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels 
registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya. 
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La Comissió Executiva 
La Comissió Executiva s’ha reunit en dinou ocasions, nou de les quals amb caràcter ordinari i deu 
amb caràcter extraordinari. 
 

20.01.2014. Ordinària 

En aquesta reunió s’analitzen els objectius del CTESC per al 2014, així com el pla de treball.  
La secretària executiva informa sobre l’execució del pressupost del CTESC corresponent a l’any 
2013.  
S’analitza el quadre comparatiu dels dictàmens elaborats pels consells econòmics i socials 
d’Espanya en el període 2002-2013. 
 

17.02.2014. Ordinària 

En aquesta reunió s’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual es regula l’extracció de corall vermell (corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral 
català.  
Així mateix s’aprova l’Informe de gestió del CTESC 2013 i s’analitzen les possibles vies de 
presentació pública de l’Informe sobre l’emprenedoria a Catalunya. 
S’acorda que el president assisteixi a la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir el 19 de 
febrer, convocada per tal d’analitzar de manera conjunta la situació actual que viu el procés i 
acordar unes pautes de treball al voltant de l’impuls i la dinamització del Pacte. 
La senyora Itoiz explica que s’iniciaran els tràmits per tal que el personal del CTESC procedeixi a 
escollir representant. 
 
03.03.2014. Extraordinària 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el 
sistema d'acreditació d'equips d'atenció primària de Catalunya.  
Així mateix, s’aprova la proposta de temes per als fulls d'indicadors dels mesos de març, abril i 
maig.  
 
24.03.2014. Extraordinària 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, de 7 de juliol, del cinema. 
 

28.04.2014. Ordinària 

Atesa la publicació de l’Acord de Govern de nomenament dels membres del CTESC, es debat 
sobre la previsió de reunions per a la presa de possessió dels membres, la votació de les 
persones que han d’ocupar la Presidència i la Secretaria Executiva i la sessió constitutiva del 
CTESC.  
S’acorda començar de nou el còmput del sistema de rotació de vicepresidències, tant entre el 
Grup Primer i el Segon com entre CCOO i UGT dins el Grup Primer. En conseqüència, a CCOO li 
correspondrà nomenar la persona que ha d’ocupar la segona Vicepresidència. 
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19.05.2014. Ordinària 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret sobre la contractació i 
prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut.  
S’informa sobre l’execució del pressupost del CTESC a 30 d'abril de 2014. 
  

16.06.2014. Extraordinària 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital.   
S’analitzen els apartats "Les infraestructures a Catalunya" i  "El sector públic" del capítol I 
(L'economia a Catalunya) i els apartats "Context" i "L'estat del medi ambient" del capítol VI de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. 
D’altra banda s’aproven els resums següents de la Memòria socioeconòmica i laboral de 2013: 
capítol II, "Societat i coneixement";  capítol III, "Mercat de treball"; capítol V, "Condicions de vida" i 
capítol VI, "Sostenibilitat ambiental". 
 

20.06.2014. Extraordinària 

S’aproven els resums dels capítols I i IV de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
2013. 
S’afegeixen modificacions a l’apartat “Sector públic” del capítol I.  
S’aprova el document "Previsions" de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. 
S’aproven les propostes de temes per al fulls d'indicadors de juny, juliol i agost. 
 
14.07.2014. Ordinària 

S’aproven, per delegació del Ple, els dictàmens sobre el Projecte de decret de presentació de 
determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós i sobre el 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel 
Decret 414/2011, de 13 de desembre.  
S’acorda que el president assisteixi a la reunió Pacte Nacional pel Dret a Decidir prevista per al 18 
de juliol. 
Es debat sobre les dates d’aprovació i presentació de l’Informe de balances comercials. 
 

18.07.2014. Extraordinària 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret de revisió de la 
demarcació notarial de Catalunya. 
S’acorda el calendari d’aprovació i presentació de l’Informe sobre les balances comercials de 
Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger. 

 
24.07.2014. Extraordinària 

El president informa sobre la reunió del dia 18 de juliol de 2014 del Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir. Els presents en ratifiquen l’actuació i constaten que aquesta actuació no compromet 
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individualment la posició de cap organització de les que formen part del CTESC. Així mateix, 
acorden que no cal fer cap altra actuació al respecte. 
 

08.09.2014. Ordinària 

La secretària executiva explica que s’hauran de fer diverses transferències de crèdit per fer front a 
despeses no previstes inicialment. 
S’acorda modificar el calendari relatiu a l’Informe sobre les balances comercials. 
El president informa que el passat 1 de setembre es va rebre un correu electrònic del  coordinador 
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir en el qual es demana a les institucions i associacions 
adherides al Pacte que conscienciïn els ciutadans per tal que s’inscriguin i siguin presents a la 
manifestació de l’Onze de setembre. 
 
29.09.2014. Extraordinària 

S’acorda la resposta del CTESC a l’esborrany del Manifest de suport a la convocatòria de la 
Consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre, tramès pel coordinador del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir a les entitats que l’integren. 
 

13.10.2014. Ordinària 

S’aprova la transferència de crèdits 1/2014. 
La secretària executiva informa sobre l'Avantprojecte de pressupost del CTESC per al 2015 i 
assenyala l’únic increment provinent de la previsió de les dues pagues extraordinàries senceres, 
que representa un 2,84% més en el conjunt del pressupost i un 4,33% pel que fa al capítol I. 
S’informa sobre l’estat de situació dels projectes en elaboració.  
S’aproven els monogràfics dels indicadors d’octubre, novembre i desembre. 
S’aprova la designació de ponents de les diferents temàtiques de la Memòria 2014. 
El president informa del correu electrònic del senyor Rigol reafirmant el compromís del Pacte pel 
dret a decidir amb la consulta del 9 de novembre i acordant fer públic un comunicat en aquest 
sentit. 
 

23.10.2014. Extraordinària 

Es debat sobre la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir del 24 d’octubre i el capteniment 
que ha de mantenir-hi el president del CTESC. 
 
06.11.2014. Extraordinària 

Es debat sobre la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir del 7 de novembre i el capteniment 
que ha de mantenir-hi el president del CTESC. 
La senyora Itoiz explica que el Gabinet d’Estudis ha estat analitzant la possibilitat de fer un estudi 
sobre el crèdit tal com es va acordar en la reunió del 13 d’octubre i ha conclòs que no hi ha prou 
dades. Per tant, sol·licita que els membres facin noves propostes d’informes per a la Comissió 
d’Economia i Fiscalitat. 
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17.11.2014. Extraordinària 

S’aproven, per delegació del Ple, els dictàmens sobre el Projecte de decret sobre els productors i 
operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i sobre l'Avantprojecte de llei de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i del governs locals de 
Catalunya. 
 
24.11.2014. Extraordinària 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives per a l’any 2015. 
 

15.12.2015. Ordinària 

S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el 
règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes 
modificats genèticament a Catalunya. 
S’aprova la proposta de transferència de crèdits 2/2014. 
S’aprova la proposta de calendari de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC. 
 

La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea 
Durant l’any 2014 la Comissió Permanent d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea s’ha reunit en 
dotze ocasions, una amb caràcter ordinari i la resta amb caràcter extraordinari. 
 

09.01.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió, de caràcter extraordinari, es va elaborar i aprovar la Proposta de dictamen 
sobre el Projecte de decret pel qual es modificava el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. 
 

30.01.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió es varen elaborar i aprovar, d’una banda, la Proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei pel qual es modificaven diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i, de l’altra, 
la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera. També en aquesta mateixa reunió es 
va aprovar la proposta d’índex del capítol I, “L’Economia a Catalunya”, de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. I la del capítol IV, “Situació del treball autònom” de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. 
 

08.05.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió, de caràcter extraordinari, es van elaborar i aprovar les propostes de dictamen, 
d’una banda sobre el Projecte de decret pel qual es modificava el Decret 244/1995, d’1 d’agost, 
sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions administratives 
de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya i, de l’altra, sobre l’Avantprojecte  
de llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i 
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Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
 

05.06.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió, de caràcter extraordinari, la Comissió va elaborar i aprovar la Proposta de 
dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de 
creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la de la Llei 12/1998, de 5 de 
novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya, la de Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual 
de Catalunya, i la de la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de 
Disseny Gràfic de Catalunya. També en aquesta reunió es va analitzar i debatre el contingut del 
capítol I, “L’economia a Catalunya”, i del capítol IV, “La situació del treball autònom a Catalunya”, 
de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya. 
 
25.06.2014. Extraordinària 

Es van reunir amb caràcter extraordinari amb l’objectiu d’elaborar i aprovar la Proposta de 
dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits. 
 
09.07.2014. Extraordinària 

El mes de juliol la Comissió es va reunir tres vegades amb caràcter extraordinari. La primera 
d’aquestes reunions es va produir el 9 de juliol. En aquesta ocasió es va elaborar i aprovar la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre successions i 
donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre. 
 

17.07.2014. Extraordinària 

La segona reunió va ser una setmana més tard, el 17 de juliol, amb l’objectiu d’elaborar i aprovar 
la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de revisió de la demarcació notarial de 
Catalunya i de sol·licitar als membres del Ple la delegació del vot sobre l’esmentada Proposta de 
dictamen en els membres de la Comissió Executiva. 
 
23.07.2014. Extraordinària 

La tercera d’aquestes reunions es va dur a terme el dia 23 de juliol, per tal d’ elaborar i aprovar la 
Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives.  
 

25.09.2014. Extraordinària 

L’objecte d’aquesta reunió va ser, d’una banda, l’anàlisi i l’aprovació de l'Informe Les balances 
comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger i, de l’altra, l’elaboració i aprovació de 
la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels 
col·legis professionals. 
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13.11.2014. Extraordinària 

El dia 13 de novembre, la Comissió es va reunir novament per elaborar i aprovar la Proposta de 
dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat 
de Catalunya i dels govern locals de Catalunya, i per analitzar i aprovar la proposta d’índex del 
capítol I, “L’economia a Catalunya”, i  la del capítol IV, “La situació del treball autònom a 
Catalunya”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014. 
 
21.11.2014. Ordinària 

En aquesta ocasió la reunió va servir per aprovar  la Proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte 
de llei de mesures fiscals, financeres i administratives. 
 

27.11.2014. Extraordinària 

En aquesta reunió es va elaborar i aprovar la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures, i la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de regulació 
de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat 
corresponents al departament competent en matèria de seguretat 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 onze 
ocasions, dues de les quals han estat amb caràcter ordinari i les altres nou amb caràcter 
extraordinari. 
 
23.01.2014. Ordinària 

La primera reunió, de caràcter ordinari, té lloc el dia 23 de gener. En aquesta sessió es presenta i 
s’aprova per assentiment l’Informe sobre l’emprenedoria a Catalunya. Tot seguit, el senyor Rañé 
emplaça els membres de la Comissió a enviar a la Comissió Executiva la designació dels 
membres que han d’integrar el grup de treball per a l’elaboració de l’Informe sobre racionalització 
dels horaris laborals per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, en compliment de la 
Resolució 202/X del Parlament de Catalunya, i que comptarà amb la participació del Consell de 
Relacions Laborals. S’acorda que la ponent de l’Informe sigui la senyora Esther Sánchez. A 
continuació, el senyor Rañé també informa de la creació d’un altre grup de treball adscrit a 
aquesta Comissió per organitzar una jornada sobre l’espai català de relacions laborals, en 
compliment del Pla de treball del CTESC per a l’any 2014. Els assistents es comprometen a 
informar a la Comissió Executiva sobre els membres del grup.   
 

27.02.2014. Extraordinària 

En la reunió del dia 27 de febrer, de caràcter extraordinari, s’elabora i s’aprova per unanimitat la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el sistema d’acreditació 
d’equips d’atenció primària a Catalunya. Els presents acorden que se sol·liciti als membres del Ple 
que deleguin el seu vot en la Comissió Executiva amb la finalitat d’aprovar, si escau, aquest 
Dictamen. El senyor Rañé manifesta que, en aquest cas, no escau la designació de ponent. 
Seguidament, s’analitza i s’aprova l’índex del capítol III, “Mercat de treball”, i l’índex del capítol V, 
“Condicions de vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013.    
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20.03.2014. Extraordinària 

El dia 20 de març es realitza una nova sessió, de caràcter extraordinari, en la qual s’elabora i 
s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema. Els presents acorden que se sol·liciti als membres del Ple 
que deleguin el seu vot en la Comissió Executiva amb la finalitat d’aprovar, si escau, aquest 
Dictamen. El President manifesta que, en aquest cas, no escau la designació de ponent. 
Finalment, el senyor Rañé indica que la presentació de l’Informe sobre l’emprenedoria a Catalunya 
es farà el 4 d’abril i es comptarà amb la presència del conseller d’Empresa i Ocupació, senyor 
Felip Puig.  
 
10.04.2014. Extraordinària 

La següent reunió, de caràcter extraordinari, té lloc el dia 10 d’abril. En aquesta reunió, s’elabora i 
s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el 
procediment d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport. S’acorda que sigui la 
senyora Aguilar la ponent del Dictamen en la sessió del Ple. A continuació, s’elabora i s’aprova per 
unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret dels serveis d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya. S’acorda que la senyora Guiteras sigui la 
ponent del Dictamen en la sessió del Ple. Tot seguit, s’analitza i s’aprova per assentiment l’apartat 
de normativa del capítol V, “Condicions de vida”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2013. En el següent punt de l’ordre del dia, s’analitza i s’aprova per assentiment el 
Projecte d’informe sobre la racionalització d’horaris laborals per a la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar. Tot seguit, s’elabora i s’aprova per set vots a favor, cap en contra i 
quatre abstencions, la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de cooperatives. 
S’acorda que sigui la senyora Ballesteros la ponent del Dictamen en la sessió del Ple.  
 

15.05.2014. Ordinària 

En la reunió del dia 15 de maig, de caràcter ordinari, s’elabora i s’aprova per unanimitat la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre la contractació i prestació dels serveis 
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut. També s’acorda per unanimitat que sigui la 
Comissió Executiva, per delegació del Ple, la que aprovi, si escau, aquesta Proposta de dictamen, 
per la qual cosa, en aquest cas, no escau la designació de ponent.  

 
29.05.2014. Extraordinària 

A la reunió següent, de caràcter extraordinari, i celebrada el dia 29 de maig, s’analitzen i s’aproven 
l’apartat 1, “Dinàmica demogràfica”, l’apartat 2, “Salut”, l’apartat 3, “Educació” i l’apartat 5, 
“Protecció social i inclusió social”, del capítol V, “Condicions de vida”, de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013, amb les modificacions acordades. A continuació, 
s’analitzen i s’aproven l’apartat 1, “Mercat de treball”, i l’apartat 5, “Normativa del capítol III”, del 
capítol III, “Mercat de treball”, de la Memòria 2013, amb les modificacions acordades. 
 

06.06.2014. Extraordinària 

En la reunió del dia 6 de juny, també de caràcter extraordinari, s’analitzen i s’aproven l’apartat 2, 
“Polítiques d’ocupació”, l’apartat 3, “Relacions laborals”, i l’apartat 4, “Prevenció de riscos i 
sinistralitat laboral”, del capítol III, “Mercat de treball”, de la Memòria socioeconòmica i laboral de 
Catalunya 2013, amb les modificacions acordades. Seguidament, s’analitza i s’aprova l’apartat 4, 
“Habitatge”, del capítol V, “Condicions de vida”, de la Memòria 2013, amb les modificacions 
acordades.  



Informe de gestió | 2014 | Pàg. 23 

 
13.06.2014. Extraordinària 

La següent reunió, de caràcter extraordinari, té lloc el dia 13 de juny. En aquesta sessió, s’elabora 
i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital.        

 
25.07.2014. Extraordinària 

El dia 25 de juliol té lloc una nova reunió de la Comissió, de caràcter extraordinari, en la qual 
s’elabora i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. El senyor Guillermo 
anuncia que Fepime formularà un vot particular i en el mateix sentit es manifesten la senyora 
Aguilar respecte de Foment, la senyora Pascual respecte de CCOO, la senyora Pelay pel que fa a 
la UGT, la senyora Esteban amb relació a Pimec, la senyora Guiteras respecte de la Taula del 
Tercer Sector i la senyora Ballesteros pel que fa a la CCC. Finalment, s’acorda que la senyora 
Pelay sigui la ponent del Dictamen el dia de la reunió del Ple.  
 

28.08.2014. Extraordinària 

En la reunió extraordinària del dia 28 d’agost, s’elabora i s’aprova per set vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de traducció i 
interpretació jurades. S’acorda que sigui el senyor Guillermo el ponent del Dictamen en la sessió 
del Ple. A continuació, s’elabora i s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre 
l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya. S’acorda que sigui la 
senyora Pascual la ponent del Dictamen a la reunió del Ple.  
 

06.11.2014. Extraordinària 

Finalment, en la reunió de caràcter extraordinari del dia 6 de novembre, s’elabora i s’aprova per 
unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya. La senyora Guiteras manifesta que la Taula del Tercer Sector presentarà un vot 
particular. S’acorda que la senyora Aguilar sigui la ponent del Dictamen a la sessió del Ple.    
 

La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials 
Durant aquest any la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en deu ocasions, una amb 
caràcter ordinari i la resta amb caràcter extraordinari.   
 
13.02.2014. Ordinària 

En aquesta reunió s’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel 
qual es regula l’extracció de corall vermell (corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral 
català, i el senyor Rañé informa que no és necessari nomenar ponent, atès que el Dictamen serà 
aprovat, si escau, per la Comissió Executiva. 
D’altra banda, s’analitza i s’aprova per unanimitat l’índex del capítol II, “Societat del coneixement”, 
de la Memòria 2013, amb la incorporació d’un nou apartat sobre el finançament en R+D de l’Estat 
a Catalunya. 
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05.05.2014. Extraordinària 

S’aproven per unanimitat dues propostes de dictamen. En primer lloc, s’aprova per unanimitat la 
Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del sistema de formació, transferència 
tecnològica i innovació del sector agroalimentari a Catalunya i s’acorda que el senyor Segura en 
sigui en ponent a la reunió del Ple. 
En segon lloc, s’aprova, també per unanimitat, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de 
decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores 
d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. S’acorda que el senyor Fandiño sigui el ponent a la reunió del Ple. 
Finalment, el senyor Rañé informa que, a més de l’aprovació dels dos dictàmens, a la propera 
reunió del Ple prendran possessió els membres del CTESC nomenats per l’Acord de Govern 
60/2014, de 22 d’abril. 
 

22.05.2014. Extraordinària 

S’aprova per assentiment el capítol II, “Societat del coneixement”, de la Memòria socioeconòmica i 
laboral de Catalunya 2013, amb la incorporació d’algunes consideracions proposades pels 
assistents a la reunió. 
11.07.2014. Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de presentació de 
determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós. 
 

07.11.2014. Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de representativitat 
de les organitzacions professionals agràries i s’acorda que el senyor Labrador en sigui el ponent a 
la reunió del Ple. Foment, Fepime i JARC anuncien la presentació d’un vot particular. 
S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del 
Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i 
Dejeccions Ramaderes i s’acorda que la senyora Rovira en sigui la ponent a la reunió del Ple. 
 

13.11.2014. Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre els productors i 
operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya. El senyor Franco informa que no és 
necessari nomenar ponent, atès que el Dictamen serà aprovat, si escau, per la Comissió 
Executiva. 
S’aprova per assentiment la proposta d’índex del capítol II, “R+D+i i Societat digital”, de la 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014, amb la incorporació de les observacions 
proposades pel senyor Sáenz. 
 
19.11.2014. Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre l’activitat 
artesanal i s’acorda que el senyor Sáenz en sigui el ponent a la reunió del Ple. 
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27.11.2014. Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei sobre les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya i s’acorda que la senyora Rovira 
en sigui la ponent a la reunió del Ple. 
 
11.12.2014. Extraordinària 

S’aprova per unanimitat la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el 
règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes 
modificats genèticament a Catalunya. En senyor Franco informa que no és necessari nomenar 
ponent, atès que el Dictamen serà aprovat, si escau, per la Comissió Executiva. CCOO anuncia la 
presentació d’un vot particular i UGT també informa de la possibilitat de presentar-ne un. 
 

La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient 
La Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha reunit dues vegades, una amb 
caràcter ordinari i una amb caràcter extraordinari. 
 

22.05.2014. Ordinària 

S’aproven els apartats 3, 4, 5 i 6 del capítol VI, “Sostenibilitat ambiental”, de la Memòria 
Socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. 
 

18.12.2014. Extraordinària 

S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret per al foment del deure de 
conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions 
tècniques i el llibre de l’edifici. 
S’aprova la proposta d’índex del capítol VI (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014. 
S’informa que el DOGC ha publicat el nomenament del senyor Xavier Pié Dols com a membre del 
grup tercer en representació de l’economia social en substitució del senyor Segura, al qual 
s’agraeix la tasca feta com a membre del CTESC. 
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4. Dictàmens emesos 
Aquest any el CTESC ha emès trenta-nou dictàmens. 
 

Dictamen 1/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, 
de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 10 de gener. 
El Dictamen conté una observació general i tres a l’articulat. També s’ha presentat un vot 
particular. 
En l’observació general el CTESC posa de manifest que en el Dictamen 19/2013, sobre 
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, no va tenir 
ocasió de pronunciar-se sobre la modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de 
les seccions de crèdit de les cooperatives, ja que aquesta modificació es va incorporar amb 
posterioritat al tràmit del CTESC.  
El CTESC considera important el reforçament de la solvència de les seccions de crèdit de les 
cooperatives i l’increment de la transparència, tant envers les persones sòcies i persones sòcies 
col·laboradores de les cooperatives com cap a l’exterior.   
El CTESC considera adient la reafirmació que l’objecte principal d’aquestes cooperatives no pot 
ser la secció de crèdit i l’evitar confusions envers altres entitats de crèdit pels sistemes d’agència i 
corresponsalia. 
El CTESC recomana que en la disposició transitòria primera s’ampliï el termini d’adaptació de les 
cooperatives a les limitacions de l’article 5, apartats 1, 2 i 3 a), de 3 a 5 anys.  
El CTESC considera que l’autorització prèvia per aportar en garantia o pignorar els actius de la 
secció de crèdit és una dificultat afegida per obtenir un correcte finançament. Per tal de garantir 
una supervisió d’aquestes operacions i habilitar una millor capacitat de funcionament de la 
cooperativa, el CTESC recomana que la direcció general competent pugui autoritzar els límits per 
a l’aportació, com a garantia o percentatge objecte de pignoració per al conjunt de l’any, a 
sol·licitud de la cooperativa o quan aquesta les hagi previstes dins el pla econòmic financer 
aprovat per l’Assemblea General. 
El CTESC proposa substituir el règim d’autorització de la disposició transitòria segona per un 
règim de comunicació de les pignoracions existents; d’aquesta manera també es preservaria i 
garantiria la transparència de la situació financera real de les seccions de crèdit.  
La Confederació de Cooperatives va presentar un vot particular al qual s’hi van adherir els 
representants de Pimec, de la Unió de Pagesos, de la Federació Nacional Catalana de Confraries 
de Pescadors, la Federació de Societats Laborals de Catalunya i les senyores Donate i Garau. 
La Confederació de Cooperatives considera que tant el Projecte de decret dictaminat com la 
modificació de la Llei 6/1998, reguladora del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives, s’haurien de tramitar amb posterioritat a l’aprovació de la nova Llei de cooperatives 
de Catalunya, actualment en tràmit. També considera que s’hauria d’elevar del 85% fins al 90% la 
relació percentual entre els actius totals de la secció de crèdit i els actius totals de la cooperativa 
per tal que l’activitat de la secció de crèdit constitueixi l’activitat principal de la cooperativa. 

 
 
 
 

http://www.ctesc.cat/doc/doc_28686228_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_28686228_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_28686228_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_28686228_1.pdf�
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Dictamen 2/2014 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 3 de febrer.  
El Dictamen conté set observacions a l’articulat.  
En les observacions es posa de manifest que, pel que fa a l’eliminació de la dedicació exclusiva 
dels membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, s’haurien de trobar formules més 
equilibrades que permetessin la dedicació suficient dels seus membres per garantir les funcions 
del Consell.  
El CTESC no està d’acord amb la possibilitat que s’elimini la dedicació exclusiva dels membres del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans d’Audiovisuals, ja que considera que 
aquesta dedicació és necessària per garantir el funcionament de govern del Consell i per evitar 
que quedi en mans quasi exclusivament del seu president. D’altra banda, considera que l’elecció 
de la dedicació dels membres del Consell no pot ser una decisió de la Presidència, sinó que es 
recomana seguir criteris d’objectivitat preestablerts. 
També s’assenyala que la redacció de l’article sobre l’horari de protecció de la infància i la joventut 
és confusa i que si això comporta una reducció de l’horari de protecció dels infants menors de 13 
anys, el CTESC hi està en desacord i proposa mantenir la redacció actual. 

 
Dictamen 3/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació 
comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la 
seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per trenta vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 3 de febrer. 
El Dictamen conté sis observacions generals i cinc a l’articulat. També s’ha presentat un vot 
particular. 
El CTESC està d’acord amb l’objectiu d’aquesta norma pel que fa a internalitzar els costos 
d’activitats amb un sensible risc d’afectació a l’entorn ambiental i a la salut pública, però considera 
que els impostos que es creen haurien de respectar el principi d’eficàcia ambiental, és a dir, la 
seva capacitat de resoldre el problema que pretén corregir. Es recomana que els nous ingressos 
obtinguts per les figures tributàries creades tinguin un destí prioritari relacionat amb el fet 
imposable que els origina.  
El CTESC sol·licita la unificació de criteris del fet imposable de les figures tributàries creades, 
específicament aquelles directament vinculades a la qualitat de l’aire, pel que fa a la condició 
territorial d’estar ubicat o desenvolupar l’activitat en un territori pertanyent a una zona de protecció 
especial. D’altra banda, considera que s’hauria de fer esment o incorporar alguna referència o 
mesura relativa al principal focus de contaminació de l’aire, el tràfic rodat.  
El CTESC considera que en les exempcions de l’impost sobre emissions contaminants de l’aviació 
comercial, s’hauria d’incloure una referència a les situacions excepcionals, com els aterratges 
induïts per problemes d’operativitat en aeròdroms propers, aterratges d’emergència o accions 
específiques de suport a zones on es desenvolupen campanyes solidàries i humanitàries. També 
es recomana incloure un període transitori de sis mesos, des de l’aprovació de la Llei, per facilitar 
l’adaptació dels operadors.  
Se sol·licita la modulació de l’impost meritat per les instal·lacions industrials i, per garantir l’eficàcia 
ambiental del tribut, es proposa que el gravamen aplicable consideri l’aplicació de les Millores 
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Tècniques Disponibles i l’evolució de les emissions per unitat de producte, així com el 
desenvolupament de models de gestió ambientals avançats. 
En l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera, el CTESC recomana clarificar el 
procediment de càlcul per a cada factor, que en el text es deriva al desenvolupament reglamentari, 
i que s’incentivi de manera més decidida la reducció d’emissions.  
Foment va presentar un vot particular en el qual constata que aquesta norma s’afegeix a altres 
mesures que en el mateix període incideixen negativament sobre la competitivitat de les activitats 
econòmiques afectades, considera que es podria haver plantejat un programa de mesures 
alternatiu per aconseguir els resultats ambientals desitjats, prèviament definits. 
També constata que la creació de tres figures impositives de naturalesa, estructura i motivació 
diferent, sota una empara ambiental, no està prou justificada ni pels impactes relatius en 
l’atmosfera que generen les activitats afectades, ni pel disseny dels tributs que en alguns casos no 
preveuen el principi d’eficàcia ambiental. 
D’altra banda, sol·licita que es considerin els efectes sobre la competència territorial que aquest 
impostos provocaran en determinades activitats i, concretament, aquells que recauen sobre les 
companyies aèries que operen a l’Aeroport de Barcelona pel fet d’estar en una Zona d’Especial 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
 
Dictamen 4/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’extracció de corall 
vermell (corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió ordinària del dia 17 de febrer. 
El Dictamen conté una observació general i una a l’articulat. 
El CTESC valora que s’hagi limitat a sis mesos la campanya d’extracció de corall vermell. També 
valora que s’hagin regulat les condicions per a la seva explotació, comercialització i traçabilitat, 
donat el valor ecològic d’aquesta espècie. 
El CTESC considera que aquesta regulació ha de permetre adaptar l’explotació a la necessitat de 
preservar i millorar la qualitat de l’entorn natural de Catalunya i del mar Mediterrani. 
 

Dictamen 5/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el sistema 
d’acreditació d’equips d’atenció primària a Catalunya 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió ordinària del dia 3 de març. 
El Dictamen conté una observació general i quatre a l’articulat. 
El CTESC considera que hagués estat oportú conèixer, juntament amb el Projecte de decret, els 
estàndards d’acreditació i els membres i entitats que han participat en la seva elaboració.  
Pel que fa a la ineficàcia sobrevinguda de l’acreditació, el CTESC considera que, quan es tramita 
l’expedient per declarar la ineficàcia sobrevinguda, s’hauria d’incloure la presentació d’un pla de 
mesures correctores que caldria desenvolupar en un període determinat de temps, durant el qual 
l’acreditació quedi en suspens. 
El CTESC proposa, en relació amb la disposició addicional segona, que per incentivar l’acreditació 
dels equips d’atenció primària s’utilitzin fórmules econòmiques i no econòmiques. 
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Dictamen 6/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, de 7 
de juliol, del cinema  
La Comissió Executiva, per delegació del Ple va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió extraordinària del dia 24 de març. 
El Dictamen conté tres observacions generals i quatre a l’articulat. 
El CTESC considera positiva la priorització dels acords amb els sectors de la distribució 
cinematogràfica i audiovisual i de l’exhibició, per facilitar l’accés al visionat en català de les obres 
cinematogràfiques i audiovisuals doblades o subtitulades que s’estrenin a Catalunya. També 
considera necessari impulsar el marc de cooperació amb les empreses exhibidores per contribuir 
al foment del consum en català a les sales d’exhibició. 
El CTESC considera que, en lloc d’enumerar els quatre aspectes que s’han de tenir en compte per 
elaborar el reglament, convindria fer-ho d’una manera més general, fent esment de “les 
obligacions relatives a pel·lícules, exhibició en sales de cinema, publicitat i període d’implantació”. 
El CTESC recomana que en la redacció de la norma es faci esment del que es produeix en “altres 
sectors culturals i de la comunicació”, en lloc de fer esment dels  “altres àmbits com el televisiu, el 
radiofònic o el dels espectacles”.  
El CTESC també recomana concretar l’abast del concepte “rendiment”, quan es parla de 
rendiment de les obres cinematogràfiques, i concretar que les empreses distribuïdores han 
d’incloure la versió en català en el menú lingüístic “en cadascun dels canals de comercialització en 
què operin”. 
 
Dictamen 7/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment 
d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport  
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 14 d’abril. 
El Dictamen conté dues observacions a l’articulat.  
Les dues observacions són de caràcter tècnic i en una d’elles es recomana que s’inverteixi l’ordre 
dels apartats d’un article per tal d’aclarir a quin òrgan pertany la Unitat d’Esport i Salut. 

 
Dictamen 8/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de cooperatives  
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, un en contra i cap abstenció, en 
la sessió extraordinària del dia 14 d’abril. 
El Dictamen conté quatre observacions generals i cinquanta-una observacions a l’articulat. També 
s’ha presentat un vot particular 
El CTESC considera que s’hauria d’haver demanat la participació del conjunt dels agents socials i 
econòmics en els treballs previs a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei i no només haver limitat 
els contactes a les organitzacions pròpies del moviment cooperatiu.  
El CTESC considera que s’hauria d’eliminar la inclusió de les paraules “societat” i “limitada” de la 
denominació social, i identificar-la només com a Cooperativa Catalana (CC o bé Coop. C).  
El CTESC recomana que la constitució de cooperatives amb dos socis es limiti temporalment i que 
en un termini de cinc anys s’acrediti que la cooperativa ja té tres o més persones sòcies.  
Es recomana mantenir el percentatge actual del 40% (en lloc del 49% regulat per l’Avantprojecte 
de llei) com a màxim que poden representar els vots dels socis o sòcies col·laboradors respecte 
de les persones sòcies comunes, presents i representades en una assemblea. 
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El CTESC considera que, indistintament del nombre de persones sòcies de la cooperativa, l’òrgan 
de govern de les societats cooperatives hauria de mantenir la nomenclatura actual i anomenar-se 
consell rector. Recomana que es regulin qüestions de procediment, que s’indiqui la forma d’elecció 
dels membres del consell rector que no siguin persones sòcies i que s’indiqui la forma de 
substitució d’un membre no soci del consell rector quan aquest hagi de cessar per causa de força 
major i no hi hagués nomenat suplent. 
Pel que fa a la delegació de facultats i apoderaments, el CTESC considera que s’hauria de regular 
que la persona en qui es delega la facultat és responsable també, davant la cooperativa, les 
persones sòcies, i els tercers per la seva gestió efectuada, pels danys que causi per actes o 
omissions contraris a la Llei, als estatus o pels realitzats incomplint els deures inherents a la seva 
delegació. 
Pel que fa al percentatge d’excedents, el CTESC recomana mantenir la situació actual i destinar el 
30% (en lloc del 15% regulat en l’Avantprojecte de llei) al Fons de Reserva Obligatori i el 10% (en 
lloc del 5% regulat en l’Avantprojecte de llei) al Fons d’Educació i Promoció de Cooperatives. 
Pel que fa a la imputació de pèrdues, el CTESC recomana que les indemnitzacions, els 
pagaments i les obres que realitzi una cooperativa d’habitatges en favor de fases d’habitatges ja 
lliurats, ja sigui fruit de condemna judicial o per transacció, puguin considerar-se pèrdues i imputar-
se al 100% al Fons de Reserva Obligatori. 
El CTESC considera que la finalitat del Fons de Reserva Obligatori és la de consolidar 
econòmicament la societat, per la qual cosa ha de tenir caràcter inamovible i no es pot repartir 
entre les persones sòcies. 
En l’adjudicació de l’haver social, el CTESC considera que l’haver líquid sobrant només s’hauria 
de poder adjudicar a la Federació de Cooperatives a la qual podria haver estat associada la 
cooperativa o a la Generalitat de Catalunya. 
Pel que fa a les cooperatives agràries, el CTESC considera que caldria concretar quines persones 
en podrien ser sòcies; així es proposa que siguin  persones sòcies comunes de les cooperatives 
agràries els titular d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i aquells que participin en 
l’activitat cooperativitzada agrària aportant el seu producte a la cooperativa. També hauria de tenir 
la consideració de persona sòcia comuna aquella que per motius de cessament de la seva activitat 
agrària per jubilació, incapacitat o invalidesa, sense realitzar activitat cooperativitzada agrària amb 
la cooperativa, continua participant en la cooperativa amb veu, però sense vot. Aquesta persona 
sòcia tindria dret a un vot, quan participi, si n’hi ha, de la secció de crèdit de la cooperativa agrària. 
També és recomana que es reguli que les cooperatives agràries puguin tenir per objecte 
accessòriament l’explotació d’energia renovable, els serveis forestals, turístics, d’oci i culturals, 
assistencials i d’assessorament, accions mediambientals i tecnològiques, rehabilitació, 
conservació i gestió del patrimoni rural i dels espais naturals, o qualsevulla altra activitat d’igual o 
similar naturalesa, sempre i quan aquestes activitats no superin, en el seu conjunt, el vint-i-cinc 
per cent del volum total de les operacions. 
El CTESC considera que, en l’exercici de la seva llibertat d’associació, tant les cooperatives com 
les seves federacions han de poder constituir tantes confederacions com creguin convenients. Per 
la qual cosa es considera que la previsió que les federacions de cooperatives puguin constituir 
només la Confederació de Cooperatives de Catalunya atempta contra la llibertat d’associació.  
Pel que fa a les federacions de cooperatives, es recomana que se’ls atorguin les mateixes 
funcions que actualment els atribueix l’article 132 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives 
En la normativa reguladora de les seccions de crèdit el CTESC recomana incloure qui podrà ser 
soci de les seccions de crèdit; a més de les persones sòcies comunes que compleixin els requisits 
legals per tenir la condició de persona sòcia comuna en una cooperativa agrària, es recomana 
ampliar-ho als familiars de fins a segon grau de consanguinitat i afinitat de la persona sòcia 
comuna i als treballadors de la cooperativa.  
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En el vot particular la Federació de Societats Laborals de Catalunya recomana la retirada de 
l’Avantprojecte de llei, ja que considera que desfigura les característiques pròpies del 
cooperativisme, una societat de persones que s’associen per millorar la seva situació econòmica i 
social mitjançant una activitat empresarial de base col·lectiva, i ofereix com a model de referència 
el de les societats de capital.  

 
Dictamen 9/2014 sobre el Projecte de decret dels serveis d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 14 d’abril.  
El Dictamen conté quatre observacions generals i sis a l’articulat.  
El CTESC destaca el procés consultiu i participatiu que s’ha utilitzat en l’elaboració del Projecte de 
decret i que ha pogut recollir l’experiència en la gestió de l’acollida dels ajuntaments, dels ens 
locals, de la societat civil i de les entitats. 
Es posa de manifest que molts articles de la norma i aspectes del desenvolupament del servei 
estan poc definits i es proposa revisar la redacció i garantir una explicació més acurada i clara del 
desenvolupament i el desplegament del servei. 
El CTESC considera que s’hauria de garantir la gratuïtat del servei, atesa la situació de les 
persones a les quals es dirigeixen aquests tipus de serveis. 
Atès el caràcter voluntari del servei i la manca de limitació temporal establerta a la Llei, el CTESC 
considera que no s’hauria de limitar el seu accés a l’any posterior al primer empadronament del 
titular del dret. 
El CTESC considera que les persones sol·licitants d’apatrídia s’haurien d’incloure com a titulars 
del dret a partir de la data de la seva sol·licitud, de la mateixa manera que es preveu per a les 
persones demandants d’asil. Així mateix recomana que en les convalidacions de la formació 
també s’incloguin les persones sol·licitants d’apatrídia. 
El CTESC proposa que en el text s’incloguin les organitzacions empresarials, com una de les 
visites previstes a llocs i institucions emblemàtiques per facilitar el coneixement de la societat 
catalana i el seu marc jurídic. 
El CTESC proposa que s’especifiqui quins són els mecanismes i la normativa per dur a terme les 
convalidacions dels mòduls o processos formatius que es recullen en la norma. 

 
Dictamen 10/2014 sobre el Projecte de decret del sistema de formació, transferència 
tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya  
El Ple va aprovar aquest Dictamen per trenta-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 6 de maig. 
El Dictamen conté tres observacions generals i catorze observacions a l’articulat.  
El CTESC aprecia la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació per impulsar i 
incrementar la competitivitat del sector agroalimentari. Tanmateix, considera que, atès el seu 
caràcter estratègic caldria buscar algun mecanisme de foment eficient per dinamitzar i afavorir la 
transferència de l’R+D+i.  
El CTESC considera que el Departament d’Ensenyament hauria d’exercir la competència sobre la 
formació reglada en les escoles de capacitació agrària, la qual cosa possibilitaria un millor 
aprofitament dels recursos humans i dels centres educatius del Departament d’Agricultura i 
permetria donar un millor servei als alumnes.  
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També es recomana establir mitjans alternatius o complementaris al Portal RuralCAt per tal de 
vetllar per aquelles persones que no puguin accedir a la xarxa habitualment o tinguin alguna 
dificultat per fer-ho. 
El CTESC està d’acord amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere i que el Consell Català de 
la Innovació Agroalimentària tendeixi a assolir una participació mínima del 50% de dones; no 
obstant això, considera que totes les organitzacions que no tinguin dret a nomenar dos 
representants han de preservar la seva llibertat d’escollir lliurement els seus representants. 
Pel que fa a la composició del Consell Català de la Innovació Agroalimentària  el CTESC 
considera que hi hauria d’haver un/a representant de cadascuna de les organitzacions 
empresarials agroalimentàries més representatives de Catalunya. 
Pel que fa a la composició del consell de centre, el CTESC considera que s’hauria d’establir en 
tots els casos un nombre concret de representats o, si escau, determinar els criteris per al seu 
establiment. Pel que fa a la representació de les organitzacions empresarials, es considera que hi 
hauria d’haver un/a representant de cadascuna de les organitzacions empresarials 
agroalimentàries més representatives, designat per cadascuna d’elles i pel que fa a la 
representació de les organitzacions sindicals, un representant de cadascuna de les organitzacions 
sindicals més representatives a Catalunya. 

 
Dictamen 11/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 
193/2007, de 4 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment 
administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments 
en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 

El Ple va aprovar aquest Dictamen per trenta-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 6 de maig de 2014. 
El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.  
El CTESC considera que aquest Projecte de decret clarifica el procediment en l’àmbit de 
l’Administració local de Catalunya. 
El CTESC recomana que s’apliqui aquesta norma a les universitats publiques catalanes en tant no 
es reguli un procediment propi específic. 
També considera que per garantir la seguretat i la salut dels treballadors dels cossos de policia i, 
per tant, de la policia local, se’ls hauria d’aplicar la Directiva 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de 
mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors a la feina, sempre i 
quan no es vegi compromès el compliment de mesures indispensables per a la protecció de la 
vida, de la salut i de la seguretat col·lectiva.  
El CTESC recomana que la proposta, confirmatòria o revocatòria, del director o de la directora 
general competent en matèria de relacions laborals que s’ha de dirigir a l’òrgan de govern de 
l’Administració local, es dirigeixi també al comitè de seguretat i salut corresponent. 
  
Dictamen 12/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya   
El Ple va aprovar aquest Dictamen  per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2014. 
El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.  
El CTESC valora la proposta de noves figures a l’ordenament jurídic català que ampliïn les 
possibilitats jurídiques d’accés a l’habitatge. Les observacions a l’articulat són de caire tècnic i 
recomanen aclarir certs aspectes de la norma. 

http://www.ctesc.cat/doc/doc_32594300_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_32594300_1.pdf�
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Dictamen 13/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 
244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i 
regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la 
Generalitat de Catalunya 

El Ple va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2014 per 
trenta-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció.  
El Dictamen conté dues observacions generals i tres observacions a l’articulat.  
El CTESC valora l’objectiu d’ampliar el cabal relicte de les herències intestades, sense hereus 
intestats en quart grau en el parentiu de consanguinitat o d’adopció ni consort supervivent o 
convivent en parella estable, que es destina a finalitats socials mitjançant la supressió del dret a 
premi.  
El CTESC considera que la redacció de la norma genera confusió en relació amb l’obligatorietat o 
voluntarietat de comunicar a l’Administració una successió intestada i recomana que es clarifiqui. 

 
Dictamen 14/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titulats 
mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de 
Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de Catalunya 

El Ple va aprovar aquest Dictamen per trenta-dos vots a favor, cap en contra i una abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2014. 
El Dictamen conté dues observacions a l’articulat de caràcter formal, que es fan amb la finalitat de 
millorar la redacció de la norma.  
 

Dictamen 15/2014 sobre el Projecte de decret sobre la contractació i prestació dels 
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió ordinària del dia 19 de maig. 
El Dictamen conté set observacions generals i vint-i-cinc observacions a l’articulat. 
El CTESC considera que cal incentivar la millora de la qualitat i l’eficiència en la prestació de 
serveis. També posa de manifest que en el pagament per resultats el Servei Català de la Salut 
hauria de garantir que les possibles ineficiències (en conseqüència menys recursos) no afectin 
negativament l'equitat del sistema. 
El CTESC considera que decidir els serveis que han de ser objecte d’un determinat conveni és 
una capacitat que correspon únicament i exclusiva al Servei Català de la Salut i que no és objecte 
de negociació amb les entitats proveïdores, sinó de participació amb elles. En el mateix sentit, es 
considera que decidir els objectius territorials de salut és competència del Departament i del 
Servei Català de la Salut, que els han de fixar amb la participació de les regions i sectors sanitaris 
i que la repercussió econòmica associada a aquests objectius és la que s’hauria d'acordar 
prèviament amb les entitats proveïdores o el conjunt d’entitats proveïdores d’un territori. 
El CTESC considera que el Servei Català de la Salut, de forma prèvia a l’establiment de 
contractes o convenis amb els titulars de centres i establiments sanitaris que no pertanyin al 
SISCAT, hauria d’acreditar degudament la manca de suficiència del sistema. 
El CTESC recomana que en els casos en què el Consell de Direcció delegui l’establiment dels 
encàrrecs de gestió de serveis en el director o directora dels serveis del Servei Català de la Salut, 
la ratificació ulterior es porti a terme en el Consell de Direcció següent al de la presa de decisió de 
la gestió de l’encàrrec. 
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El CTESC recomana una concreció dels criteris mitjançant els quals es fixaran l’import o els 
imports assignats de la contraprestació econòmica. També recomana que s’expliciti si el 
pagament de la contraprestació per resultats es pot fer efectiu anualment o de forma fraccionada 
al llarg de l’any a partir de l’avaluació parcial dels objectius.  
El CTESC recomana que s’incorpori un règim transitori per implementar els canvis que suposa 
l’entrada en vigor de la norma, pel que fa a la contractació i prestació dels serveis sanitaris. 
També es realitzen observacions de caire tècnic que recomanen clarificar certs aspectes de la 
norma i aclarir o acotar termes que s’hi utilitzen. 
 
Dictamen 16/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 
8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la 
Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris 
i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, 
de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció en la 
sessió extraordinària del dia 11 de juny. 
El Dictamen conté una observació general i un vot particular presentats conjuntament per CCOO i 
UGT. 
El CTESC considera que la tècnica legislativa aplicada per modificar els terminis per tal que es 
puguin incorporar als col·legis professionals els professionals que exerceixen la professió de 
periodista, publicitari/ària i/o relacions públiques, dissenyador/a gràfic/a o comunicador/a 
audiovisual i que no disposen de les titulacions exigides en les lleis de creació, no és la més 
adequada.  El CTESC considera que no s’haurien de modificar les disposicions transitòries i 
recomana que, si el que es pretén és obrir un nou període per poder incorporar-se als col·legis 
professionals, s’afegeixi un article per tal de modificar els requisits d’accés i establir-ne el període 
per poder fer efectiva la incorporació. 
En el vot particular es posa de manifest que caldria superar anacronismes i adequar la disposició 
legal a la realitat actual del sector i que el màxim de professionals s’haurien de poder acollir al 
benefici de la col·legiació. També per coherència amb la voluntarietat de la col·legiació i amb el fet 
que no quedin fora els periodistes i fotoperiodistes als quals el Col·legi de Periodistes ha 
reconegut prèviament la suficient professionalitat per acreditar-los, es proposa modificar les 
disposicions transitòries primera i segona de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, en el sentit que 
els periodistes i fotoperiodistes inscrits en el fitxer núm. 2112711092 de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades puguin esdevenir membres del Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya.  
 

Dictamen 17/2014 sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la 
introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als 
vegetals  
El Ple va aprovar aquest Dictamen per trenta vots a favor, cap en contra i cap abstenció en la 
sessió extraordinària del dia 11 de juny. 
El Dictamen conté tres observacions generals i onze observacions a l’articulat. 
El CTESC recomana preveure com s’han d’articular els mecanismes de comunicació en matèria 
fitosanitària entre els serveis territorials i els productors i els límits exigibles, atès que la manca de 
comunicació pot comportar sancions. També es recomana introduir en el preàmbul una explicació 
del perquè en aquesta norma no es regula el dret d’indemnització.  
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També es recomana que el Departament valori els efectes de la derogació de les normes 
proposades, ja que es constata que no s’ha aprovat la normativa que les hauria de substituir, per 
la qual cosa seran d’aplicació normes d’àmbit territorial superior, fet que genera un elevat grau 
d’incertesa, inseguretat jurídica i un risc en cas de manca de mesures preventives o d’actuació. 
La resta d’observacions, de caràcter tècnic, recomanen clarificar certs aspectes de la norma i 
aclarir o acotar termes que s’hi utilitzen amb la finalitat de millorar la redacció i la concreció de la 
norma. 
 
Dictamen 18/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió ordinària del dia 16 de juny. 
El Dictamen conté quatre observacions generals i dues observacions a l’articulat. 
El CTESC està d’acord amb l’establiment de mesures per al foment de la indústria audiovisual de 
Catalunya i la difusió de la cultura digital, però considera que no hauria de ser mitjançant 
l’establiment de noves figures impositives ja que això pot afectar la competitivitat de les activitats 
econòmiques.  
El CTESC no està d’acord amb la creació d’un impost a un determinat sector d’activitat per nodrir 
els fons que es destinaran a altres sectors d’activitat.  
El CTESC, malgrat que la norma estableix que l’impost no es repercutirà al contribuent, manifesta 
la seva preocupació sobre el fet que es pugui traslladar, via increment de preus, als consumidors o 
als productors de continguts.  
El CTESC considera que aquesta norma hauria d’establir els criteris generals pel que fa a la 
distribució de la recaptació de l’impost entre els fons creats per la Llei del cinema i el Fons de 
Foment per a la Difusió Cultural. 
 
Dictamen 19/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint vots a favor, vuit en contra i quatre abstencions en la 
sessió ordinària del dia 30 de juny. 
El Dictamen conté dues observacions generals i set observacions a l’articulat. Foment i Fepime 
han presentant conjuntament un vot particular. També PIMEC ha presentat un vot  particular. 
El CTESC està d’acord amb la creació d’un impost sobre els habitatges buits per, tal com preveu 
l’article 42.5 de la Llei del dret a l’habitatge, gravar l’incompliment de la funció social dels 
habitatges que estan desocupats sense causa justificada i com a mesura complementària de les 
previstes en la mateixa Llei per a la mobilització del parc d’habitatges buits. 
El CTESC també valora la creació del Registre d’Habitatges Buits per garantir el compliment de la 
funció social de l’habitatge.  
El CTESC considera que, atès que el fet imposable de l’impost és la desocupació d’un habitatge 
per més de dos anys, l’interrupció d’aquest còmput hauria de ser, com a mínim, de sis mesos 
continuats. 
El CTESC recomana eliminar l’exempció de l’impost prevista per als habitatges d’una superfície 
útil de més de 120 m2 . 
El CTESC considera que cal incrementar la proporció d’habitatges (del 66% al 75%) que es 
destinen a lloguer assequible per obtenir una bonificació del 100% en la quota. També es 
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considera que, per tal de gaudir de les bonificacions de la quota, s’hauria de fixar un termini mínim 
durant el qual l’habitatge es destinés a lloguer assequible.  
Foment i Fepime no estan d’acord amb la creació de la nova figura tributària. Consideren que hi 
ha un augment de la càrrega tributària al conjunt dels operadors econòmics, que aquest impost no 
ajudarà a resoldre la disfunció del mercat immobiliari, que no s’hauria de relacionar la funció social 
de l’impost amb la condició que el contribuent sigui persona jurídica, que se sorprenen  que les 
administracions públiques i les entitats del tercer sector estiguin exemptes de l’impost, que la 
legislació d’arrendaments urbans és molt rígida ja que els contractes de lloguer tenen una durada 
mínima per a l’arrendador de tres anys, la qual cosa fa que no es pugui disposar d’habitatges 
llogats per a la seva posterior i ràpida venda, que la fiscalitat no està estructurada per a 
l’explotació en règim de lloguer dels pisos. 
Pimec valora la voluntat del Govern d’aconseguir que els habitatges desocupats injustificadament 
s’incorporin al mercat immobiliari i que s’estableixi aquest nou tribut. Considera que aquest nou 
tribut hauria de tenir en compte el funcionament de les deduccions de l’IVA suportat durant la fase 
de construcció. Pimec comparteix les observacions generals del Dictamen, però no està d’acord 
amb les observacions a l’articulat 2, 5, 6 i 7.   

 
Dictamen 20/2014 sobre el Projecte de decret de presentació de determinades 
begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió ordinària del dia 14 de juliol. 
El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat. 
El CTESC valora aquest Projecte de decret, atès que considera que permet incorporar elements 
de valor afegit a la producció i comercialització dels productes vitivinícoles, especialment per a 
l’exportació. 
Les dues observacions a l’articulat són de caràcter tècnic. 

 
Dictamen 21/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament 
de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de 
desembre 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordinària 
del dia 14 de juliol de 2014. 
El Dictamen conté tres observacions generals i dues observacions a l’articulat. 
El CTESC valora el desenvolupament que fa aquesta norma de la Llei 4/2014, de 4 d’abril, de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.  
Les observacions que realitza el CTESC a la norma són de caràcter tècnic. 
 
Dictamen 22/2014 sobre el Projecte de decret de revisió de la demarcació notarial de 
Catalunya 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió extraordinària del dia 17 de juliol. 
El Dictamen conté una observació general en la qual el CTESC recomana que, de la mateixa 
manera que ara s’amortitzen determinades places com a conseqüència de la reducció d’entre un 
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40% i un 60% del nombre d’autoritzacions d’instruments públics, en cas que augmenti aquest 
nombre d’autoritzacions es pugui revisar a l’alça la demarcació notarial. 
 
Dictamen 23/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives 
El Ple va aprovar aquest Dictamen, per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 28 de juliol. 
El Dictamen conté dues observacions generals i catorze observacions a l’articulat.  
El CTESC recomana que en l’articulat de la Llei es garanteixi que, de la mateixa manera que els 
titulars dels establiments, els explotadors i organitzadors han de facilitar que les comunicacions i 
notificacions es realitzin amb mitjans informàtics i telemàtics accessibles, l’Administració faci el 
mateix vers l’administrat. 
També es recomana que en el text de la norma es facin concordar els conceptes de “perill” i “risc” 
amb l’establert en la normativa sectorial de seguretat, especialment pel que fa al règim 
sancionador.  
En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de clarificar, concretar 
la norma i millorar-ne la interpretació. Així es recomana que en la definició d’activitats de risc 
important la classificació es faci d’acord amb la superfície d’ús públic i no en base a la superfície; 
que es moduli el concepte “risc important” a efectes del que s’ha de considerar un risc important; 
que es concreti què és una alteració significativa de les característiques o del funcionament de les 
activitats; que s’acoti la responsabilitat solidària en funció del tipus de les infraccions; que 
s’aclareixi el concepte d’“obligació de caràcter permanent o continuat” en relació amb la 
prescripció; que es clarifiquin i acotin els casos en què s’ha d’informar la policia de Catalunya dels 
indicis de conducta incívica i que es clarifiqui el concepte de la proximitat dels seus establiments i 
dels espais on se celebren els espectacles públics o les activitats recreatives. 
El CTESC també recomana que en la regulació de les transmissions se substitueixi el termini de 
dos mesos posteriors a la comunicació pel termini d’un mes i que en el  procediment sancionador 
es redueixi el termini per resoldre i notificar. 
 
Dictamen 24/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint vots a favor, cap  en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 28 de juliol. 
El Dictamen conté dotze observacions generals, trenta-quatre observacions a l’articulat i cinc vots 
particulars. Han presentat vot particular UGT, CCOO i PIMEC. També han presentant un vot 
conjunt, d’una banda, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya i, de l’altra, Foment i Fepime. 
El CTESC valora molt positivament tant el debat generat com la participació dels agents 
econòmics i socials i entitats municipalistes en el procés d’elaboració de la norma. Es considera 
que aquesta norma hauria de tenir el màxim consens amb els agents amb funcions explícites en 
matèria d’ocupació.  
El CTESC considera que la implantació de la Llei, amb la posada en marxa de nous instruments 
estratègics i operatius, facilitarà la millora en la qualitat i l’impacte de les polítiques actives 
d’ocupació. També valora positivament que la Llei estableixi entre els principis rectors la gratuïtat i 
la universalitat dels serveis que s’oferiran. Es considera que el seu desenvolupament ha de 
garantir la Carta de serveis a la població en situació d’atur o en recerca de feina, amb equitat, amb 
especial atenció als col·lectius més vulnerables. 
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El CTESC considera que el SOC ha d’oferir, amb recursos propis, part dels serveis ocupacionals, 
a la vegada que es puguin establir mecanismes de col·laboració amb entitats per al seu 
desenvolupament amb caràcter general. 
El  CTESC constata que el Consell de Direcció del SOC no actua o no té la naturalesa pròpia d’un 
consell de direcció, sinó que es tracta d’un consell consultiu o de participació i, més ara,  amb el 
nou sistema d’adopció d’acords. També considera que no haurien de formar part d’aquest Consell 
les entitats més representatives del Tercer Sector Social de Catalunya, atès que considera que la 
condició de membre d’aquest Consell respon a la naturalesa d’interlocutors socials, 
constitucionalment reconeguda, de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives 
a Catalunya i, en el cas de les entitats municipalistes, a la seva naturalesa d’Administració Pública 
i pel principi de subsidiarietat. El CTESC proposa la creació d’un consell de participació on 
s’incorporin, entre d’altres, les entitats del Tercer Sector Social i les representatives de l’economia 
social. 
El CTESC considera que cal tenir especial cura en el desplegament d’aquesta Llei i de la Llei del 
sistema de formació i qualificació professional, a fi de determinar com posar en marxa i gestionar 
els elements comuns de forma coordinada i ordenada per garantir uns sistemes de major 
eficiència i qualitat.   
El CTESC considera que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de vetllar per la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat i/o transtorn mental que necessitin suport o una atenció 
especialitzada a través de la inserció en l’empresa ordinària i per al desenvolupament i la millora 
dels centres especials de treball i empreses d’inserció, com un dels instruments essencials en la 
inserció laboral d’aquests col·lectius. 
El CTESC recomana que, en el desplegament i l’aplicació de la Llei es disposi dels recursos 
econòmics, humans i tècnics necessaris per tal de garantir el desenvolupament de les funcions del 
SOC. Tenint en compte  que els recursos destinats a polítiques actives d’ocupació procedents dels 
pressupostos de l’Estat i de la Unió Europea són finalistes, es recomana que es garanteixi que no 
es produirà un endarreriment en el compliment de les obligacions del SOC com a conseqüència 
de possibles retards injustificats en la transferència dels fons. 
UGT i CCOO han presentat vot particular per manifestar que consideren que  el caràcter públic del 
servei s’hauria de reflectir en el nom de l’organisme i que la intermediació laboral hauria de 
prestar-se de forma directa des del SOC. Foment, Fepime i Pimec han presentat vot particular per 
posar de manifest, entre d’altres qüestions, que consideren que les agències de col·locació no 
poden configurar-se com un sistema subsidiari sinó que han de participar en la intermediació 
laboral de manera activa i complementaria. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya en el seu vot posen de manifest que en 
aquesta Llei s’hauria de reflectir el reconeixement del paper del Tercer Sector Social i de 
l’economia social; així en el Consell de Direcció del SOC hi hauria d’haver representants amb veu i 
sense vot i se’ls hauria de reconèixer el fet de poder realitzar tasques d’intermediació laboral pel 
que fa als serveis d’inserció laboral. 
 
Dictamen 25/2014 sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 29 d’agost.  
El Dictamen conté dues observacions generals i quatre observacions a l’articulat.  
El CTESC valora les millores en l’habilitació en traducció i interpretació jurades a través de la 
incorporació de la nova estructura i configuració dels ensenyaments universitaris, d’acord amb els 
criteris de l’Espai europeu d’educació superior, així com les possibilitats d’habilitació mitjançant la 
concurrència d’habilitacions o titulacions amb llengües coincidents que es regulen ex novo.  
D’entre les observacions a l’articulat, de contingut tècnic, destaca la consideració que caldria que 
també es permetés la signatura hològrafa i que, per  millorar la identificació al model de segell, es 
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pugui incloure, de forma potestativa, l’adreça i telèfon, cosa que permetria la possibilitat de 
contactar amb la persona  traductora o intèrpret jurada. 
 
Dictamen 26/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en 
la sessió extraordinària del dia 29 d’agost.  
El Dictamen conté vint-i-una observacions generals, trenta-nou observacions a l’articulat i quatre 
vots particulars formulats per UGT, CCOO, PIMEC i conjuntament per Foment i Fepime. 
El CTESC valora que es reguli mitjançant una llei el Sistema Integrat de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya, en la qual s’atengui la necessitat de construir una governança 
autònoma del Sistema, participada per les parts implicades en el món del treball, de l’empresa i de 
l’Administració, la potenciació d’un sistema propi de qualificació i formació professional, i la 
voluntat de superar l’existència de dos sistemes i dues cultures diferents d’atendre la demanda de 
professionalització i qualificació a través de la integració. Tanmateix, considera que el text de 
l’Avantprojecte que s’ha sotmès a dictamen, tot i el procés participatiu desplegat durant els darrers 
mesos, no acaba de donar resposta totalment ni a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya, i especialment les persones treballadores, ni a les exigències que comporta la 
dinàmica econòmica de crisi que estem vivint i la necessitat de canvi del model productiu per 
superar-la, amb les exigències que en matèria de qualificació professional comporta.  
El repte de conformar un veritable sistema integrat de formació i qualificació professional ha 
quedat desdibuixat per les seves indefinicions en temes clau com la governança, el finançament, 
la integració fàctica dels dos subsistemes i el tractament donat a la formació professional dual. El 
CTESC considera que no queda del tot garantit el dret del conjunt de ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya a assolir la formació professionalitzadora que els pugui fer falta en diferents moments i 
conjuntures, tant en el període previ a la seva incorporació al mercat de treball, com al llarg de tota 
la seva vida laboral, així com el reconeixement de la qualificació professional adquirida en el 
treball.  
D’altra banda, el CTESC considera que, en un sistema integrat, les persones usuàries que 
exerceixen el seu dret a la formació professional no han d’estar sotmeses a diferències en la 
prestació dels diferents serveis que preveu l’Avantprojecte segons accedeixin des de l’àmbit 
laboral o des de l’àmbit educatiu. En aquesta línia, considera que en el procés d’integració s’hauria 
de garantir el principi de finestreta única, especialment en els serveis d’informació, orientació i 
assessorament adreçats a les persones usuàries.  
Així mateix, el CTESC considera que, com a part fonamental del Sistema Integrat de Formació 
Professional, s’ha de disposar de procediments permanents i integrats d’acreditació de 
competències professionals per tal d’evitar ineficiències o greuges comparatius. 
La governança del sistema és per al CTESC un aspecte clau del model de formació professional 
que necessita Catalunya; ha d’ésser compartida entre el Govern i els agents econòmics i socials 
més representatius legalment reconeguts i s’ha d’incardinar orgànicament per sobre dels 
departaments implicats, tot garantint-ne la coordinació. Es recomana la màxima estabilitat i 
continuïtat dels òrgans del Sistema de Formació i Qualificació Professional a Catalunya a fi de 
garantir la seva posada en marxa, implementació i resultats, per donar resposta als reptes de país 
en aquesta matèria. 
El CTESC considera que la formació professional dual, atesos els models d’èxit europeus, ha de 
ser una fórmula d’impuls per al futur del país i per al canvi del model productiu, essent necessària 
una aposta ferma, decidida i sostinguda en el temps, tota vegada que haurà de fer-se de forma 
gradual. 
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El vot particular de CCOO considera rellevant que a la negociació col·lectiva es determini la 
informació de la qual ha de disposar la representació legal dels treballadors relativa als convenis 
de pràctiques signats entre l’empresa i el centre educatiu o de formació. Així mateix, considera 
que s’haurien d’establir uns estàndards mínims de qualitat dels perfils dels/de les professionals 
que fan la funció de tutoria de pràctiques a fi de garantir l’èxit d’aquests programes. Finalment, 
considera que s’ha de garantir la igualtat d’accés i la gratuïtat per a aquelles persones o col·lectius 
que es trobin en situació econòmica precària als programes de segona oportunitat o equivalents, 
així com a aquells programes de formació al llarg de la vida. 
El vot particular d’UGT destaca, en relació amb la governança del sistema, que atès el sistema de 
presa de decisions, la capacitat real de participació dels representants de les organitzacions 
sindicals i empresarials en la Comissió Rectora és reduïda. En relació amb el finançament, 
destaca que calen nous recursos i previsions pressupostàries per donar suport a una veritable 
aposta per la formació i la qualificació professionals. En relació amb la integració real dels 
subsistemes, destaca que aquesta no es produirà fins que hi hagi un traspàs efectiu de 
competències dels departaments actualment competents en matèria de formació professional a 
l’Institut de Formació i Qualificació Professional. Sobre el model català de formació professional 
dual, destaca que és un plantejament formatiu nou i exposa els requeriments bàsics que considera 
que hauria de tenir.  
El vot particular de Foment i Fepime discrepa de l’observació general dotzena, que considera que 
els contractes laborals podrien ser els més adients en relació amb el model dual, ja que entén que 
la redacció de l’Avantprojecte és més flexible. D’altra banda, considera que no cal concretar 
encara la regulació de la formació professional dual, atès que la implantació d’aquest model ha de 
tenir caràcter gradual. Així mateix, discrepa de les observacions generals tercera i quarta.  
El vot particular de PIMEC posa de manifest que no ha pogut participar en els treballs conjunts 
d’elaboració del Dictamen i, tot i compartir una part dels continguts del dictamen, deixa constància 
d’algunes consideracions. Entre aquestes, destaca que no està d’acord amb les observacions 
generals tercera, quarta i cinquena en considerar que l’Avantprojecte recull, de forma general i en 
la majoria de casos suficient, els elements bàsics del Sistema de Formació i Qualificació 
Professional i la seva governança. PIMEC considera que es tracta d’una normativa bàsica i que 
serà a través del seu desplegament i la seva futura aplicació que s’haurà de garantir que la 
formació professional respon de forma real i suficientment a les necessitats de formació i 
qualificació concretes de les persones i de les empreses. 
PIMEC no està d’acord amb l’observació general dotzena ni l’observació sisena específica a 
l’articulat, atès que considera que ja es preveu la constitució d’una subcomissió específica i 
permanent per a la formació dual o en aprenentatge.  
PIMEC tampoc no està d’acord amb les observacions generals setzena, dissetena i divuitena ni la 
tercera d’específica a l’articulat per entendre que aquesta Llei no ha de fer referència ni derivar a 
la negociació col·lectiva per a la inclusió i o regulació de determinats aspectes de la formació 
professional, ja que correspon als agents socials promoure i, si és el cas, acordar el 
desenvolupament dels diferents models de pràctiques i aprenentatge i de la qualificació i formació 
professional en general.   
D’altra banda, PIMEC no està d’acord amb les observacions 14 i 21 relatives a la necessitat  que 
la Llei estableixi el desplegament territorial de l’Institut de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya i del Consell de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. 
 
Dictamen 27/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions 
titulades i dels col·legis professionals 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i una abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 29 de setembre. 
El Dictamen conté una observació general i nou observacions a l’articulat.  
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La disposició final segona d’aquesta norma incorpora representants de col·legis professionals en 
el CTESC. En l’observació general, el CTESC considera que no es pot admetre que es pretengui 
alterar la composició dels seus òrgans mitjançant la incorporació de nous membres que malmeten 
la composició equilibrada dels grups que la componen. També manifesta el seu rebuig amb la 
forma emprada, i considera que qualsevulla modificació referida a un òrgan estatutari com és el 
CTESC necessitaria d’un consens de les institucions i els agents que en formen part, així com 
d’un instrument legal específic. Per aquest motiu proposa eliminar la disposició final segona. 
En les observacions a l’articulat s’han realitzat observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, 
precisar o completar el text de la norma. 
Es recomana que la regulació dels requisits i les garanties exigibles per a l’exercici de l’activitat 
professional busqui la confluència amb la normativa d’aplicació a altres països de la Unió Europea, 
per tal d’evitar desavantatges entre professionals que poden exercir en més d’un Estat membre. 
També es recomana que es prevegi que un dels òrgans dels quals s’han de dotar els col·legis 
sigui una comissió deontològica. 

 

Dictamen 28/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 10 de novembre de 2014. 
El Dictamen conté una observació general i catorze observacions a l’articulat. També consta de 
tres vots particulars, un presentat per Unió de Pagesos, un altre per JARC, al qual s’hi ha adherit 
PIMEC, i un altre presentat conjuntament per Foment i Fepime. 
L’observació general és de caràcter tècnic. Pel que fa a les observacions a l’articulat es pot 
destacar la que recomana que, per facilitar la participació dels electors, es redueixi el nombre 
mínim d’electors censats per poder constituir una mesa electoral en el municipi o nucli de població; 
la que considera que s’hauria de regular expressament determinades conductes sancionables; i la 
que proposa que els béns, drets i obligacions que corresponen a les cambres agràries es 
traspassin, a benefici d’inventari, a la Fundació de la Pagesia de Catalunya. 
En el vot particular, la Unió de Pagesos indica que està d’acord en gran mesura amb el Dictamen 
del CTESC, però que no el pot recolzar integrament, atès que consideren que un dels aspectes 
essencials de qualsevol procés electoral és determinar les persones que poden ser electors i el 
Dictamen no recull la recomanació d’establir un paràmetre de professionalitat per a les persones 
jurídiques equiparable a l’exigit a les persones físiques. 
La JARC indica en el seu vot particular que dóna suport al Dictamen consensuat que ha emès el 
CTESC, si bé vol deixar constància que considera necessari que aquesta Llei mantingui totes les 
garanties i previsions d’un procés electoral i que, a manca d’una Llei electoral catalana, conservi 
com a supletòria la Llei orgànica de règim electoral general. També posa de manifest que el 
procés que regula l’Avantprojecte i el previst per l’Estat espanyol en cap cas poden ser simultanis, 
atès que molts dels aspectes no són equivalents, com el cens o, fins i tot, les meses que s’han de 
constituir. Finalment, es considera que per tal de reflectir la variació del suport que té cada 
organització en l’exercici efectiu de la representativitat és més adient el termini de quatre anys per 
a la celebració d’eleccions que el proposat per la norma. 
Foment del Treball i Fepime consideren que la representativitat atorgada a les organitzacions 
professionals agràries mitjançant el procés electoral que regula l’Avantprojecte pot ser 
complementària, però en cap cas excloent dels interessos d’altres associacions que no participin 
en aquest procés electoral. També consideren que seria convenient completar la definició de les  
organitzacions professionals agràries fent referència a la Llei 19/1977. 
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Dictamen 29/2014 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 
6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i 
Dejeccions Ramaderes 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 10 de novembre de 2014. 
El Dictamen conté una observació general i quatre observacions a l’articulat.  
Les observacions del CTESC es refereixen a la composició de la nova Comissió Mixta 
d’Interlocució en l’Àmbit de la Fertilització i la Gestió de la Matèria Orgànica. El CTESC considera 
que s’hauria de designar una persona per al sector de l’oví-cabrum i una altra per al sector 
coniller; també recomana incorporar una persona en representació de cadascun dels sindicats i de 
les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya i, finalment, recomana que es 
concretin els tres col·legis professionals que hi han de tenir representació. 
 
Dictamen 30/2014 sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 10 de novembre. 
El Dictamen conté tres observacions generals i sis observacions a l’articulat. També hi ha un vot 
particular presentat per la Taula del Tercer Sector. 
El CTESC recomana fer una revisió de la composició del Consell per tal d’incorporar-hi els 
representants de les associacions de les entitats que presten serveis al col·lectiu de persones 
discapacitades, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i els col·legis 
professionals. 
El CTESC constata que hi ha un debat sobre el terme per identificar el col·lectiu de persones al 
qual es refereix el Projecte de decret: persones amb discapacitat i/o persones amb diversitat 
funcional, i recomana que amb l’objectiu de recollir les diferents sensibilitats, s’introdueixi en el 
preàmbul una referència a les persones amb diversitat funcional. 
En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la redacció, 
la interpretació i la concreció de la norma.  
En el vot particular, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social posa de manifest que, tot i donar 
suport al Dictamen, consideren adequada la composició del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya, però atesa la recomanació del CTESC d’incorporar nous membres en la seva 
composició consideren que també s’hi hauria de preveure la participació del Tercer Sector Social. 
 
Dictamen 31/2014 sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de 
mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat, en la 
sessió extraordinària del dia 17 de novembre. 
El Dictamen conté dues observacions generals i sis observacions a l’articulat.  
El CTESC valora que la creació d’un únic Registre de Productors i Operadors de Mitjans de 
Defensa Fitosanitaris permeti avançar en l’ús més segur i sostenible d’aquestes tècniques. 
També considera que s’hauria de preveure i regular l’accés públic a la informació bàsica sobre 
l’acreditació de productors i operadors inclosos al Registre. 
En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la 
interpretació i la concreció de la norma.  
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Dictamen 32/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple va aprovar aquest Dictamen per unanimitat, en la 
sessió extraordinària del dia 17 de novembre. 
El Dictamen conté tres observacions generals i tretze observacions a l’articulat.  
El CTESC valora positivament l’objectiu de la norma de simplificar les obligacions i regular el 
règim d’intervenció aplicable a les activitats innòcues o de baix risc passant a un règim de control 
posterior. Tot i així, recomana que es reforcin els procediments administratius de verificació 
posterior dels requisits legalment establerts, ja que considera que l’objectiu de simplificació dels 
tràmits administratius no hauria de comportar una desregulació, en la pràctica, de l’activitat 
econòmica. 
Aquesta norma crea una Comissió per Facilitar l’Accés i l’Exercici a les Activitats Econòmiques. 
Ateses les seves funcions, el CTESC considera que les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives haurien de formar-ne part. 
També es considera que la tramitació de l’expedient relatiu a la suspensió temporal de la prestació 
de serveis públics hauria d’incloure un informe de la representació legal dels treballadors. 
Es recomana que es clarifiqui el regim d’intervenció administrativa que tindran les activitats que se 
suprimeixen de l’annex III de la Llei 20/2009. 
En d’altres observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la 
interpretació i la concreció de la norma. 
 

Dictamen 33/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives per a l’any 2015 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió extraordinària del dia 24 de novembre. 
El CTESC considera que el Govern hauria d’emprar vies ordinàries per a les modificacions 
normatives que no guarden una relació directa amb els pressupostos de la Generalitat enlloc de 
tramitar-les a través de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives. 
El CTESC considera adequada la nova definició de deixalleria, molt més propera als usos reals i al 
seu potencial servei a la societat. Així mateix, considera que abans de proposar nous increments 
del cànon de residus caldria valorar els seus efectes ambientals en relació amb l’objectiu 
ambiental que persegueix. 
El CTESC considera adequades les bonificacions proposades per les taxes pels serveis de 
l’Agència de Residus de Catalunya tramitades per mitjans electrònics així com la nova regulació 
de l’enllumenament per a la protecció de medi nocturn i la inclusió d’un termini indicatiu per als 
règims d’autocontrols periòdics de les activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009. Així 
mateix, considera adequat incloure les activitats relacionades amb les tècniques de fracturació 
hidràulica a l’annex I.2.a) de la Llei 20/2009.  
El CTESC considera que després de quinze anys de la promulgació de la Llei 7/1999, de 30 de 
juliol, del Centre de la Propietat Forestal, no s’ha acomplert l’objectiu de dotar els silvicultors d’un 
organisme d’administració pròpia en no haver convocat les eleccions per a l’elecció del nou 
Consell Rector, motiu pel qual proposa que el departament competent en matèria forestal recuperi 
transitòriament el conjunt de funcions de gestió pública atribuïdes fins ara al Consell Rector del 
Centre de la Propietat Forestal fins que es reformuli l’esmentada Llei.  
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Entre les observacions a l’articulat destaquen les que proposen eliminar diverses de les 
modificacions que l’Avantprojecte de llei fa a les lleis 8/2007 i 15/1990, en relació amb l’àmbit 
sanitari. 
Foment i Fepime presenten un vot particular per fer constar l’oposició a l’observació general 
vuitena i a les observacions a l’articulat que se’n deriven, relatives al Centre de la Propietat 
Forestal. Així mateix, en el vot particular recomana que a l’article 61.4 de l’Avantprojecte de llei se 
substitueixi la referència a “organitzacions de propietaris forestals” per “organitzacions agràries 
representatives de propietaris forestals en l’àmbit de Catalunya”.  
JARC presenta un vot particular per fer constar que, si bé dóna suport al Dictamen aprovat, no  
està d’acord ni amb les noves taxes ni amb l’increment de les existents que preveu l’Avantprojecte 
i més quan no hi ha hagut una veritable racionalització del procediment ni dels costos que 
l’Administració ha d’assumir per l’excés burocràtic que finalment s’acaba traslladant als 
productors. PIMEC s’adhereix al vot particular formulat per JARC. 
 

Dictamen 34/2014 sobre el Projecte de decret sobre l’activitat artesanal 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 28 de novembre. 
El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat.  
Totes les observacions del Dictamen són de caire tècnic i es realitzen amb la finalitat de concretar 
diversos aspectes de la norma. 
 
Dictamen 35/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures 
El Ple va aprovar aquest Dictamen, per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 28 de novembre. 
El Dictamen conté tres observacions generals i catorze observacions a l’articulat.  
El CTESC considera que l’existència de diferents normatives aplicables a les instal·lacions i 
establiments en matèria d’autoprotecció no hauria de generar duplicitats en els procediments 
administratius. 
El CTESC considera que cal simplificar el funcionament del registre electrònic de plans 
d’autoprotecció i que, en casos excepcionals, es permeti la presentació de documentació i 
comunicació per correu electrònic per evitar situacions d’incompliment ocasionades per no poder 
fer servir el registre electrònic. També es considera que, sota la responsabilitat de la persona 
titular de l’activitat, s’haurien d’habilitar altres persones per poder modificar sistemàticament les 
dades del pla d’autoprotecció. 
El CTESC recomana que els criteris, estudis i propostes en l’àmbit de l’autoprotecció realitzats per 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya siguin públics. 
També es recomana que s’admeti la possibilitat d’acreditar com a personal tècnic competent per 
elaborar plans d’autoprotecció, demostrant l’experiència curricular, els tècnics de qualsevulla 
empresa que hagin prestat serveis com a tècnics en matèria de protecció civil.  
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 d’allò que es regula. 
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Dictamen 36/2014 sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats 
col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat 
corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 28 de novembre. 
El Dictamen conté dues observacions generals i dues observacions a l’articulat.  
El CTESC posa de manifest que, tal i com ja es va assenyalar en el seu Dictamen 8/2010, 
considera que la delegació de la funció inspectora a les entitats col·laboradores en matèria de 
protecció civil és contrària al que estableix l’article 25 de la Llei 4/1997, de protecció civil de 
Catalunya, que reserva l’exercici de les funcions inspectores al personal de protecció civil. La 
delegació de la funció inspectora a entitats col·laborades en matèria d’incendis també és contrària 
al que estableix l’article 26 de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. El CTESC considera que la funció inspectora 
hauria de romandre en l’àmbit de l’exercici de la funció pública.  
El CTESC també recomana més precisió quan es regulen els mitjans materials i personals i els 
requisits de solvència tècnica i financera de què han de disposar les entitats col·laboradores per 
poder exercir l’activitat. 
 
Dictamen 37/2014 sobre l’Avantprojecte de llei sobre les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries de Catalunya 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 28 de novembre. 
El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat.  
El CTESC està d’acord amb la necessitat de regular el reconeixement i les finalitats de les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries, així com l’adopció dels acords d’extensió de 
normes que puguin adoptar. Tot i així, el CTESC considera que l’Avantprojecte de llei fa 
excessives remissions al posterior desenvolupament reglamentari o mitjançant Ordre, la qual cosa 
dificulta la comprensió de la norma i pot generar inseguretat jurídica.  
El CTESC considera que no permetre a les OIAC integrar-se a les entitats que, malgrat tenir 
suficient representació a Catalunya per al producte que es tracti, no tenen majoritàriament el seu 
àmbit d’actuació i la seva seu social a Catalunya vulneraria els drets dels agricultors, 
transformadors o comerciants, inclosos els distribuïdors catalans, a associar-se i atorgar la seva 
representació a aquestes entitats. 
El CTESC considera que la norma hauria de reflectir clarament que aquesta Llei és d’aplicació als 
sectors o productes, les circumscripcions econòmiques dels quals no superen l’àmbit territorial de 
Catalunya. 
L’Avantprojecte de llei limita el reconeixement a una única OIAC per sector o producte. El CTESC 
considera que aquesta limitació no s’adequa a l’establert al Reglament (UE) 1308/2013 i 
recomana, d’una banda, suprimir els articles que hi fan esment directament i, d’altra, disminuir els 
percentatges de representació per permetre la possibilitat de reconèixer més d’una OIAC. 
El CTESC considera que els estatuts de les OIAC haurien de preveure la gestió dels seus òrgans 
de decisió i govern i que s’hauria de regular la participació de les diferents baules, el pes de cada 
baula en els òrgans de les OIAC i que la presa de decisions no permeti imposar obligacions d’una 
baula a una altra sense que l’afectada hi estigui majoritàriament d’acord. 
Pel que fa a les entitats que sol·licitin integrar-se en una OIAC, el CTESC considera que haurien 
de tenir garantida la seva integració aquelles entitats que representin un 15% de la branca 
professional a la qual pertanyen.  
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El CTESC considera que la norma no recull amb precisió els requisits de la representativitat de les 
organitzacions o associacions pel que fa a l’acord per  sol·licitar una extensió de normes.  
 
Dictamen 38/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de 
la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes 
modificats genèticament a Catalunya 
La Comissió Executiva, per delegació del Ple, va aprovar aquest Dictamen per unanimitat en la 
sessió ordinària del dia 15 de desembre. 
El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat. CCOO de Catalunya 
va presentar un vot particular al qual s’hi va afegir UGT. 
Atenent la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, que acorda crear 
una subcomissió d’estudi dels transgènics en el marc de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i amb la participació de tots els sectors implicats, el CTESC 
recomana que aquest debat es produeixi al més aviat possible, a fi i efecte que serveixi per 
orientar l’acció del Govern en matèria d’organismes genèticament modificats a Catalunya.  
El CTESC considera que la persona titular de la direcció general en matèria de consum hauria de 
formar part de la Comissió Catalana de Bioseguretat, atès que la intenció, pel que fa als productes 
OMG experimentals, és que s’acabin consumint. També es recomana que aquesta Comissió 
informi les organitzacions professionals més representatives sobre les sol·licituds d’autorització 
presentades. 
El CTESC recomana que s’elimini l’article en què atorga el caràcter d’agent de l’autoritat al 
personal al servei de l’Administració pública que realitza tasques inspectores, ja que es considera 
que aquesta condició només és pròpia dels funcionaris públics, però en cap cas del personal 
laboral. També es recomana que els plans d’emergència que han d’elaborar els titulars de les 
activitats d'utilització confinada comptin amb la participació dels representats legals del personal. 
D’altra banda, el CTESC considera adient la inscripció d’ofici de les dades corresponents a cultius 
comercials al Registre i també valora l’accés públic a les dades del Registre, tot i que considera 
que la localització de l’activitat és una dada que no hauria de tenir la consideració de caràcter 
públic.  
En el vot particular CCOO manifesta que no està d’acord amb l’observació en la qual es considera 
que la localització de l’activitat és una dada que no hauria de tenir la consideració de caràcter 
públic. Considera que això suposa un retrocés en relació amb la legislació actual sobre la 
necessària transparència i informació en matèria d’organismes modificats genèticament.  
 
Dictamen 39/2014 sobre el Projecte de decret per al foment del deure de 
conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les 
inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici 
El Ple va aprovar aquest Dictamen per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció, en la 
sessió extraordinària del dia 22 de desembre. 
El Dictamen conté quatre observacions generals i deu observacions a l’articulat.  
El CTESC està d’acord amb l’objecte de la norma, el fet que mitjançant les inspeccions tècniques 
d’edificis es faciliti el coneixement de l’estat en què es troben els edificis i es permeti el seu 
manteniment. També considera adequada la inclusió d’habitatges unifamiliars en l’àmbit 
d’aplicació del Projecte del decret. 
Es considera que s’ha de realitzar un veritable pla d’impuls de la rehabilitació i modernització dels 
edificis de Catalunya i desenvolupar accions de dinamització del sector per tal d’avançar de 
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Dictàmens 

 

manera eficaç en l’objectiu que es pretén assolir i reactivar econòmicament el sector de la 
rehabilitació.  
Per tal d’assolir els objectius previstos a la norma, el CTESC proposa dotar suficientment el 
Programa de foment de la rehabilitació del Pla per al dret a l’habitatge, més enllà de les 
subvencions excepcionals per a obres de reparació urgent de deficiències greus o molt greus que 
possibilita la norma. 
També es considera que la norma hauria de recollir expressament que els notaris i registradors 
han de fer constar si les persones adquirents d’un habitatge exoneren les persones transmitents 
de l’obligació de lliurar-los el certificat d’aptitud i l’informe d’inspecció tècnica.  
D’altra banda, s’han realitzat observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer 
més entenedor el text de la norma. 

 
 
 
 
 
 
 



Informe de gestió | 2014 | Pàg. 48 

5. Informes fets 
 

Informe sobre l'emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques 
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials 
La persistència de l’actual crisi econòmica, financera i d’ocupació ha rellançat l’emprenedoria com 
una de les possibles sortides i com a factor de creixement empresarial i d’ocupació. En 
conseqüència, ha passat a ser objecte d’iniciatives públiques i privades, de debats polítics, 
empresarials, sindicals i acadèmics. 
En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va 
decidir aportar la seva visió, amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions 
al Govern en aquest àmbit. 
Els principals objectius als quals l’Informe ha intentat donar resposta són: 
• Establir un concepte d’emprenedoria comú i que serveixi de base per analitzar la realitat del 
fenomen, tant des d’una perspectiva quantitativa com qualitativa. 
• Descriure el procés d’emprendre, les seves fases, principals obstacles, elements clau en el 
procés i els factors d’èxit. 
• Focalitzar l’atenció en l’educació emprenedora, les seves característiques, els seus beneficis, la 
metodologia, el grau d’implantació en les diferents etapes formatives, amb una especial menció al 
rol del professorat. 
• Descriure i analitzar les polítiques d’emprenedoria, així com elaborar un llistat de mesures 
actives a Catalunya.  
De l’Informe es voldria destacar el següent: 
1. L’esforç per donar una visió actualitzada de la situació de l’emprenedoria a Catalunya i al món, 
especialment pel que fa referència al procés d’emprendre, l’educació emprenedora i les polítiques 
d’emprenedoria. 
2. El recull d’experiències en educació emprenedora i en programes de suport a l’emprenedoria. 
3. La sistematització de les polítiques d’emprenedoria i el recull exhaustiu de mesures actives a 
Catalunya. 
4. La metodologia de l’Informe, amb un pes especial de les set sessions de compareixences en les 
quals han participat un total de 24 ponents, entre emprenedors, experts i decisors polítics. Les 
principals aportacions han estat recollides en forma de glosses al llarg de l’Informe. 
5. Per últim, l’Informe incorpora una proposta de 58 recomanacions al Govern, amb l’objectiu de 
millorar les polítiques d’emprenedoria al nostre país. 
 

Informe sobre les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i 
l'estranger 
Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea 
L’Informe recull una anàlisi dels intercanvis comercials de l’economia catalana amb l’estranger i 
amb la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia 
desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sobre una 
desagregació sectorial, la qual cosa permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució 
dels fluxos comercials. 
 

http://www.ctesc.cat/noticies/37955571.html�
http://www.ctesc.cat/noticies/20148331.html�
http://www.ctesc.cat/noticies/20148331.html�
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Durant tot el període estudiat es manté un saldo comercial positiu amb la resta de l’Estat que 
compensa, en la majoria d’anys, el dèficit amb l’estranger. En relació amb el PIB, hi ha una pèrdua 
de pes d’aquest saldo positiu de Catalunya amb la resta de l’Estat, mentre que el saldo amb 
l’estranger, tot i continuar sent globalment negatiu, millora. Es constata un procés de reorientació 
de la producció catalana cap a l’estranger, amb un increment tant del pes de les exportacions com 
de les importacions, amb independència de la conjuntura econòmica. Durant la crisi s’ha reforçat 
aquest procés. Si bé aquesta tendència també es produeix a la majoria de comunitats autònomes, 
a Catalunya és més intensa. 
Pel que fa a les importacions, les compres de Catalunya a l’estranger han passat del 38,4% al 
47,6%, mentre que a la resta de l’Estat s’han reduït del 23,4% al 19,5% del total. També han 
perdut pes els intercanvis comercials dins de la pròpia Comunitat Autònoma de Catalunya. Les 
compres de mercaderies han passat del 38,2% al 32,9% i les vendes del 35,7% al 32,6%. A més, 
la pèrdua de pes de la producció catalana a la resta de l’Estat té lloc amb una pèrdua progressiva 
de la quota de mercat, que passa de l’11,6% al 8,3%. Associat a aquest augment d’intercanvis 
amb l’exterior no s’ha produït un increment de la capacitat de generar recursos nets pel conjunt de 
l’economia catalana, com a conseqüència, entre d’altres, de la pèrdua de pes relatiu de les 
activitats industrials en el conjunt de l’economia. 
L’Informe incorpora un apartat de conclusions i un altre de consideracions, dins del qual el CTESC 
relaciona els principals objectius que cal tenir en compte, així com també algunes actuacions 
prioritàries que l’Administració hauria d’abordar. 
Per superar el dèficit amb l’estranger el CTESC recomana més indústria i més valor afegit. 
L’objectiu no pot ser únicament el d’exportar més sinó també, especialment, millorar el saldo amb 
l’estranger incorporant més valor afegit a les nostres exportacions. 
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6. Estudis i informes en preparació 
 
Els òrgans corresponents del CTESC van acordar realitzar els següents informes, que estan en 
preparació: 
v Gestió i impuls de les infraestructures de l’energia 
v Racionalització d’horaris laborals 
v El sector agropecuari 
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7. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013  
 
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 2013 ha estat realitzada pels serveis tècnics 
del CTESC, seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva i ha estat aprovada en temps i 
forma pel Ple en la sessió ordinària que tingué lloc el 30 de juny de 2014.  
La Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2013 plasma la realitat socioeconòmica i 
laboral de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les 
macrorelacions que tenen lloc en la nostra economia, centrades principalment en els sectors 
productiu, famílies, públic i exterior. En aquest sentit permet realitzar un seguiment periòdic i 
acurat de les tendències primàries de la realitat socioeconòmica i laboral.  
La Memòria s’estructura en 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 2013. El capítol 
segon analitza la societat del coneixement a Catalunya bàsicament a través de 2 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 2013 
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8. Indicadors socioeconòmics i laborals 
El CTESC elabora la publicació periòdica Indicadors socioeconòmics i laborals amb l’objectiu de 
proporcionar una anàlisi concisa sobre els aspectes més destacats de l’evolució socioeconòmica i 
laboral a Catalunya. La primera pàgina consta de dues seccions permanents que són els 
indicadors de conjuntura econòmica i els indicadors de mercat de treball. La tercera i darrera 
secció està relacionada amb el tema analitzat de forma monogràfica en la segona pàgina. A 
continuació enumerem els temes analitzats mes a mes.  
 
Gener. Gestió i impuls de les infraestructures II: aigua 
En aquest número s’exposen les recomanacions de l’Informe Gestió i impuls de les 
infraestructures II: aigua, que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va 
presentar el 28 de gener de 2014. Les recomanacions recullen el debat al voltant del marc jurídic, 
els objectius de planificació, la inversió, les infraestructures existents, i els costos i el finançament 
del cicle de l’aigua. 
Febrer. L’emprenedoria a Catalunya: activitat, ocupació i polítiques 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va aprovar el passat 3 de febrer 
l’Informe L’emprenedoria a Catalunya. Activitat, educació i polítiques, elaborat a iniciativa pròpia 
amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit. 
En aquest número es fa un resum del contingut d’aquest Informe. 
Març. La innovació a Catalunya respecte de les regions de la UE 
En aquest monogràfic es compara la situació de la innovació a Catalunya amb la de les regions 
més innovadores de l’Estat i de la Unió Europea (UE). Les dades que s’han utilitzat per fer 
aquesta anàlisi provenen del Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2014 i del RIS 2009 de la 
Comissió Europea. 
Abril. L’emprenedoria a Catalunya: activitat, ocupació i polítiques 
El passat 4 d’abril de 2014 va tenir lloc la presentació pública de l’Informe L’emprenedoria a 
Catalunya. Activitat, educació i polítiques, elaborat a iniciativa pròpia pel Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i 
recomanacions al Govern en aquest àmbit. En aquest monogràfic es presenten les 58 
recomanacions consensuades pels membres del CTESC, que s’estructuren al voltant de quatre 
eixos: actuacions per estendre la iniciativa emprenedora, fer més fàcil emprendre, fer viables els 
projectes emprenedors i, per últim, el relacionat tant amb el fracàs com amb la necessitat de 
facilitar el retorn a l’ocupació. 
Maig. Evolució del mercat de treball des de l’inici de la crisi 
En aquest número s’estudia l’impacte de la crisi entre els diferents col·lectius, a través de la 
variació de la població ocupada des del seu inici (segon trimestre de l’any 2008) fins a l’última 
dada disponible (primer trimestre de l’any 2014). Per tal de dur a terme aquest exercici, s’utilitzen 
les dades de l’EPA, d’acord amb el Cens de 2011. 
Juny. El treball a temps parcial 
Un dels fets més rellevants que es produeix durant la crisi, i molt especialment en els darrers anys, 
és la diferent evolució del treball a temps parcial i el treball a temps complet. En aquest monogràfic 
s’ofereix una síntesi de quins col·lectius i en quins espais s’ha fet ús del treball a temps parcial per 
tal d’ajustar l’oferta de treball a la demanda existent. Per fer-ho, es comparen les variacions de la 
població ocupada a temps parcial i a temps complet entre el primer trimestre de l’any 2008 i el 
primer trimestre de l’any 2014, així com la variació de les taxes de treball a temps parcial durant el 
període. 
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Juliol i agost. Memòria socioeconòmica i social de Catalunya 2013 
En compliment de l'article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, el CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una  memòria en 
què es reflecteixen les seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de 
Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta situació. El dia 11 de juliol de 2014, 
en un acte celebrat al CTESC, es va presentar l’edició d’aquesta Memòria corresponent a l’any 
2013. En aquest número es recullen les principals previsions en l’escenari macroeconòmic, en el 
mercat de treball, en l’àmbit de l’R+D+I, en matèria d’infraestructures de transport, quant al model 
energètic i de sostenibilitat, en les condicions de vida, en l’estat de la salut, en l’àmbit de 
l’educació. 
Setembre. Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger 
El 30 de setembre de 2014 va tenir lloc la presentació pública de l’Informe Les balances 
comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger, elaborat a iniciativa pròpia pel 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb la finalitat d’aportar un seguit de 
consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit. En aquest monogràfic es fa un resum 
d’aquesta presentació, la qual inclou els principals resultats de l’estudi i les recomanacions i 
actuacions que fa el grup de treball a l’Administració. 
Octubre. L’atur de llarga durada a Catalunya 
Des de l’inici de la crisi econòmica l’any 2008, la població desocupada ha augmentat de forma 
molt considerable. Aquest increment, sumat a la persistència d’un context desfavorable a 
l’economia i al mercat de treball, ha desembocat en situacions d’atur de llarga durada (1 any o 
més en situació d’atur). En aquest número s’estudia el col·lectiu de persones aturades de llarga 
durada, i se’n realitza una anàlisi estadística descriptiva. 
Novembre. Evolució dels indicadors sobre canvi climàtic 
El consens científic sobre les causes del canvi climàtic i la necessitat d’actuar per mitigar-lo és 
difícil de traslladar a la societat. No obstant això, es pot avaluar la contribució política, econòmica i 
social del territori català a l’assoliment dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic 
planificats. En aquest monogràfic es presenta una breu anàlisi de l’evolució d’alguns dels 
indicadors més rellevants en l’àmbit del canvi climàtic a Catalunya. 
Desembre. La balança comercial de Catalunya amb l’estranger i la resta de l’Estat 
El passat dia 29 de setembre el CTESC va aprovar al Ple l’Informe titulat Les balances comercials 
de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger, que  analitza els intercanvis comercials de 
l’economia catalana tant amb l’estranger com amb la resta de l’Estat des del 1995 fins al 2013 
amb una àmplia desagregació territorial i sectorial. En aquest monogràfic es fa un resum dels 
resultats de l’Informe. 

 

 
Indicadors socioeconòmics i laborals 
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9. Activitat institucional i comunicació 
 
L’any 2014 ha estat marcat en els àmbits laboral, econòmic i social per la incipient recuperació 
econòmica i de l’ocupació a Catalunya. Així, dins l’activitat de representació institucional, la 
Presidència del Consell ha assistit a diversos actes, reunions i conferències al voltant d’aquestes 
matèries. També ha atès especialment els relacionats amb la cohesió social.  
Així ho va explicar el president Sr. Lluís Franco, al juny, al seu discurs en l’acte de presa de 
possessió del seu càrrec com a nou president de l’entitat, que va tenir lloc al Palau de la 
Generalitat de Catalunya, presidit pel M.H. senyor Artur Mas.  
La mateixa anàlisi sobre l’encara feble recuperació econòmica i de l’ocupació, tot i que sostinguda 
per primer cop des de l’inici de la crisi, va ser l’eix de la intervenció del president del Consell en la 
presentació pública de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya anual que va tenir lloc el 
mes de juliol a la seu del CTESC. 
Així mateix la Presidència del Consell va assistir a seminaris, jornades i actes institucionals 
organitzats per diverses entitat d’aquests àmbits, així com a fòrums d’opinió, entre d’altres Aedipe, 
APD, diversos CES locals i autonòmics, Fòrum de Relacions Laborals d’Esade, l’entitat Impuls a 
l’acció social, Barcelona Tribuna, Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Primera plan@, Fòrum 
d’Economia Social, Creu Roja, Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, Associació 
Catalana d’Universitats Públiques, Fundació Factor Humà, Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social, Col·legi d’Enginyers, Universitat Blanquerna, Fundació Bertelsmann i l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques.  
D’altra banda, i com a aspectes d’interès comú per als treballadors, empresaris, cooperativistes, 
primer sector i experts, el Consell va celebrar presentacions públiques sobre els seus informes: 
Gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua, Les balances comercials de Catalunya amb la 
resta de l’estat i l’estranger i L’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques, així com 
de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013.  
D’altra banda, les relacions institucionals amb representants del Govern català i del Parlament, 
amb fundacions de caire laboral, acadèmic i social, així com les reunions de treball amb els grups 
sindicals, patronals, de l’economia social i dels móns agrícola i pesquer i els experts que 
conformen el Consell, van marcar l’activitat de la Presidència el 2014, tant del Sr. Josep M. Rañé 
como del Sr. Lluís Franco, dins la tasca de consolidar el paper de la institució.  
El CTESC va comparèixer també a la Comissió de Seguiment de Polítiques de Lluita contra la 
Desocupació del Parlament de Catalunya per exposar la seva anàlisi de situació d’aquesta qüestió 
i les propostes que fa per tal d’avançar en la reducció de la desocupació. 
Cal esmentar l’assistència a les convocatòries del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que van 
aplegar representants tant polítics como institucionals com també de la societat civil catalana en 
les reunions al Parlament de Catalunya. També a les conferències del M.H. President de la 
Generalitat sobre La Catalunya industrial i Després del 9-N: temps de decidir, temps de sumar. 
Així com als actes institucionals de la Diada Nacional de l’11 de setembre i l’acte de lliurament de 
la Medalla i la Placa al Treball President Macià 2014.  
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Pressa de possessió del president 

 Així també ambdós presidents del CTESC van dur a terme el tràmits previstos per al procés de 
renovació dels òrgans corresponent a l’any 2014, com preveuen la Llei i el Reglament de la 
institució. El CTESC és un dels dos organismes assessors, juntament amb la Comissió Jurídica 
Assessora, reconeguts per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El primer per als assumptes legals 
i el segon per a tots els temes que, en qualsevulla mesura, tinguin un vessant social, econòmic o 
laboral. 
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10. Comunicació mitjançant el blog del CTESC i les xarxes socials 
 
El CTESC ha transmès la seva informació relativa a les reunions, dictàmens, jornades, informes i 
estudis del 2014 a través dels canals tradicionals i també de les xarxes socials per tal de ampliar 
la difusió dels treballs i les recomanacions dels seus membres. També ha emprat un blog propi i la 
xarxa twitter, tot ampliant així l’abast de la comunicació. 

El blog del CTESC va incloure el 2014 diverses entrades sobre Contribució del sector exterior a 
l'economia catalana, Estudi de l’Organització Internacional del Treball sobre la recuperació 
econòmica i de l’ocupació, L’estat dels serveis socials a Catalunya, Informe Les balances 
comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger, Rànquings universitaris, Indicadors 
europeus d’innovació, Entrevista amb Mercé Garau, ponent de l’Informe L’emprenedoria a 
Catalunya, Emprenedoria i suport a la innovació, La sentencia del “Prestige” i l’Informe Gestió i 
impuls de les infraestructures de l’aigua. 

El Consell també fa ús de les xarxes per difondre altres treballs i recomanacions de consells 
econòmics i socials d’abast mundial i també de l’Ecosoc de la Unió Europea, que són l’expressió 
del diàleg social en àmbits de més abast, però que posen de relleu les mateixes inquietuds. 
El CTESC incorpora també al seu compte a twitter totes les novetats dels seus reculls, 
documentals i de l’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses. Difon les 
convocatòries d’actes, jornades i presentacions i els missatges claus i idees força dels informes, 
estudis i documents que elabora. També es fa ressò dels estudis que empra el departament tècnic 
del Consell per elaborar anàlisis de situació dels informes i estudis i que es consideren d’interès  
per a persones tant expertes com interessades en els temes socials, laborals i econòmics.  
A través de les xarxes també s’alerta sobre els dictàmens, cada any més nombrosos, amb les 
recomanacions dels membres del Consell sobre els decrets i avantprojectes de llei que remet el 
Govern, tot facilitant l’enllaç amb el text original. La mateixa via se segueix pel que fa als nous 
continguts incorporats al bloc.  
Les presentacions públiques dels informes Gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua; 
Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques i Les balances comercials de Catalunya 
amb la resta de l’Estat i l’estranger van poder ser seguides i comentades per les xarxes destacant 
els punts més significatius de les intervencions. 
 

 
 

http://blog.ctesc.cat/2013/10/contribucio-del-sector-exterior.html�
http://blog.ctesc.cat/2013/10/contribucio-del-sector-exterior.html�
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11. Actes del CTESC 
 
Gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua 
L’acte, que té lloc el dia 28 de gener, compta amb la presència del senyor Jordi Agustí, director de 
l'Agència Catalana de l'Aigua. Alba Cabañas, ponent de l’Informe i membre del Grup Segon del 
CTESC, presenta aquesta obra, que és la segona en l'àmbit de les infraestructures 
mediambientals. Entre els objectius de l'Informe destaquen els d’analitzar el valor que aporten les 
infraestructures del cicle integral de l'aigua de Catalunya, exposar els reptes de la planificació que 
es deriven de l'aprovació de la Directiva marc de l'aigua de la Unió Europea i estudiar les 
possibles millores quant al model de gestió, inversió i recuperació de costos. 
Les consideracions i recomanacions finals, consensuades pels agents socials que participen al 
CTESC, són el resultat d'una anàlisi del marc jurídic, els objectius de planificació, les dades sobre 
inversió, les infraestructures existents, i els costos, preu i finançament de l'aigua. Es recull el debat 
al voltant d'aquests punts en el context socioeconòmic actual. 
 
L’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques 
El dia 4 d’abril es fa la presentació de l’Informe, en el qual es fa una radiografia de l’estat de 
l’emprenedoria a Catalunya. L’Hble. senyor Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació, fa la 
presentació de la jornada. Presenten l’obra Mercè Garau, ponent de l’Informe i consellera del 
CTESC, i Xavier Riudor, director de l’Informe i director del Gabinet Tècnic del Consell.  Pau 
Garcia-Milà, emprenedor i comunicador, presenta una ponència amb el títol “De la idea a la 
pràctica sense morir en el intent”.  
L’obra fa un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit i per intentar 
donar resposta als següents reptes:  

· Fer que optar per emprendre sigui més fàcil i senzill; 
· Millorar la supervivència dels projectes emprenedors, millorant la seva probabilitat d’èxit; 
· Afavorir la reempresa o la reinserció laboral en el cas d’haver fracassat. 

Cal tenir en compte que la crisi econòmica, financera i d’ocupació que pateixen la majoria d’estats 
ha comportat canvis profunds en les polítiques que aquests han endegat per fer-hi front. Fins ara 
l’emprenedoria estava present en aquestes polítiques, entesa com a mesura de foment de 
l’ocupació i de creixement econòmic, però sempre tractada de manera complementària d’altres 
mesures de més ampli abast. La persistència de la crisi, en termes econòmics i de destrucció 
d’ocupació, l’ha rellançat com una de les possibles sortides de l’estancament, com a factor de 
creixement empresarial i d’ocupació. En conseqüència, ha passat a ser objecte d’iniciatives 
públiques i privades, de debats polítics, empresarials, sindicals i acadèmics.  
 
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013 
L’11 de juliol  es fa la presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013, 
obra de periodicitat anual en què es reflecteixen un conjunt de consideracions respecte a la 
situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, i es fa una reflexió sobre les previsions de futur, a 
més d'una anàlisi específica sobre el treball autònom a Catalunya. 
La benvinguda de l’acte va a càrrec de l’Hble. senyor Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació. 
El president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Lluís Franco, en presenta els 
principals resultats.  
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Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger 
L’Informe es presenta el dia 30 de setembre. La benvinguda va a càrrec de l’Hble. senyor Felip 
Puig, conseller d'Empresa i Ocupació. En un context en què el debat de les relacions comercials 
de Catalunya amb l’exterior està a l’ordre del dia, el Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya ha considerat oportú estudiar els intercanvis comercials de Catalunya amb l’exterior, 
per tal d’obtenir una visió amplia de la matèria i aportar informació contrastable al debat que té lloc 
al país.  
L’Informe estudia els intercanvis comercials de l’economia catalana tant amb l’estranger com amb 
la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia 
desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sectorial, fet que 
permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució dels fluxos comercials. 
Les consideracions i recomanacions finals han estat consensuades pels agents socials que 
participen al CTESC. 
 

 
 
 

 

 
Seminari Les balances comercials de Catalunya amb la 

resta de l’Estat i l’estranger 
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www.observatori-ctesc.cat 

12. L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses 
 
L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses  (ORSEC) ha seguit amb la seva tasca 
d’aglutinar i referenciar recursos, serveis i experiències vinculades a l’RSE a Catalunya. Durant 
l’any 2014 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 116 experiències aprovades i 
ordenades segons tipus d’organització, dimensió i sector, així com tipus d’experiència (econòmica, 
social i mediambiental), amb l’objectiu de facilitar que qualsevulla empresa pugui trobar empreses 
amb un perfil similar al seu.  
Enguany s’ha seguit amb el procés de depuració i actualització de casos i s’han donat de baixa un 
total de 10 memòries (per ser d’anys anteriors al 2010 i s’ha considerat que la informació donada 
era obsoleta, per cessament d’activitat, no haver aconseguit resposta per actualitzar les dades o 
haver canviat el nom i no realitzar ja accions d’RSE).  
Per altra banda, l’Observatori de la Responsabilitat Social ha tingut, des de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2014, un total de 13.421 visites amb una mitjana mensual de 1.119 visites que 
corresponen a 3.513 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 662 persones subscriptores.  
Pel que fa a la documentació, enguany s’han incorporat a la biblioteca de l’ORSEC 51 llibres i 
documents relacionats amb l’RSE. Al final del 2014 es disposava d’un fons de 493 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 
2014, l’ORSEC ha difós un total de 21 jornades als seus usuaris i subscriptors. 
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13. Difusió d’informació, documentació i publicacions 
 
Els plans de difusió que s’elaboren per tal de donar a conèixer els informes fets pel Consell, com 
també cada nova edició de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya, inclouen la 
confecció d’un butlletí electrònic (Infopublicacions), amb una selecció de destinataris, tant generals 
com específics. Per fer la selecció es parteix de les dades disponibles al Directori del Consell i de 
les cerques puntuals d’organismes i persones d’interès en l’àmbit corresponent (target group), ja 
siguin professors, experts o possibles difusors, escollits en funció del contingut de l’obra.  
En el cas dels informes, es promou la realització d’entrevistes amb el/la ponent, que serveixen per 
mostrar els punts forts de l’obra. Aquestes entrevistes, que es publiquen inicialment al blog del 
Consell, també es poden consultar al web. A més, els plans de difusió comporten altres accions, 
com la redacció d’un post que s’envia als responsables de la pàgina Llibres Gencat, per a la seva 
publicació. Prosseguint amb la col·laboració amb la Fundació Dialnet, iniciada al desembre de 
2013, es redacta un conveni per cada informe i/o memòria elaborats, per tal que l’obra es publiqui 
en aquest repositori universitari, que compta amb més d’un milió d’usuaris. Altres accions que es 
defineixen puntualment poden incloure una selecció de blogs nacionals i/o internacionals 
especialitzats en les matèries pròpies de l’obra en qüestió.  
L’any 2014 s’han elaborat els butlletins Infopublicacions destinats a difondre les publicacions 
següents: 

§ Informe sobre les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger. 

§ Informe sobre l’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques.  

§ Informe sobre la gestió i l’impuls de les infraestructures de l’aigua. 

§ Informe de gestió 2013. 

§ Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. 

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 continua traduint al castellà i a l’anglès.  
Entre les tasques de disseny cal destacar la realització dels materials gràfics següents: 
§ Coberta de l’Informe L’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques. 

§ Coberta de l’Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i 
l’estranger.  

§ Coberta de l’Informe Gestió i impuls de les infraestructures II - energia. 
§ Coberta de l’Informe Racionalització d’horaris laborals. 
§ Nova coberta dels dictàmens. 

S’han creat salvapantalles per a la presentació de les obres següents: 
§ Informe L’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques. 
§ Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger.  
§ Informe Gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua. 
§ Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. 

Es fa un nou disseny del tríptic del CTESC, que informa sobre la missió, els objectius i les línies 
d’activitat del Consell. També s’hi revisa el contingut, tant en la versió original catalana com en la 
castellana i anglesa. Mitjançant la Direcció General de Política Lingüística es gestiona la traducció 
del tríptic a l’aranès. Les quatre versions es republiquen al web.  
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A finals de 2014 es fa un redisseny de la col·lecció Dictàmens, que s’aplica a partir de gener de 
2015. Partint de l’experiència dels autors, es fan propostes de millora a la plantilla de la Memòria 
socioeconòmica i laboral i dels informes. 
Pel que fa a les infraestructures de suport, l’any 2014 es fa una fusió dels directoris d’actes i 
publicacions, el manteniment dels quals passa a dependre íntegrament d’aquesta Àrea. De forma 
prèvia es fa una revisió global dels destinataris d’Actes, específicament d’aquells que no tenen 
assignació de grup o tema (1.100 aproximadament). Les revisions, que continuen després de la 
fusió, també inclouen l’eliminació de duplicats i la incorporació progressiva de la referència a les 
pàgines web dels organismes, que fins ara s’han incorporat en  un nombre orientatiu de 400 fitxes. 
Actualment el Directori del CTESC consta de 4.800 destinataris, pertanyents a 39 grups temàtics, 
que cobreixen molts àmbits de l’Administració pública i del sector socioeconòmic.  
Es mantenen i s’actualitzen els principals apartats del web: l’Actualitat, amb periodicitat diària, el 
Recull normatiu i els Indicadors socioeconòmics i laborals, amb periodicitat mensual, i la resta 
d’apartats segons la freqüència necessària. En determinats 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. Entre les tasques periòdiques cal destacar la gestió dels dominis 
web. 
D’altra banda, es consulta periòdicament i es verifica la informació que sobre el CTESC contenen 
les principals plataformes informatives de la Generalitat (Guia breu i altres).  
Es manté el circuit de tramesa dels dictàmens aprovats al CTESC al CES del Regne d’Espanya, 
per tal que s’incorporin a la base de dades comuna d’informes, dictàmens i memòries.      
Una nova línia de difusió encetada l’any 2014 té com a objectiu fer servir la Viquipèdia per tal de 
donar a conèixer el Consell i els treballs que s’hi elaboren. Així s’ha ampliat i s’ha posat al dia 
l’article sobre el CTESC i s’ha ampliat una fitxa ja existent sobre emprenedoria per tal d’incorporar-
hi referències a l’Informe elaborat pel Consell sobre aquesta temàtica.   
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                       PUBLICACIONS DIGITALS DEL CTESC DE L’ANY 2014 

TÍTOL DE LA PUBLICACIÓ 

Dictàmens 

Dictamen 1/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de 
novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 

Dictamen 2/2014 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació 

Dictamen 3/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions 
contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, l’impost sobre la 
producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera 

Dictamen 4/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’extracció de corall vermell 
(corallium rebrum) en les aigües interiors del litoral català 

Dictamen 5/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el sistema d’acreditació 
d’equips d’atenció primària a Catalunya 

Dictamen 6/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, 
del cinema 

Dictamen 7/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment d’acreditació 
dels centres i serveis de medicina de l’esport 

Dictamen 8/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de cooperatives 

Dictamen 9/2014 sobre el Projecte de decret dels serveis d’acollida de les persones immigrades 
i de les retornades a Catalunya 

Dictamen 10/2014 sobre el Projecte de decret del sistema de formació, transferència tecnològica 
i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya 

Dictamen 11/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la 
imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

Dictamen 12/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya 

Dictamen 13/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d’1 
d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions 
administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya 

Dictamen 14/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i 
empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
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Dictamen 15/2014 sobre el Projecte de decret sobre la contractació i prestació dels serveis 
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut 

Dictamen 16/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de 
novembre, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 
5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny 
Gràfic de Catalunya 

Dictamen 17/2014 sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la introducció i 
propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals 

Dictamen 18/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 

Dictamen 19/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits 

Dictamen 20/2014 sobre el Projecte de decret de presentació de determinades begudes en 
ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós 

Dictamen 21/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre 
successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre 

Dictamen 22/2014 sobre el Projecte de decret de revisió de la demarcació notarial de Catalunya 

Dictamen 23/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives 

Dictamen 24/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Dictamen 25/2014 sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades 

Dictamen 26/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya 

Dictamen 27/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels 
col·legis professionals 

Dictamen 28/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions 
professionals agràries 

Dictamen 29/2014 sobre el Projecte de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de 
creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes 

Dictamen 30/2014 sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya 

Dictamen 31/2014 sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de 
defensa fitosanitària de Catalunya 

Dictamen 32/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
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l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 

Dictamen 33/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives 
per l’any 2015 

Dictamen 34/2014 sobre el Projecte de decret sobre l’activitat artesanal 

Dictamen 35/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 

Dictamen 36/2014 sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de 
l’Administració en material de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en 
matèria de seguretat pública 

Dictamen 37/2014 sobre l’Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries de Catalunya 

Dictamen 38/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització 
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats genèticament a 
Catalunya 

Dictamen 39/2014 sobre el Projecte de decret per al foment del deure de conservació, 
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre del edifici 

Indicadors socioeconòmics i laborals 

Gener 2014 – Gestió i impuls de les infraestructures II: aigua 

Febrer 2014 – L’emprenedoria a Catalunya: activitat, ocupació i polítiques 

Març 2014 – La innovació a Catalunya respecte de les regions de la UE 

Abril 2014 – L’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques 

Maig 2014 – Evolució del mercat de treball des de l’inici de la crisi 

Juny 2014 – El treball a temps parcial 

Juliol - Agost 2014 – Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013 

Setembre 2014 – Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger 

Octubre 2014 – L’atur de llarga durada a Catalunya 

Novembre 2014 – Evolució dels indicadors sobre canvi climàtic a Catalunya 

Desembre 2014 – La balança comercial de Catalunya amb l’estranger i la resta de l’Estat 

Memòries 

Informe de gestió 2013 

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013 
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Estudis i informes 

Informe sobre la gestió i l’impuls de les infraestructures de l’aigua 

Informe sobre l’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques 

Informe sobre les balances comercials de Catalunya amb la resta de l’Estat i l’estranger 

 
Centre de Documentació 
Fons bibliogràfic 
El nombre de documents incorporats al fons del Centre de Documentació durant l’any és de 1.311 
documents. Això inclou monografies, números d’anuaris i articles de revista. D’aquest volum, 
1.111 documents tenen format electrònic, mentre que la resta, 200 documents, només estan en 
format paper. 
 

 
 
Del total de documents incorporats al fons, 438 són articles de revista, 576 corresponen a 
monografies i 297 a anuaris. 
 
Publicacions periòdiques 
El Centre de Documentació està subscrit a un total de 399 publicacions periòdiques, de les quals 
102 són revistes i 297 són anuaris. De totes elles, el 16% (63 títols) es reben en format paper i el 
84% (336 títols) en format electrònic, més o menys igual que l’any anterior. 
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Bases de dades 
El Centre de Documentació recull l’accés a 29 bases de dades. D’aquestes, 4 són de pagament 
(especialitzades en legislació, jurisprudència i normes UNE AENOR) i la resta, gratuïtes. 

Millennium. Catalogacions 
Les estadístiques extretes del programa Millennium mostren quin és el volum de publicacions 
catalogades a la base de dades comuna de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de 
Catalunya. Al llarg dels anys veiem l’evolució següent en la catalogació: 
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El nombre de títols catalogats (registres bibliogràfics) al Catàleg BEG és de 5.140 fins a l 31 de 
desembre. En total, el Centre de Documentació participa en el Catàleg amb 6.522 volums 
(registres d’exemplar) al final de l’any.  
 
Peticions d’informació i préstecs 

Peticions d’informació 
Les peticions d’informació al Centre de Documentació s’han fet igualitàriament tant per part 
d’usuaris interns (treballadors de la Generalitat de Catalunya) com d’usuaris externs. En total 
s’han fet 27 peticions. Totes les peticions dels usuaris interns han provingut de tècnics del CTESC. 
El nombre d’adquisicions s’ha mantingut en comparació a l’any 2013. S’ha reduït a menys de la 
meitat el nombre d’articles de revista demanats. El préstec interbibliotecari amb altres biblioteques 
de la xarxa BEG ha variat poc. 

Préstecs 
L’any 2014 el nombre de préstecs ha descendit considerablement respecte de l’any anterior, ja 
que al gener de 2013 es van introduir de nou tots els préstecs que hi havia fets anteriorment amb 
l’antic sistema. En total, el 2014 s’han efectuat 67 préstecs a 18 usuaris de la Generalitat de 
Catalunya i 1 a un usuari extern a la Generalitat. 
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Feines 
Traspàs de la base de dades de documents d’Access a SQL Server 
Al juny s’ha fet el traspàs de la base de dades de documents del Centre de Documentació (CDOC) 
feta amb Access a SQL Server. A més, s’han fet algunes millores a les següents aplicacions: 

· Bibliografia. Es pot afegir un document del CDOC a la bibliografia, aprofitant les dades ja 
introduïdes a l’apartat de Documents. 

· Periòdics. La gestió de les publicacions periòdiques queda centralitzada en aquest apartat 
del CDOC. 

· Peticions. Els usuaris poden fer el seguiment de les seves desiderates des del seu espai 
personal de la intranet. 

· Expositor de novetats. El butlletí que s’envia setmanalment es genera automàticament. 
· Media. El servei de https://delicious.com/ctesc queda substituït per aquest apartat, des d’on 

s’introdueixen les jornades, els vídeos, els sons i les imatges. 
· Els encants. Els usuaris poden sol·licitar els documents que apareguin en el llistat des de 

la Intranet. 

Millores en l’eina de Recull de premsa 
S’incorpora un nou camp d’URL al formulari d’Actualitat perquè cada notícia tingui associats dos 
camps: un per a l’adreça web accessible i, un altre, per a l’adreça al PDF restringit. A la intranet es 
visualitzen els dos enllaços, però en el web només els que tenen URL pública. D’aquesta manera 
es vol oferir als usuaris el màxim d’enllaços accessibles a les notícies i emmagatzemar i conservar 
les notícies en format PDF per a la consulta posterior. 
Recull de premsa sobre el CTESC 
Es crea un recull específic de les notícies publicades sobre el CTESC en l’Espai intern del web del 
CTESC, on queden recollides en format PDF totes les notícies publicades al llarg dels anys. 
Citacions bibliogràfiques d’articles de diari 
S’introdueix en les Pautes per a la citació bibliogràfica i l’elaboració de bibliografies en la producció 
del Consell (segons el sistema Harvard) la manera de citar articles de diari. 
Recerca de recursos 
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Es fan les següents cerques de recursos: 

· Editorials especialitzades en l’àmbit jurídic i econòmic per a l’apartat d’Enllaços del web del 
CTESC. 

· Enllaços d’Ocupació i formació per a l’apartat d’Enllaços del web del CTESC. 
· Enllaços de Serveis d’estudis per a l’apartat d’Enllaços del web del CTESC. 
· Blogs sobre emprenedoria. 
· Repositoris de documents digitals. 
· Blogs econòmics. 
· Programes de transcripció de veu. 

Mailing de destinataris  
Es fan cerques de destinataris per enviar les newsletters de les publicacions següents: 

· Informe sobre l'emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques 
· Memòria socioeconòmica i laboral 2014 

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 la gestió i impuls de les infraestructures: energia 
§ Informe sobre el sector agropecuari 

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: 
§ Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013 
§ Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures: energia 
§ Informe sobre el sector agropecuari 

Entrades a la Viquipèdia 
Es retoquen i s’amplien les següents entrades de la Viquipèdia amb la finalitat de difondre 
l’activitat del CTESC: 

· Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
· Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña 
· Emprenedor 
· Consell Econòmic i Social d’Espanya 
· Consejo Económico y Social de España 

Taller d’edició a Viquipèdia 
El dia 4 de novembre Carlos Pons assisteix al Taller d’edició a Viquipèdia organitzat pel Servei de 
Biblioteques del Departament de Cultura com a formació especialitzada per a les BEG. 
BEG. Revisió de registres, llistats i estadístiques 
La Secció de Serveis Digitals del Departament de Cultura elabora llistats de registres que s’han 
d’arreglar, amb la intenció de mantenir la qualitat del Catàleg. Durant l’any s’han revisat i corregit 
els registres que afectaven al nostre centre dels llistats següents: 
§ Registres amb l'etiqueta 856 (URL) mal codificada o amb l’enllaç trencat. 
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§ Registres bibliogràfics que tenen el nivell bibliogràfic m (monografia) i que tenen hòldings 
associats. 

§ Registres bibliogràfics sense exemplar. 
§ Registres que no s'han migrat bé perquè tenien etiquetes, indicadors o subcamps 

incorrectes en CATMARC i, per tant, no s’han pogut convertir adequadament a MARC21. 

Reunions BEG 
S’assisteix a les reunions plenàries de les BEG i a la reunió de la Comissió BEG, de recent 
creació, l’objectiu de la qual és coordinar les propostes de les BEG i impulsar estratègies que 
millorin tant la seva visibilitat com aspectes del funcionament ordinari. També es participa en el 
Grup de Treball de Catalogació BEG. Entre d’altres activitats, al maig el Grup publica per a les 
BEG el manual complet de les Pautes de catalogació del catàleg de les BEG, fruit de gairebé un 
any i mig de feina.  
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14. Entorns web 
Web del Consell 
L’any 2014 el web del Consell ha tingut 21.972 visites i, en total, s’han consultat 71.688 pàgines. 
Les més consultades, a més de la pàgina principal del web, són El Consell, Espai intern, i 
Dictàmens. 
Les novetats més importants són bàsicament millores d’espais ja existents: 
§ Dictàmens | Grau d’acceptació: 
© Millora en la visualització dels dictàmens sense observacions a l’articulat, no aprovats pel 

Govern o pel Parlament, o que han decaigut per finalització de la legislatura. 
§ Centre de Documentació: 
© Adaptació de les ressenyes dels documents incorporats a l’Expositor de Novetats als 

criteris de citacions bibliogràfiques establerts al Centre. 
© Incorporació de les referències als recursos d’imatge, so, vídeo i jornades a una base de 

dades interna per assegurar-ne l’accés i millorar la velocitat. 
§ Espai intern: 
© Creació d’un punt específic sobre l’actualitat del CTESC per poder disposar en un únic punt 

de les notícies que han aparegut referides al Consell. 
© Millora en l’accés a altres temes d’actualitat. 

 
Intranet 
La Intranet és consolida com l’espai de gestió interna. Aquest any destaquem la millora en les 
interrelacions entre diferents tipus d’informació. En concret, s’han desenvolupat les àrees 
següents: 
§ Presència | Adaptació a les noves mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida 

laboral i familiar, establertes pel Decret 48/2014, de 8 d’abril: 
© Flexibilitat total de la gestió de la jornada laboral. Desaparició dels horaris setmanals. 
© Comptabilització del temps previst, el temps pendent i el temps real. 
© Incorporació de la flexibilitat horària recuperable. 
© Creació de nous llistats anuals. 

§ Destinataris: 
§ Fusió dels entorns complexos. 
§ Visualització i gestió de destinataris comuns o destinataris diferents entre entorns. 
§ Optimització dels camps existents: eliminació i creació. 
§ Possibilitat de duplicar destinataris. 

§ Centre de Documentació: 
§ Migració de les dades a SQL Server. 
§ Creació de l’entorn de gestió des de la Intranet. 
§ Optimització dels camps dels documents per permetre la relació amb Bibliografia. 
§ Millora de la visualització i la gestió del Tesaure. 
§ Incorporació de les dades de vídeos, sons, imatges i jornades. 
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§ Creació automàtica del butlletí setmanal. 
§ Centralització de la gestió de les publicacions periòdiques i l’accés restringit. 
§ Creació d’un entorn personal que permet el seguiment de les peticions fetes. 
§ Nova opció als usuaris per importar les dades d’un document del CDOC a la bibliografia 

d’un projecte. 
§ Bibliografia: 
§ Incorporació dels documents de l'expositor amb format compatible a la cerca de text lliure. 
§ Incorporació de l’opció de menú Obres principals, que mostra la llista d'obres principals per 

poder fer referència a alguna de les seves parts. 
§ Permetre l’opció d'entrar una part i després indicar quina és la seva obra principal. 

§ Membres del Consell | Reunions: 
§ Creació de l’entorn de gestió. 
§ Recull la informació de les reunions dels òrgans del calendari d’activitats. 
§ Permet relacionar punts del dia amb els projectes corresponents. 
§ Relaciona les reunions i els seus òrgans o projectes per poder crear automàticament un 

llistat d’assistents a les reunions. 
§ Permet incorporar assistents puntuals a una reunió. 
§ Creació automàtica de l’ordre del dia de les reunions. 

§ Projectes | Reunions: 
§ Els projectes mostren amb la informació detallada les reunions, els punts del dia tractats, la 

documentació associada i, si escau, l’acta aprovada de la reunió. 
§ Jornades | Inscripcions: 
§ Permet crear el llistat d’inscripcions a les jornades i endreçar-les per ordre d’inscripció o 

per cognoms. 
§ Recupera les dades de la inscripció si formava part de la llista de destinataris del butlletí. 

§ Registre d’entrada i sortida de documentació: 
§ Migració de les dades de diferents arxius a SQL Server. 
§ Creació de l’entorn de gestió a la Intranet. 

§ Projectes | Dedicació prevista | Incorporació automàtica a l'equip del projecte:  
§ Quan s’assigna dedicació prevista a un projecte a una persona, aquesta persona passa a 

formar part de l’equip del projecte automàticament, si no en formava part. 
A més, hem iniciat nous projectes que preveiem finalitzar al llarg del 2015: 
§ Gestió de l’entorn web: adaptació del codi de gestió per poder-lo utilitzar en navegadors 

actualitzats i incorporació d’HTML5 en la creació de pàgines. 
§ Automatització de processos de publicació: aprofitar l’estabilitat en la relació entre dades 

gestionades a la intranet i al web per automatitzar publicacions periòdiques que en aquest 
moment suposen tasques repetitives. 
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Pressupost Variacions 
Crèdit

Pressupost 
Definitiu Autoritzat Reserves Disponible % autoritzat

+ reserves

CAPÍTOL I.  REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.478.508,02 0,00 1.478.508,02 1.452.384,04 0,00 26.123,98 98,23%
D/132000Personal d'alta direcció i assimilat 186.754,18 9.900,00 196.654,18 195.507,46 1.146,72 99,42%
D/132000Personal laboral 971.753,84 -5.400,00 966.353,84 957.859,63 8.494,21 99,12%
D/160000Seguretat Social 320.000,00 -4.500,00 315.500,00 299.016,95 16.483,05 94,78%

CAPÍTOL II  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 765.051,69 0,00 765.051,69 697.893,67 0,00 67.158,02 91,22%
D/200000Altres lloguers i cànons de terrenys, béns, edif i altres const. 362.000,00 362.000,00 360.981,24 1.018,76 99,72%
D/202000Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadores 3.500,00 3.500,00 3.410,76 89,24 97,45%
D/202000Lloguers i cànons de  programari 2.000,00 2.000,00 1.624,40 375,60 81,22%
D/203000Lloguer i cànons d'altre immobilitzat material 6.500,00 6.500,00 2.457,04 4.042,96 37,80%
D/210000Conserv. rep. mant. terrenys, béns naturals, edificis i altres 60.000,00 60.000,00 56.458,24 3.541,76 94,10%
D/212000Cons. rep. i manteniment d'equips de procés de dades 1.700,00 1.700,00 1.602,04 97,96 94,24%
D/212000Conservació, reparació i man. d'equips repr. I fotocopiadores 3.000,00 3.000,00 2.950,00 50,00 98,33%
D/212000Manteniment aplicacions informàtiques 5.000,00 5.000,00 4.823,61 176,39 96,47%
D/213000Conserv. rep. i manteniment d'altre immobilitzat material 1.000,00 1.000,00 896,33 103,67 89,63%
D/220000Material ordinari no inventariable 3.000,00 3.000,00 2.905,72 94,28 96,86%
D/220000Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.000,00 8.000,00 5.502,70 2.497,30 68,78%
D/221000Aigua i energia 30.000,00 30.000,00 28.355,25 1.644,75 94,52%
D/221000Vestuari 950,00 950,00 332,93 617,07 35,05%
D/221008Altres subministraments 3.000,00 3.000,00 2.427,56 572,44 80,92%
D/222000Despeses postals, missatgeria i altres similars 600,00 600,00 108,73 491,27 18,12%
D/222000Solucions de Connectivitat de Dades adquirides al CTTI 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 4.329,91 4.670,09 28,87%
D/222000Comunicacions veu i dades adquirides a altres entitats 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%
D/224000Despeses d'assegurances 7.000,00 7.000,00 6.437,62 562,38 91,97%
D/226000Atencions protocol.laries i representatives 4.000,00 4.000,00 2.954,14 1.045,86 73,85%
D/226000Organització de reunions, conferències i cursos 6.500,00 6.500,00 1.538,60 4.961,40 23,67%
D/226000Funcionament de consells i òrgans col·legiats 115.000,00 6.000,00 121.000,00 119.269,80 1.730,20 103,71%
D/226008Altres despeses diverses 17.301,69 17.301,69 10.116,28 7.185,41 58,47%
D/227000Neteja i sanejament 20.000,00 20.000,00 19.415,44 584,56 97,08%
D/227008Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 10.000,00 10.000,00 7.532,63 2.467,37 75,33%
D/228000Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI 21.000,00 21.000,00 3.788,98 17.211,02 18,04%
D/228000Serveis informàtics realitzats per altres entitats 53.000,00 53.000,00 45.965,07 7.034,93 86,73%
D/230000Dietes, locomoció i trasllats 5.000,00 5.000,00 1.708,65 3.291,35 34,17%

CAPÍTOL VI  INVERSIONS REALS 6.000,00 6.000,00 4.204,65 0,00 1.795,35 70,08%
D/650000Inversions equips de procés de dades i telecomunicacions 6.000,00 6.000,00 4.204,65 1.795,35 70,08%
TOTAL  PRESSUPOST DESPESES 2.249.559,71 0,00 2.249.559,71 2.154.482,36 0,00 95.077,35 95,77%

EXECUCIÓ A 31 DE DESEMBRE

Pressupost 2014

CTESC

15. La gestió administrativa i financera 
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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. Lluís Franco i Sala 
§ Vicepresidentes: Sra. Alba Cabañas Varales / Sra. Montserrat Delgado Pérez 
§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Grup Primer 
§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
© Sra. Raquel de Haro González 
© Sra. Montserrat Delgado Pérez 
© Sr. José Manuel Jurado Villena 
© Sr. Alfons Labrador i Tames 
© Sr. Jesús Martínez Ortiz 
© Sra. Antònia Pascual Moreno 

§ Unió General dels Treballadors de Catalunya 
© Sr. José Manuel Fandiño Crespo 
© Sra. Josefa Garcia Lorenzo 
© Sr. Dionís Oña i Martín 
© Sra. Laura Pelay i Bargalló 
© Sra. Aida Ruiz Franco 
© Sr. José Martín Vives i Abril 

Grup Segon 
§ Foment del Treball Nacional 
© Sra. Yésika Aguilar Granados 
© Sr. Andreu Basseda Tous 
© Sra. Alba Cabañas Varales 
© Sr. Jorge Juan Galofré Moragas 
© Sr. Juan José Meca Saavedra 
© Sra. Marisol Morales de Cano 
© Sr. Antonio Sáenz Andrés 

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

§ Fepime 
© Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
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Grup Tercer 
§ Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 
© Sra. Maria Rovira Duran 

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

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

§ Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 
© Sra. Núria Ballesteros i Díaz 
© Sr. Xavier Pié i Dols 

§ Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
© Sra. Àngels Guiteras Mestres  

§ Experts 
© Sr. Ramon Bonastre i Bertran 
© Sr. Joan B. Casas Onteniente 
© Sr. Modest Guinjoan Ferré 
© Sr. Rafael Ortiz Cervelló 
© Sra. Carme Porta Abad 
© Sra. Esther Sánchez Torres 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 
§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Grup Primer 
§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
© Sr. Alfons Labrador i Tames 

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

Grup Segon 
§ Foment del Treball Nacional 
© Sr. Antonio Sáenz Andrés 

§ Pimec 
© Sr. Moisès Bonal i Ferrer 

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

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

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

COMISSIÓ DE TREBALL D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 
§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Grup Primer 
§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
© Sra. Montserrat Delgado Pérez 
© Sr. Alfons Labrador i Tames 

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

Grup Segon 
§ Foment del Treball Nacional 
© Sra. Andreu Basseda Tous 
© Sra. Alba Cabañas Varales 

§ Pimec 
© Sr. Moisès Bonal i Ferrer 

§ Fepime 
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

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

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

COMISSIÓ DE TREBALL DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES SOCIALS 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 
§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Grup Primer 
§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
© Sra. Raquel de Haro González 
© Sra. Antònia Pascual Moreno 

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

Grup Segon 
§ Foment del Treball Nacional 
© Sra. Yésika Aguilar Granados 
© Sra. Marisol Morales de Cano 

§ Pimec 
© Sra. Lourdes Esteban Paredes 

§ Fepime 
© Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 

Grup Tercer 
§ Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 
© Sra. Núria Ballesteros i Díaz 

§ Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
© Sra. Àngels Guiteras Mestres 

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

 

COMISSIÓ DE TREBALL DE POLÍTIQUES SECTORIALS 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 
§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Grup Primer 
§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
© Sr. Alfons Labrador i Tames 
© Sr. Jesús Martínez Ortiz 

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

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

§ Pimec 
© Sra. Jana Callís Vilagut 

§ Fepime 
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 
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Grup Tercer 
§ Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 
© Sra. Maria Rovira Duran 

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

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

§ Experts 
Sr. Ramon Bonastre i Bertran 

COMISSIÓ DE TREBALL DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
§ President: Sr. Lluís Franco i Sala 
§ Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells 
Grup Primer 
§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
© Sr. José Manuel Jurado Villena 
© Sra. Antònia Pascual Moreno 

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

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

§ Pimec 
© Sr. Moisès Bonal i Ferrer 

§ Fepime 
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

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

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

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

§ Experts 
Sr. Modest Guinjoan Ferré 
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Al llarg de l’any s’han produït els següents cessaments i nomenaments: 
 
CESSAMENTS: 
Grup Primer 
§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
© Sr. Jordi Gutiérrez Suárez 
© Sra. Carme Torres Falgas 

§ Unió General de Treballadors de Catalunya 
© Sra. Paloma Olavide Díaz 

Grup Segon 
§ Foment del Treball Nacional 
© Sra. Mercè Barberà Capdevila 
© Sr. Joan Canals Oliva 
© Sra. M. Dolors Giner Junquera 
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

Grup Tercer 
§ Unió de Pagesos de Catalunya (UP) 
© Sr. Josep Carles Vicente Perelló 

§ Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 
© Sr. Joan Segura Segura 

§ Experts 
© Sr. Víctor Manuel Climent Sanjuán 
© Sra. Elena Donate Montoya 
© Sra. Mercè Garau Blanes 
© Sra. Àngels Guiteras Mestres  

§ Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC) 
© Sr. Pere Ollé Erra 

NOMENAMENTS: 
Grup Primer 
§ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
© Sra. Montserrat Delgado Pérez 
© Sr. Jesús Martínez Ortiz 

§ Unió General de Treballadors de Catalunya 
©  Sra. Aida Ruiz Franco 

Grup Segon 
§ Foment del Treball Nacional 
© Sr. Jorge Juan Galofré Moragas 
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© Sra. Marisol Morales de Cano 
§ Fepime 
© Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen 
© Sr. Salvador Guillermo Viñeta 

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

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

§ Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
© Sra. Àngels Guiteras Mestres 

§ Experts 
© Sr. Ramon Bonastre i Bertran 
© Sr. Joan B. Casas Onteniente 
© Sr. Modest Guinjoan Ferré 
© Sra. Carme Porta Abad 
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