© Generalitat de Catalunya
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284
08009 Barcelona
Tel. 93 270 17 80
Adreça a Internet: http://ctesc.gencat.cat

A/e: ctesc@gencat.cat
Imatges de coberta:
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
www.pixabay.com, amb llicència de domini públic

Barcelona, febrer de 2017

Els continguts d’aquesta obra estan subjectes a una llicència
Creative Commons del tipus reconeixement d’autoria, usos no
comercials i sense obra derivada. Se’n permet la reproducció,
distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor o
autors i l’editor i no es faci un ús comercial de l’obra original ni
se’n creïn obres derivades. Podeu consultar un resum dels
termes de la
llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

© Generalitat de Catalunya
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284
08009 Barcelona
Tel. 93 270 17 80
Adreça a Internet: http://ctesc.gencat.cat

A/e: ctesc@gencat.cat
Imatges:
“Folleto de negocios elegante” creada per Freepik
“Diseño de plantilla de logo de abogacía” creada per Vectortwins - Freepik.com
“Resumen borrosa concepto de mercado de valores y de fondo” creada per jes2ufoto Freepik.com
“Los resultados del lugar de trabajo” creada per Mindandi - Freepik.com
“Conexiones de red social” creada per Alvaro_cabrera - Freepik.com
ISSN: 2564-8810
Barcelona, febrer de 2019

Informe de gestió 2018

2

ÍNDEX
EL CTESC ............................................................................................................................... 5
1.1.

Creació ............................................................................................................................ 5

1.2.

Naturalesa ....................................................................................................................... 5

1.3.

Composició ..................................................................................................................... 5

1.4.

Òrgans........................................................................................................................... 11

1.5.

Funcions........................................................................................................................ 21

ASSESSORAMENT AL GOVERN ......................................................................................... 25
Dictàmens ..................................................................................................................... 25
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017 .............................................. 30
Informe sobre el treball autònom a Catalunya 2017................................................... 33
INVESTIGACIÓ I ANÀLISI ..................................................................................................... 35
Informes ........................................................................................................................ 35
Indicadors socioeconòmics i laborals ........................................................................ 42
Recull normatiu............................................................................................................. 44
Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses ....................................... 45
ACTIVITAT INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ .................................................... 48
4.1.

Activitat institucional i comunicació ........................................................................... 48

4.2.

Difusió, documentació i publicacions ......................................................................... 50

4.3.

Entorns web .................................................................................................................. 55

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA ........................................................................... 58
5.1.

Recursos humans......................................................................................................... 58

5.2.

Recursos econòmics.................................................................................................... 59

Informe de gestió 2018

3

1.
EL CTESC
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EL CTESC
1.1. CREACIÓ
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va ser creat en virtut de la Llei
3/1997, i la Llei 7/2005 n’estableix la nova regulació. L’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i l’article 4 del Decret 43/2007, de 20 de febrer,
de desenvolupament de la Llei, disposen que el Consell és integrat per trenta-set membres.

1.2. NATURALESA
L’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que el Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya és l’òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries
socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es configura com un ens de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de
les seves finalitats i és adscrit al departament competent en matèria de treball. Els recursos del
Consell es consignen en el pressupost de la Generalitat.

1.3. COMPOSICIÓ
L’article 3 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
i l’article 4 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei, disposen que el
Consell és integrat per trenta-set membres, distribuïts de la manera següent:
La persona que ocupa la Presidència.
El Grup Primer, format per dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals més
significatives (CCOO i UGT).
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El Grup Segon, format per dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials
més significatives (Foment, Pimec i Fepime).
El Grup Tercer, format per dotze membres: sis en representació del sector agrari, el sector
maritimopesquer i el sector de l’economia social i sis més, que han d’ésser persones expertes de
prestigi reconegut en les matèries que són competència del Consell.
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A continuació es detalla la composició dels òrgans a 31 de desembre de 2018:

PLE
President: Sr. Lluís Franco i Sala
Vicepresidents: Sra. Alba Cabañas Varales / Sr. Ricard Bellera Kirchhoff
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Grup Primer
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Sra. Gina Argemir i Martínez
Sr. Ricard Bellera Kirchhoff
Sr. José Manuel Jurado Villena
Sra. Carme Martínez Ruzafa
Sra. Antònia Pascual Moreno
Sr. Llorenç Serrano Giménez
Unió General de Treballadors de Catalunya
Sr. José Manuel Fandiño i Crespo
Sra. Josefa Garcia i Lorenzo
Sr. Dionís Oña i Martín
Sr. José Antonio Pasadas Muñoz
Sra. Aida Ruiz Franco
Sr. José Martín Vives i Abril
Grup Segon
Foment del Treball Nacional
Sra. Yesika Aguilar Granados
Sr. Andreu Basseda Tous
Sra. Alba Cabañas Varales
Sr. Jorge Juan Galofré Moragas
Sr. Juan José Meca Saavedra
Sra. Marisol Morales de Cano
Sr. Antonio Sáenz Andrés
Pimec
Sr. Moisés Bonal i Ferrer
Sra. Elena de la Campa Alonso
Sra. Sílvia Miró Martín
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Fepime
Sra. Maria Helena de Felipe Lehtonen
Sr. Salvador Guillermo Viñeta
Grup Tercer
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Sra. Maria Rovira Duran
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Sra. Gemma Comajuncosa i Sambeat
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Sr. Màrius A. Vizcarro i Gianni
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Sr. Xavier Pié i Dols
Sra. Lorena Torró i Garrido
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Sr. Jesús Delgado i Almendros
Experts
Sr. Ramon Bonastre i Bertran
Sra. Gemma Cairó Céspedes
Sra. Jana Callís i Vilagut
Sr. Joan B. Casas Onteniente
Sr. Modest Guinjoan Ferré
Sr. Rafael Ortiz Cervelló

COMISSIÓ EXECUTIVA
President: Sr. Lluís Franco i Sala
Secretària executiva: Sra. Teresita Itoiz i Cruells
Grup Primer
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Sra. Gina Argemir i Martínez
Unió General de Treballadors de Catalunya
Sr. José Manuel Fandiño i Crespo
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Grup Segon
Foment del Treball Nacional
Sr. Antonio Sáenz Andrés
Pimec
Sr. Moisés Bonal i Ferrer
Grup Tercer
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

Podeu veure la composició de les comissions de treball a:
http://ctesc.gencat.cat/el_consell/qui_som/composicio/composicio/c_treball.html

NOMENAMENTS I CESSAMENTS DURANT L’ANY
Al llarg de l’any s’han produït els següents cessaments i nomenaments:

Cessaments
Grup Primer
Unió General de Treballadors de Catalunya
Sra. Laura Pelay i Bargalló
Grup Tercer
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Sr. Josep Roseda i Simó
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Sr. Oriol Illa Garcia
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Nomenaments
Grup Primer
Unió General de Treballadors de Catalunya
Sr. José Antonio Pasadas Muñoz
Grup Tercer
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Sra. Gemma Comajuncosa i Sambeat
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Sr. Jesús Delgado i Almendros
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1.4. ÒRGANS
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Activitat dels òrgans

Reunions

Ordinàries Extraordinàries

Total
2018

Total
2017

Total
2016

Ple

1

3

4

9

10

Executiva

2

9

11

12

9

4

4

6

5

2

4

10

3

Polítiques Sectorials

3

3

6

4

Desenvolupament
Territorial i Medi Ambient

3

3

2

5

24

29

45

36

Comissions
Economia i Fiscalitat i
Unió Europea
Mercat de Treball i
Polítiques Socials

TOTAL

2

5

PLE
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PLE
Enguany el Ple s’ha reunit en quatre ocasions, una amb caràcter ordinari i tres amb caràcter
extraordinari.

Data

Punts tractats



16.04.2018
Extraordinària





25.06.2018
Extraordinària

26.11.2018
Extraordinària



S’aprova per unanimitat la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
2017.



S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de gestió
de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del
Programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Ponent: Sra.
Rovira.
S’aprova per unanimitat l'informe Situació del treball autònom a Catalunya
2017. Ponent: Sra. De la Campa.
S’aprova per unanimitat l'informe La qualitat de l’ocupació a la indústria
catalana. Ponent: Sra. Argemir.
S’aprova per unanimitat l'informe El model productiu i la productivitat a
Catalunya. Ponent: Sr. Guinjoan.
Es dona la benvinguda al Sr. Pasadas, nou membre del CTESC en
representació d’UGT.






17.12.2018
Ordinària

S’informa del canvi de la Vicepresidència del Grup Primer i de la
precedència de les vicepresidències.
Es dona la benvinguda a un nou representant de la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social, el senyor Jesús Delgado que, mentre no es publiqui
el seu nomenament, assisteix en qualitat d’oient.
S’aprova per vint-i-un vots a favor, cap en contra i una abstenció el
Dictamen sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les
cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
Ponent: Sra. Garcia.
S’aproven per unanimitat els comptes del CTESC relatius a l’any 2017.






S’aprova per unanimitat el Dictamen sobre el Projecte de decret de
modificació de tres decrets d’establiments del joc. Ponent: Sr. Bonal.
S’aprova per unanimitat l’informe Integració de l’atenció social i sanitària.
Ponent: Sr. Guillermo.
S’aprova per unanimitat l’informe Polítiques de suport a les famílies.
Ponent: Sra. Garcia.
S’aproven per assentiment els objectius i criteris d’actuació del CTESC per
al 2019, així com el calendari de reunions ordinàries dels òrgans del
CTESC per a 2019.
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S’aprova per unanimitat la delegació del vot en els membres de la Comissió
Executiva per aprovar, si escau, el Dictamen sobre la Proposta de resolució
de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de
les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Catalunya.
La Sra. Pascual s’acomiada dels membres del CTESC, atès que es
prejubila i atès que deixa de ser membre. El president i la resta de membres
del CTESC agraeixen la seva tasca i li desitgen sort en la nova etapa.
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COMISSIÓ EXECUTIVA
Enguany la Comissió Executiva s’ha reunit en onze ocasions, dues amb caràcter ordinari i nou
amb caràcter extraordinari.

Data

16.03.2017
Extraordinària

Punts tractats






03.04.2018
Extraordinària

14.05.2018
Ordinària

18.06.2018
Extraordinària

21.06.2018
Extraordinària
07.09.2018
Extraordinària



S’aprova l’Informe de gestió del CTESC del 2017.
S’aproven els comptes anuals del CTESC 2017.
S’informa de la rotació en la Vicepresidència entre les organitzacions del
Grup Primer i que correspon a CCOO.
S’informa del canvi de precedència entre les dues vicepresidències,
corresponent a partir del proper Ple la Vicepresidència primera a la Sra.
Alba Cabañas (Foment).
Es debat sobre els criteris d’admissió de la sol·licitud de dictàmens mentre
continua la situació d’excepcionalitat política.
S’acorden les condicions per tramitar el Dictamen del Projecte de decret
sobre el règim electoral de les cambres oficials de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Catalunya.
S’aproven, a petició de la Intervenció, dues modificacions dels comptes
anuals del CTESC 2017.



S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret
relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el
consum de caça silvestre.



S’aproven els apartats 1 (La conjuntura econòmica) i 4 (El sector públic)
del capítol I (L'economia a Catalunya), de la Memòria socioeconòmica i
laboral de Catalunya 2017.
S’aprova l'apartat 4, Habitatge, del capítol IV (Condicions de vida), de la
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017.




S’aproven les consideracions i recomanacions, sense perjudici que els
serveis tècnics introdueixin les correccions formals que calgui.



S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre l'Acord de Govern pel
qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual
sequera.



S’aprova, per delegació del Ple, el Dictamen sobre el Projecte de decret pel
qual es crea la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania.
S’informa sobre l’execució del pressupost del CTESC 2018 i sobre l’Ordre
VEH/159/2018, de 3 d'octubre, que estableix que, a partir de la seva
publicació, no es poden adquirir nous compromisos de despeses. S’informa
també dels imports no previstos inicialment que s’han d’assumir i del fet
que caldrà fer una transferència de crèdits entre diverses partides del
pressupost en cas que el Govern no trameti aquests imports.
S’informa sobre l'Avantprojecte de pressupost del CTESC per al 2019.
S’informa dels béns mobles donats de baixa el 2017.



29.10.2018
Extraordinària
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12.11.2018
Ordinària




S’informa sobre el contingut de l’informe del control financer realitzat per la
Intervenció General, període 2017, i sobre les al·legacions fetes pel
CTESC.
Es repassen els projectes en curs.
S’exposen les propostes d’informes a incloure al pla de treball 2019.



10.12.2018
Extraordinària

S’informa que el senyor Bellera assumirà la representació de CCOO a la
Comissió Executiva.
 S’aprova la proposta de transferència de crèdits 1/2018.
 S’aprova la proposta de generació de crèdits 1/2018 per majors ingressos.
 S’aprova la proposta d'objectius i criteris d'actuació del CTESC per al 2019.
 S’aprova la proposta de calendari de reunions ordinàries dels òrgans del
CTESC per a 2019.
 S’acorda que en el pla de treball per al 2019 s’inclourà l’elaboració dels
informes següents:
Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
o La mobilitat intel·ligent i sostenible
o Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya
Comissió d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea
o Situació del treball autònom (informe anual)
o El treball per compte propi de caràcter col·lectiu (ja en elaboració)
o L’impacte sobre la simplificació administrativa de les empreses de
les polítiques de better regulation a Catalunya
o Estudi sobre la paritat del poder adquisitiu a Catalunya
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials
o Com fer efectiva l’ocupabilitat al llarg de la vida
o El dret d’accés a l’habitatge
Comissió de Polítiques Sectorials
o Seguiment de les condicions laborals, detecció de frau laboral,
precarietat i plans de formació en l’àmbit del sector turístic. (Moció
10/XII del Parlament. Pendent de sol·licitud formal del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies. Informe de caràcter anual)
o Estudi sobre la indústria cultural
Es recorda que al pla de treball per a l’any 2019 també s’hi inclou el seminari
relatiu al finançament del sistema de pensions com també la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya.


S’acorda dictaminar la proposta de resolució de convocatòria d'eleccions
per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
S’acorda que el dictamen l’elabori directament la Comissió de Treball
d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea i que se sol·liciti al Ple la delegació
de vot per tal que la Comissió Executiva pugui aprovar el dictamen



S’aprova el Dictamen sobre la proposta de resolució de convocatòria
d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

17.12.2018
Extraordinària

19.12.2018
Extraordinària
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I FISCALITAT I UNIÓ EUROPEA
Enguany la Comissió de Treball d’Economia, Fiscalitat i Unió Europea s’ha reunit en quatre
ocasions, totes de caràcter extraordinari.

Data

Punts tractats


Aprovació per unanimitat de la proposta de redactat de l’apartat 2, Preus,
productivitat i costos laborals, l’apartat 3, Infraestructures, i l’apartat 5,
L’economia social, del capítol I de la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2017.



Aprovació per unanimitat de les propostes que s’elevaran al Ple de l’informe
sobre la productivitat i el model productiu i de l’informe sobre la situació del
treball autònom a Catalunya.



Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de
modificació de tres decrets d’establiments de joc.



Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre la Proposta de
resolució de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de
govern de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
de Catalunya.

05.06.2018
Extraordinària

13.11.2018
Extraordinària
13.12.2018
Extraordinària

19.12.2018
Extraordinària
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COMISSIÓ DE MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES SOCIALS
Enguany la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials s’ha reunit en quatre ocasions,
dues de les quals han tingut caràcter extraordinari.

Data

Punts tractats


En aquesta reunió s’analitza i s’aprova per assentiment l’apartat Anàlisi del
mercat de treball, del capítol III, Mercat de Treball, així com els apartats
Dinàmica demogràfica, Salut i Educació del capítol IV, Condicions de vida,
de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017.



En la reunió del 7 de juny s’analitzen i aproven per assentiment diversos
apartats del capítol III, Mercat de Treball, de la Memòria socioeconòmica i
laboral de Catalunya 2017: Polítiques d’ocupació, Relacions laborals i
Prevenció de riscos i sinistralitat laboral. Així mateix, s’ha analitzat i aprovat
per assentiment l’apartat sobre protecció social del capítol IV, Condicions
de vida, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017.



En aquesta sessió s’elabora i s’aprova per onze vots a favor, cap en contra
i cap abstenció la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual
es crea la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania. Per
assentiment es nomena ponent del dictamen al senyor Guillermo.



En la sessió de l’11 de novembre s’analitza i s’aprova per vuit vots a favor,
cap en contra i cap abstenció l’informe sobre la qualitat de l’ocupació a la
indústria a Catalunya.

24.05.2018
Extraordinària

07.06.2018
Ordinària

25.10.2018
Extraordinària

08.10.2018
Extraordinària
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COMISSIÓ DE POLÍTIQUES SECTORIALS
Enguany la Comissió de Polítiques Sectorials s’ha reunit en tres ocasions, totes amb caràcter
extraordinari.

Data

Punts tractats


12.04.2018
Extraordinària

15.05.2018
Extraordinària

22.11.2018
Extraordinària



Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de
decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Catalunya. Ponent: Sra. Garcia.
El Sr. Guillermo posa de manifest que les compareixences que s’estan
realitzant en el marc de l’estudi sobre la integració de l’atenció social i
sanitària són molt interessants i encoratja els presents a assistir-hi.



Aprovació per assentiment del capítol 2, R+D+I i societat digital, de la
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017, amb la incorporació
de les consideracions proposades pels assistents.



Aprovació per unanimitat de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de
decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i
d’aprovació del Programa d’actuació de les zones vulnerables en relació
amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Ponent:
Sra. Comajuncosa o, en el seu defecte, Sra. Rovira.
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COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I MEDI AMBIENT
Enguany la Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient s’ha reunit en tres
ocasions, totes tres amb caràcter extraordinari.

Data

Punts tractats


S’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret relatiu a la
recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de
caça silvestre.
S’acorda proposar que sigui la Comissió Executiva, per delegació del Ple,
la que aprovi, si escau, la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret
relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el
consum de caça silvestre.

10.05.2018
Extraordinària



12.06.2018
Extraordinària



S’aproven els apartats 1, 2 i 3 del capítol V (Sostenibilitat ambiental) de la
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017.



S’aprova la proposta de dictamen sobre l'Acord de Govern pel qual s'aprova
el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.
S’acorda proposar que sigui la Comissió Executiva, per delegació del Ple,
la que aprovi, si escau la proposta de dictamen sobre l'Acord de Govern pel
qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual
sequera.

06.09.2018
Extraordinària
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1.5. FUNCIONS
FUNCIONS DELS ÒRGANS
Són òrgans del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, de conformitat amb el que
disposen els articles 6 de la Llei 7/2005 i l’article 5 del Decret 43/2007, els següents:


El Ple



La Comissió Executiva



Les comissions de treball



La Presidència



Les vicepresidències



La Secretaria Executiva

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

Ple


Establir les línies generals de l’actuació del Consell.



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



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



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



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



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



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



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



Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.



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



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



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



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



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



Designar els membres de la Comissió Executiva.

Informe de gestió 2018

21



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



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



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



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



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



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

Comissió Executiva



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



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



Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.



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



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



Elaborar i aprovar l’Avantproposta de pressupost anual.



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



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



Elaborar el Pla de treball anual.



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



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



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



Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell.



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



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



Qualsevulla altra funció que el Ple li delegui expressament.

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

La Presidència, les vicepresidències i la Secretaria Executiva
Les funcions dels òrgans unipersonals del Consell són les que disposen els articles 10 i següents
de la Llei 7/2005 i els articles 8 i següents del Decret 43/2007.
Més informació: http://ctesc.gencat.cat/el_consell/normativa/decret/index.html#a1
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2.
ASSESSORAMENT
AL GOVERN
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ASSESSORAMENT AL GOVERN

DICTÀMENS
Aquest any el CTESC ha emès set dictàmens.
Dictamen 1/2018 sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
El Ple del CTESC va aprovar aquest Dictamen per vint-i-un vots a favor, cap en contra i una
abstenció en la sessió extraordinària del dia 16 d’abril de 2018.
El Dictamen conté quatre observacions generals i sis observacions a l’articulat.
El CTESC considera positiu el fet d’implantar el vot electrònic en les eleccions per sufragi dels
electors a les cambres, ja sigui de manera remota o presencialment en el col·legi electoral, així com
la regulació de les seves garanties i el seu exercici. També recorda la possibilitat d’emetre el vot per
correu postal si concorren les circumstàncies que impedeixen el vot electrònic amb les garanties
que reconeix la legislació electoral.
En les observacions a l’articulat es fan recomanacions amb la finalitat de clarificar o precisar el text
de la norma.
Atès que la convocatòria d’aquestes eleccions i el seu desenvolupament s’haurà de realitzar
mitjançant una ordre del Govern, el CTESC sol·licita dictaminar la Proposta d’ordre.
Observacions a l’articulat de la
norma proposades pel CTESC

Observacions acceptades pel
Govern

Grau d’acceptació

6

6

100%
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Comentari: El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i ha incorporat a la norma les sis
recomanacions realitzades.

Dictamen 2/2018 sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el
condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre.
La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest
Dictamen en la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2018.
El Dictamen conté una observació general i nou observacions a l’articulat, la majoria d’elles de
caràcter tècnic.
El CTESC valora que aquesta norma ajudi a millorar el control sanitari de la fauna salvatge i
recomana que es concreti quina responsabilitat tenen els promotors de les zones de seguretat en
el seguiment de l’estat sanitari dels animals.
El CTESC també valora que la norma faciliti la comercialització de la carn de caça amb les garanties
sanitàries idònies.
La norma estableix que les peces de caça abatudes s’han de recollir perquè no suposin un risc per
a la salut humana o la dels animals silvestres de la zona. El CTESC recomana que s’afegeixi que
tampoc no ha de suposar un risc per al bestiar domèstic.
Observacions a l’articulat de la
norma proposades pel CTESC

Observacions acceptades pel
Govern

Grau d’acceptació

8

5

62.5%

Comentari: El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals i de precisió en la redacció de la
norma i també ha incorporat que la manca de recollida de les peces de caça silvestre no ha de suposar un risc per al
bestiar domèstic de la zona.

Dictamen 3/2018 sobre el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.
La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per unanimitat aquest
Dictamen en la sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2018.
El Dictamen conté nou observacions generals i sis observacions a l’articulat.
El CTESC considera encertat, tot i l’endarreriment amb què s’ha aprovat, que es disposi d’un Pla
especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera que faciliti una programació davant dels
diferents estats de sequera hidrològica, a diferència del que succeïa en la gestió dels episodis de
sequera anteriors. Així mateix, el CTESC valora que el PES també permet incorporar de manera
estratègica l’eventualitat d’una sequera a la gestió pública i privada de l’aigua i, per tant, prepararse amb la suficient antelació per poder aplicar les mesures concretes en cas d’activació del pla.
El CTESC mostra preocupació per la inseguretat jurídica que pot generar la manca de concreció
d’alguns aspectes en l’aplicació de les mesures de restricció als usuaris, especialment els
relacionats amb el desenvolupament d’una activitat econòmica.
Així mateix, el CTESC considera que cal continuar treballant per reforçar la garantia d’abastament
a tot el territori i especialment a les àrees metropolitanes.
D’altra banda, el CTESC considera que cal incloure una referència explícita a la posada en marxa
d’un pla de comunicació i que és necessari que en el procés de seguiment de l’episodi de sequera
existeixin instruments de participació i informació dels agents econòmics i socials.
A les observacions a l’articulat, el CTESC proposa afegir tant a l’apartat que descriu la reutilització
de l’ERA del Prat de Llobregat com a l’apartat que descriu altres sistemes de reutilització, que
s’hauran de complir els criteris de qualitat agronòmica de l’aigua de reg, especialment pel que fa a
la salinitat. Així mateix, recomana que s’afegeixi la previsió d’ajuts per a aquells usuaris,
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especialment els industrials, que es vegin obligats a fer inversions com a conseqüència de l’ús de
l’aigua regenerada en el seu procés productiu.
D’altra banda, considera que la implantació d’accions prèvies d’estalvi i eficiència a les seves
instal·lacions ha de ser tinguda en compte com a primer dels motius pels quals l’ACA pot resoldre
un percentatge de reducció inferior als previstos a la taula 5-1.
Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació.

Dictamen 4/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de Govern de la
Renda Garantida de Ciutadania.
La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per quatre vots a favor, dos
en contra i una abstenció aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2018.
El Dictamen conté sis observacions generals, tres de les quals de caràcter tècnic.
Pel que fa a les funcions de la Comissió de Govern, el CTESC considera que s’hauria d’incloure la
funció d’analitzar les necessitats de les persones en situació de pobresa.
Atès que una funció de la Comissió de Govern és fer els informes que consideri pertinents referents
al Mapa de prestacions socials, el CTESC considera que s’hi hauria d’incloure que aquests informes
s’haurien de referir tant al Mapa de prestacions socials com a la normativa que hi estigui relacionada.
Pel que fa a la composició de la Comissió de Govern, el CTESC proposa que, en lloc de tres
representants de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, siguin sis
representants. El CTESC considera que la distribució de la representació de les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives de Catalunya ha de ser paritària i, per tant, ha d’existir
un equilibri entre el nombre de representants de la part sindical i de la part empresarial.
Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació.

Dictamen 5/2018 sobre el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les
dejeccions ramaderes i d’aprovació del Programa d’actuació a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
El Ple del CTESC va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 26 de novembre de 2018.
El Dictamen conté cinc observacions generals i quaranta-quatre observacions a l’articulat. Algunes
de les observacions s’han realitzat amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text
de la norma i en d’altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui o precisi el contingut del
que es regula.
El CTESC valora que la norma inclogui la regulació de la fertilització orgànica i inorgànica, atès que
per resoldre la problemàtica de la contaminació de les aigües per nitrats cal tenir en compte tot tipus
d’aplicacions al sòl agrícola.
El CTESC considera que s’ha de dotar de recursos suficients les plataformes de gestió de dades
de l’Administració i realitzar els controls necessaris perquè funcionin correctament.
El CTESC constata que la norma dona importància a l’assessorament tècnic, però considera que el
mostreig del sòl no l’hauria de realitzar exclusivament la persona assessora en fertilització i que
també s’hauria d’exceptuar de l’obligació de disposar d’aquest assessorament aquelles explotacions
agrícoles en les quals un treballador de l’explotació (treballador per compte propi agrari) i parent del
titular, disposés de les titulacions requerides per poder ser qualificat com a tècnic habilitat.
Pel que fa a l’emmagatzematge de dejeccions, el CTESC recomana que quan es regulin els controls
s’utilitzi el concepte de bassa i no el d’instal·lacions d’emmagatzematge, ja que només les basses
són objecte de control. Es considera que els controls els hauria de poder realitzar un tècnic
competent, que la periodicitat dels controls hauria de ser cada sis anys i que s’haurien de poder
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utilitzar sistemes de comprovació que no requerissin el buidatge de les basses. D’altra banda, es
considera convenient permetre l’ampliació d’instal·lacions d’emmagatzematge o tractament
existents malgrat que no compleixin les distàncies establertes en la norma, ja que la seva ampliació
pot ser necessària per millorar-ne la gestió i és més sostenible econòmicament que construir-ne una
de nova.
El CTESC considera que s’haurien de poder realitzar aplicacions agrícoles en cultius forestals de
cicle curt destinats a ús energètic. També recomana ampliar els terminis per poder incorporar les
dejeccions ramaderes al sòl i ampliar fins a deu dies hàbils el termini per fer les anotacions en el
llibre de gestió de fertilitzants. D’altra banda considera que, en cas de condicions meteorològiques
adverses o circumstàncies excepcionals que redueixin els dies disponibles per fer les aplicacions
dels fertilitzants orgànics, s’hauria de permetre aplicar-los durant el període de temps imprescindible
per poder completar les tasques de fertilització.
El CTESC considera que els ramaders/es titulars d’un contracte que els cedeix només el dret a
adobar amb dejeccions ramaderes una finca rústica haurien de comunicar la gestió realitzada a la
persona titular de l’explotació agrícola a través del departament competent en matèria d’agricultura
i ramaderia, el qual hauria d’establir un procediment per realitzar aquesta comunicació
telemàticament.
El CTESC recomana que per facilitar el compliment i el control de les distàncies que cal respectar
pel que fa a les explotacions ramaderes en l’aplicació de fertilitzants nitrogenats, així com per raons
sanitàries, s’unifiquin les distàncies a cent metres entre les aplicacions i explotacions ramaderes de
qualsevol espècie, s’incrementin a dos-cents metres en cas d’explotacions ramaderes de mares o
reproductores de porcí i aviram i fins a tres-cents metres respecte de les granges d’alt valor genètic,
independentment del sistema d’aplicació.
El CTESC considera que l’obligació que els equips de transport de dejeccions vagin equipats amb
dispositius electrònics de posicionament global (GPS) s’hauria d’establir quan les dejeccions
s’apliquessin a més de 10 Km. de l’explotació ramadera d’origen i no a 5 Km com estableix el
Projecte de decret. També es recomana que s’exclogui d’aquesta obligació quan es fa una gestió
tradicional del fems en les explotacions semiintesives que estan ubicades en zones de muntanya.
El CTESC considera que la gestió en el marc agrari hauria d’incloure la maduració de dejeccions
ramaderes en destinació. Considera que no es pot sotmetre el procés de maduració de dejeccions
a un règim d’intervenció ambiental i que és suficient sotmetre’l a l’informe del departament
competent en matèria de ramaderia, que ha d’establir els criteris tècnics i el procediment per portar
a terme aquesta pràctica agrària.
El CTESC recomana eliminar la condició que les finques en les quals es poden fer apilaments
temporals hagin d’estar a més de 3 km. de les instal·lacions d'on provenen els fertilitzants orgànics,
ja que la funció de l’apilament temporal és facilitar la logística i la distribució dels fertilitzants
orgànics. També es recomana incloure en el concepte d’apilament temporal les basses flexibles que
permeten facilitar la fertilització de les parcel·les agrícoles amb dejeccions ramaderes líquides.
Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació.

Dictamen 6/2018 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març,
pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual
es regulen determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones
que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.
El Ple del CTESC va aprovar per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció aquest
Dictamen en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2018.
El Dictamen conté una observació a l’articulat referida a l’entrada en vigor de la norma.
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El CTESC considera que l’entrada en vigor de la norma en el termini de sis mesos des de la seva
publicació pot resultar insuficient perquè els salons de joc puguin adaptar els locals per fer efectiu
el control d’accés. Pel motiu exposat es recomana que, per causes justificades, el termini
d’adaptació dels locals pugui ser de fins a dotze mesos.
Comentari: Aquesta norma encara no ha estat aprovada i no se’n pot fer el grau d’acceptació.

Dictamen 7/2018 a iniciativa pròpia, sobre la Proposta de resolució de convocatòria
d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
La Comissió Executiva del CTESC, per delegació del Ple, va aprovar per set vots a favor, cap en
contra i cap abstenció aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 19 de desembre de 2018.
El Dictamen s’ha realitzat per iniciativa del CTESC i conté dues observacions generals.
En el Dictamen 1/2018 sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, el CTESC va valorar la voluntat del Govern
d’implantar el vot electrònic en les eleccions per sufragi dels electors així com la regulació de les
seves garanties i el seu exercici. Es va posar de manifest que la implantació de les eleccions amb
votació per mitjans electrònics s’hauria de fer amb les màximes garanties per als electors tenint en
compte la complexitat del règim electoral de les cambres i la manca de precedents pel que fa a la
votació per mitjans electrònics. Tenint en compte l’esmentat, el CTESC va sol·licitar dictaminar la
Proposta de resolució de la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de
les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
Desprès d’analitzar la Proposta de resolució de convocatòria d’eleccions, el CTESC considera que
la implantació de la votació per mitjans electrònics es fa amb les màximes garanties per als electors.
En relació amb la votació de les persones jurídiques considera que es podria reforçar el sistema
amb una doble autenticació del representant legal o voluntari.
Comentari: Dictamen realitzat a iniciativa pròpia del CTESC. En aquest Dictamen s’han realitzat 2 observacions
generals. No escau fer el grau d’acceptació ja que aquest es realitza sobre les observacions a l’articulat.
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MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2017

Presentació de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2017

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 2017 ha estat realitzada pels serveis tècnics del
CTESC seguint l’índex aprovat per la Comissió Executiva i ha estat aprovada en temps i forma pel
Ple en la sessió extraordinària que tingué lloc el 25 de juny de 2018.
La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017 plasma la realitat socioeconòmica i laboral
de Catalunya mitjançant una anàlisi, a través de la quantificació prèvia, de les macrorelacions que
tenen lloc en la nostra economia, centrades principalment en els sectors productiu, famílies, públic
i exterior. En aquest sentit, permet realitzar un seguiment periòdic i acurat de les tendències
primàries de la realitat socioeconòmica i laboral.
La memòria s’estructura en cinc grans capítols i un document que recull les consideracions i
recomanacions formulades pel CTESC en cadascun dels àmbits analitzats. En el capítol primer
s’analitza l’evolució de l’economia durant l’any 2017. El capítol segon analitza la societat del
coneixement, bàsicament a través de 2 grans apartats: l’estat de l’R+D+I i la societat digital. En el
capítol tercer s’analitza l’evolució del mercat de treball, la intermediació laboral pública i les
polítiques actives d’ocupació, la negociació col·lectiva i la prevenció de riscos i sinistralitat laboral.
En el capítol quart s’analitzen les condicions de vida a Catalunya i les polítiques públiques que hi
estan vinculades, fent especial referència a la salut, l’educació, la situació de l’habitatge i la protecció
social i els serveis socials i la demografia. El capítol cinquè analitza l’evolució dels principals
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paràmetres de sostenibilitat ambiental a Catalunya a partir de l’anàlisi de tres grans blocs: la
preservació del medi ambient, la sostenibilitat del consum i la producció i el canvi climàtic.
L’any 2017, el creixement del PIB i de l’IPC a Catalunya ha estat del 3,4% i el 2,2% (mitjana anual),
respectivament. La inflació subjacent s’ha situat en l’1,3%. L’any 2018, el CTESC preveu que el
creixement del PIB a Catalunya es podria situar en l’entorn del 2,5%. L’any 2017, el cost salarial
total, en termes reals, ha disminuït el 2,4% i els costos laborals unitaris mitjans han tornat a disminuir
(-0,7% en termes nominals i -1,7% en termes reals). D’aquesta manera, advocant per una estratègia
de creixement més inclusiva que reforci la demanda interna i doni robustesa a la recuperació, el
CTESC considera que la tendència en el mercat laboral en els darrers anys permet un creixement
relativament poc inflacionari dels salaris.
En el mercat de treball, l’any 2017 la població activa s’ha mantingut invariable -en poc més de
3.750.000 persones-, vora 155.000 menys que l’any 2008 (4,0% menys). La taxa d’activitat ha
disminuït 0,3 punts percentuals (pp) entre 2016 i 2017, fins al 78,6%. La població ocupada s’ha
incrementat un 2,7% l’any 2017, fins a situar-se en poc més de 3.245.000 persones, un nivell
lleugerament inferior al de l’any 2009, però lluny encara de les 3.560.000 persones ocupades a
Catalunya l’any 2008. En aquest context, l’any 2017 es produeix un lleuger increment (0.1pp) de la
taxa de treball a temps parcial, que se situa en el 14,1%, força per sobre de la que existia l’any 2008.
Més de la meitat dels ocupats que treballen a temps parcial ho fan de forma involuntària. La taxa de
temporalitat ha augmentat en 0,4 pp -fins al 21,6%-, enfront del 21,4% l’any 2008, però lluny encara
de la de 2006 (26,5%). La població desocupada ha retrocedit un 14,6% l’any 2017, fins a les 506.000
persones (87.000 persones menys que l’any 2016). La taxa d’atur es redueix fins al 13,5% (2,3pp
inferior a la de 2016). Tot i així, encara és 4,5 pp superior a la de 2008 i 7,0 pp més elevada que la
de 2007. Malgrat això, més de la meitat de la població aturada fa més d’un any que busca feina i el
percentatge de persones aturades que fa 4 anys o més que es troben a l’atur supera encara el
20,0%. El pes de les llars amb tots els membres actius a l’atur o que tenen algun membre actiu a
l’atur s’ha reduït l’any 2017 i ha augmentat el percentatge de llars amb tots els membres actius
ocupats.
En matèria d’R+D+I, les despeses en R+D+I sobre el PIB disminueixen del 2,26% al 2,19% entre
els anys 2015 i 2016. Cal constatar el distanciament de la intensitat en R+D sobre el PIB de
Catalunya (1,45%), en relació amb el conjunt de la UE-28 (2,03%). Tot i així, respecte del conjunt
de l’Estat (1,19%), Catalunya mostra una intensitat superior. No obstant, l’evolució de la societat
digital i l’aposta per l’R+D+I a Catalunya es veu amb un cert optimisme davant el creixement de
l’ocupació del sector TIC i la posada en marxa d’actuacions significatives (compromís adquirit per
la GSMA per mantenir el Mobile World Congress fins a l’any 2023; posada en marxa del Programa
de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades per fer de Catalunya un hub internacional;
les actuacions del Pacte nacional per a la Indústria per desenvolupar els sis àmbits de treball que
el configuren, en particular el de la indústria 4.0 i la digitalització; o el Pla d’acció del Pacte nacional
per a la societat digital). El personal en R+D evoluciona positivament i creix el 3,9% entre els anys
2015 i 2016, sobretot gràcies al sector privat i a l’ensenyament superior. Pel que fa a la innovació
tecnològica, la despesa creix un 1,3% respecte de l’any 2015 i, malgrat això, la intensitat es redueix,
passant de l’1,62% a l’1,58% del PIB entre 2015 i 2016. En aquest context, el CTESC recomana
reforçar les polítiques vinculades a incentivar la inversió en R+D+I, atès que es considera un dels
elements cabdals per fer créixer la competitivitat i la productivitat a Catalunya, amb les consegüents
implicacions en l’estat del benestar i la qualitat del mercat de treball.
En clau de sostenibilitat ambiental, el CTESC planteja que els reptes mediambientals actuals
comporten, d’una banda, la necessitat d’aplicar mesures destinades a preservar la biodiversitat i
optimitzar la gestió i la disponibilitat de l’aigua i, de l’altra, millorar la qualitat de l’aire. Alhora, calen
mesures per reduir els residus i reciclar-ne més. El CTESC també considera que l’aposta per un
model energètic més renovable i més descarbonitzat implica augmentar tant l’eficiència del sistema
com la participació de l’energia renovable. Per últim, el CTESC emfasitza la necessitat d’invertir en
mesures d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la gestió de l’aigua, l’agricultura i els boscos,
així com millorar la qualitat de l’aire.
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Pel que fa a les condicions de vida, en matèria de protecció i inclusió social destaca el fet que,
malgrat el creixement econòmic, s’incrementa el risc de pobresa. Preocupa especialment el risc
elevat de pobresa infantil i l’augment del risc de pobresa de les persones de 65 i més anys, tot i que
disminueixen les formes més severes de pobresa. La renda garantida de ciutadania és un pas
endavant en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, especialment la pobresa infantil.
En els àmbits de la salut i l’educació els principals indicadors són positius i fins i tot mostren una
certa millora. Pel que fa al primer, el CTESC recomana potenciar actuacions comunitàries de
promoció i prevenció a través del Pla de salut 2016-2020 per millorar els hàbits i els estils de vida;
continuar avançant en la planificació global dels serveis sanitaris per garantir l’equitat tant en els
resultats com en l’accés a la salut i articular i potenciar un model d’atenció integrada social i sanitària
centrada en la persona.
En matèria d’educació, les recomanacions del CTESC se centren en la necessitat de fer un
seguiment acurat de l’impacte de l’evolució demogràfica sobre l’oferta formativa; seguir apostant per
la innovació i l’adequació permanent de la formació en un mercat de treball en canvi constant;
continuar impulsant mecanismes per reduir la segregació escolar; estar amatents a l’estancament
observat en certs indicadors i incrementar la despesa pública en educació.
També preocupa l’accés a l’habitatge. El CTESC recomana aplicar mesures que permetin
contrarestar el creixement del preu del lloguer (9,9% l’any 2017), davant el perill que pugui posar en
risc l’accés a un habitatge digne a les famílies amb menys recursos. Addicionalment, tot i els
avenços en política d’habitatge, encara s’està lluny de poder cobrir les necessitats de la ciutadania.
Caldria multiplicar per 3,2 el parc actual d’habitatges destinats a polítiques socials.

Presentació de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2017
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INFORME SOBRE EL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA 2017

El present informe, d’elaboració anual, fa una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya
l’any 2017.
L’informe descriu l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi de l’Enquesta de
població activa i de les dades de la Seguretat Social. Així mateix, es fa una anàlisi comparativa
d’aquesta situació respecte de la d’altres països europeus.
A més, l’informe descriu les principals dades relatives a la protecció social del treball autònom com
també les mesures de foment i promoció que s’hi destinen.
Enguany l’apartat monogràfic se centra en l’anàlisi de l’evolució dels darrers cinc anys de la
participació de la dona en el treball per compte propi.
Finalment, s’exposen les novetats més significatives en aquest àmbit, sense perjudici de l’anàlisi de
la Llei 6/2017, de reformes urgents del treball autònom, que es va fer en l’anterior edició d’aquest
informe i enguany es fa el seguiment de les mesures introduïdes per aquesta Llei.
A partir de l’anàlisi feta en els diferents apartats que s’acaben de descriure, l’informe es clou amb
un seguit de consideracions i recomanacions consensuades que es dirigeixen al Govern de la
Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades
amb el treball autònom.
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INVESTIGACIÓ I ANÀLISI
INFORMES
Una de les activitats més representatives del CTESC són els estudis i informes que elabora per
encàrrec del Govern o bé a iniciativa dels seus membres. Els temes tractats constitueixen sempre
aportacions innovadores no tractades per altres entitats i tenen l’objectiu d’assessorar el Govern en
matèries del màxim interès econòmic, social i laboral. Habitualment s’avancen als canvis legislatius
necessaris per regular problemes nous o bé actualitzar polítiques superades pel transcurs del
temps.
La feina del CTESC en aquests documents és escrupolosa i rigorosa, fent anàlisis de situació
absolutament detallats i emprant sempre dades oficials per tal de no esbiaixar resultats cap a
interessos que no li pertoquen. Els resultats compten amb consideracions i recomanacions finals
dels seus membres: treballadors, empresaris, economia social, persones del camp, la ramaderia o
la pesca, Taula del Tercer Sector i experts que consensuen els seus continguts, superant totes les
dificultats que això pot comportar. Són, així, les recomanacions que fa una part majoritària de la
societat catalana a través de les entitats que la representen.
Molt freqüentment els temes abordats donen pas a debats socials als quals el CTESC contribueix
amb la seva feina tècnica per conèixer la realitat i amb les aportacions dels membres per impulsar
millors accions i polítiques al servei del progres del món laboral, econòmic i social.
La qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials
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Després de la recessió viscuda al món occidental a partir de l’any 2008, els darrers anys s’ha produït
una certa recuperació de l’ocupació. Hi ha dubtes, però, sobre la qualitat de l'ocupació que s'està
generant.
La Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa va acordar que l’Observatori de
la Indústria, previst en el marc del Pacte nacional per a la indústria, engegués un estudi per analitzar
l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria i identificar els sectors industrials tractors en la
creació d’ocupació de qualitat. En aquest context, la Comissió Executiva Permanent del Consell
Català de l’Empresa ha sol·licitat al CTESC un informe sobre la qualitat de l’ocupació a la indústria.
L'objectiu principal de l’informe és estudiar l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria a
Catalunya, analitzar els factors que més incideixen en la determinació de la qualitat de l'ocupació i
identificar els sectors industrials tractors en la creació d’ocupació de qualitat.
L’estudi s’estructura en sis apartats. D’entrada, es fa una anàlisi de la literatura existent sobre
qualitat de l’ocupació. Posteriorment s’analitzen les fonts disponibles per estudiar la qualitat de
l’ocupació a la indústria a Catalunya. A continuació es fa un repàs de l’evolució de la indústria a
Catalunya durant la gran recessió i es mostren els principals eixos que acaben definit la qualitat de
l’ocupació de la indústria a Catalunya. Tot seguit s’estudia la qualitat de l’ocupació a la indústria,
amb una aproximació a través dels convenis col·lectius. Finalment, el CTESC formula, de manera
consensuada, un seguit de recomanacions que es dirigeixen al Govern de la Generalitat de
Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb aquesta
matèria.
El model productiu i la productivitat a Catalunya
Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea
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El present informe analitza l’evolució del model productiu català entre els anys 2000 i 2016 i se
centra en l’evolució dels nivells de productivitat dels factors de producció -el treball i el capital- tant
des d’una perspectiva comparada internacional a nivell agregat de l’economia (apartat 3 de
l’informe), com des d’una perspectiva microeconòmica -entre els anys 2001 i 2013- a partir de la
informació comptable d’una mostra representativa d’empreses catalanes amb domicili social a
Catalunya (apartat 4 de l’informe).
L’apartat 1 fa una introducció de l’informe.
L’apartat 2 mostra un resum de l’estudi amb els elements més destacats de cada secció.
L’apartat 3.1, per un costat, fa una anàlisi comparativa de l’evolució del PIB, la renda per càpita, la
dotació de capital per habitant i les mesures de productivitat agregada de Catalunya -en termes de
treball, de capital i en termes productivitat conjunta (PTF)- en relació amb 37 economies de l’OCDE,
identificant tant el seu posicionament relatiu com la seva evolució al llarg dels anys 2000-2016
(apartat 3.1.1). Per un altre costat, compara l’evolució del model de creixement català amb les 37
economies internacionals a partir de la descomposició del PIB per càpita en els seus components
principals: la productivitat dels factors de producció i la dotació de factors productius per habitant.
Es posa de manifest la importància relativa de les mesures de la productivitat dels factors en
l’evolució dels nivells del PIB per càpita català en relació amb les diferents economies comparades
(apartat 3.1.2).
L’apartat 3.2 complementa la part introductòria amb una anàlisi de l’evolució de la productivitat a
Catalunya per sectors d’activitat a partir del marc macrocomptable que utilitza Idescat per calcular
l’evolució de la productivitat conjunta dels factors (PTF). L’objectiu d’aquesta part és el d’estimar
l’aportació sectorial a l’evolució de la productivitat en el conjunt del període analitzat.
L’apartat 4 presenta l’evolució del teixit productiu català, entre els anys 2001 i 2013, a partir de la
mostra obtinguda de la base de dades SABI i que permet valorar altres factors no perceptibles en
les estimacions macroeconòmiques. A partir de la informació de les empreses catalanes amb
domicili social a Catalunya, l’anàlisi es porta a terme basant-se en les dades comptables d’un total
d’1.068.568 observacions en el conjunt del període. Aquest volum d’informació suposa una base
estadística anual que de mitjana se situa en les 77.183 empreses anuals. A partir d’aquesta mostra
exhaustiva, s’analitza l’evolució de les productivitats aparents mitjanes de cadascun dels factors.
L’apartat 4.1 descriu el grau de representativitat de la mostra SABI en termes d’unitats productives,
ocupats i VAB.
L'estudi en l’àmbit empresarial permet analitzar si els canvis en productivitat es deriven o bé de la
dinàmica interna de cada empresa o responen més a un fenomen de selecció dirigit per les entrades
o sortides d’agents en el mercat (apartat 4.2.1); i la incidència que l’especialització per branques
d’activitat del teixit productiu català (apartats 4.2.2 i 4.2.3) i la dimensió d’empresa (apartat 4.2.4)
tenen sobre la productivitat.
L’apartat 5 mostra les principals conclusions de l’informe.
Finalment, en l’apartat 6, a partir de l’anàlisi realitzada en aquest estudi i amb l’objectiu d’incidir
sobre una millora de la productivitat a Catalunya, el CTESC formula, de manera consensuada, un
seguit de recomanacions.
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Integració de l’atenció social i sanitària
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials

Aquest cop el CTESC ha volgut entrar a fons en un dels temes que, malgrat que no sigui
especialment conegut entre la ciutadania, adquirirà un protagonisme molt rellevant en l’agenda
política del país: el procés d’integració de l’atenció social i sanitària.
La integració de l’atenció social i sanitària l’entenem, tal com indiquen Kodner i Spreeuwenberg
(2002-2003), com un conjunt de mètodes i models de finançament, administració, organització,
prestació de serveis i atenció clínica dissenyats per crear connectivitat, alineació i col·laboració a
dins i entre el sector dedicat a cuidar (el social) i el sector dedicat a curar (el sanitari). El principal
objectiu, llavors, és millorar la qualitat de l’atenció, la qualitat de vida, la satisfacció de les persones
i l’eficiència del sistema. Sense una integració de l’atenció, difícilment es podrà donar una atenció
de qualitat centrada en la persona.
L’informe ha fet un repàs de la literatura científica al voltant del tema, ha recollit diverses
experiències en l’entorn europeu, ha analitzat la feina feta des de Catalunya i a més ha comptat
amb l’opinió d’experts i professionals del sector per poder elaborar aquest document.
Tot plegat ens ha permès donar resposta a les següents qüestions:
• Per què cal una atenció integrada social i sanitària.
• Quins són els factors que expliquen l’èxit dels programes i les experiències d’atenció integrada.
• Quins són els facilitadors i les barreres per al desplegament de l’atenció social i sanitària a
Catalunya.
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A partir d’aquí, l’informe incorpora un capítol de consideracions amb un total de 57 recomanacions,
consensuades per tots els membres del CTESC, amb la finalitat d’impulsar la integració de l’atenció
social i sanitària a Catalunya. Aquestes recomanacions es desglossen en 6 grans apartats: la
necessitat i oportunitat de la integració, el model català d’integració, la seva governança, la
transformació dels serveis socials, la gestió i el seu finançament.
Polítiques de suport a les famílies
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials

És una evidència que les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les
darreres dècades. Són diversos els factors que permeten explicar la realitat de les famílies a
Catalunya avui en dia: la progressiva incorporació de les dones al mercat de treball, les dificultats
d’emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de
gènere, que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones,
l’envelliment de la població i de la dependència o l’impacte de la pobresa i l’exclusió social en les
famílies.
De tota manera, tots aquests canvis se sustenten en una percepció força inamovible; el gran gruix
de la població catalana segueix considerant la família com una institució fonamental en les seves
vides.
Davant d’aquest context, el CTESC ha volgut aproximar-se a una de les institucions que vertebren
de manera més significativa la societat i, a partir del coneixement de la seva transformació, valorar
les polítiques de suport a les famílies que es desenvolupen al nostre país.
Per complir amb aquest objectiu, l’informe s’estructura en quatre blocs:
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El primer versa sobre la caracterització de la situació demogràfica i socioeconòmica de les
famílies.



En el segon bloc es fa una anàlisi comparada de polítiques de suport a les famílies en alguns
països europeus.



En el tercer es fa una descripció de les polítiques de suport existents a Catalunya des de
tres àmbits: el sistema de permisos de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, els
ajuts econòmics i finalment les llars d’infants, els programes de suport parental i a la criança
i l’atenció a les persones en situació de dependència.



El quart bloc exposa les consideracions i recomanacions debatudes i aprovades per consens
per part dels membres del CTESC, amb un total de 85 recomanacions repartides entre els
següents apartats: les famílies a Catalunya, les polítiques de suport a les famílies, mesures
relacionades amb el procés de formació de les famílies, els serveis d’atenció i cura de la
infància, els serveis de suport familiar i a la criança, permisos i llicències, gestió del temps
de treball, prestacions i crèdits familiars, mesures fiscals i, per últim, mesures relacionades
amb situacions de dependència, sovint en processos d’envelliment de les famílies.

Compareixences d’experts
Integració de l’atenció social i sanitària
Persones entrevistades per ordre cronològic:


Toni Vilà, professor a la Universitat de Vic i investigador a l'IGOP, Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)



Albert Ledesma, director del CAP El Remei (Vic) i ex director del Pla
interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)



Joan Carles Contel, membre del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de
Catalunya (PPAC) i del Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària
(PIAISS)



Fernando Fantova, consultor social i ex viceconseller d'Afers Socials del Govern Basc
(2009-2013)



Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa



Francesc Brosa, director general del Grup Mutuam



Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya



Pilar Rodríguez, representant de la Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent
Gran, Dones i Família (FOCAGG)



Andrea Barbiero, consultora tecnològica i estratègica en entorns sanitaris



Carles Blai, cap d'estudis de la Facultat de Medicina de la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) i ex responsable operatiu del Programa
de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC)
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Polítiques de suport a les famílies
Persones entrevistades per ordre cronològic:


Mercedes Ayuso, catedràtica de la Universitat de Barcelona, Departament
d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la UB



Daniel Devolder, investigador i professor associat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Departament d’Economia i Història Econòmica de la UAB



Anna Escobedo, investigadora i professora associada de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Departament de Sociologia de la UAB



Albert Esteve, director del Centre d’Estudis Demogràfics, professor associat de la
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Geografia de la UAB



Lluís Flaquer, catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Departament de Sociologia de la UAB



Roser Galí, directora general de Famílies, Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya



David Rodríguez, membre fundador i president, Fundació Main, membre del patronat,
treballador social i educador social, Fundació Idea



Begoña Roman, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya,
Professora de la Universitat de Barcelona, Departament de Filosofia Teorètica i
Pràctica de la UB



Anna Suñer, coordinadora de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)



Teresa Torns, professora jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Departament de Sociologia de la UAB

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


El treball per compte propi de caràcter col·lectiu



Com fer efectiva l’ocupabilitat al llarg de la vida



El dret d’accés a l’habitatge



Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda



La indústria cultural



La mobilitat intel·ligent i sostenible



La paritat de poder adquisitiu (PPA) a Catalunya



Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya



Seguiment de les condicions laborals, detecció de frau laboral, precarietat i plans de formació
en l’àmbit del sector turístic



Situació del treball autònom a Catalunya
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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
El CTESC elabora la publicació periòdica Indicadors socioeconòmics i laborals amb l’objectiu de
proporcionar una anàlisi concisa sobre els aspectes més destacats de l’evolució socioeconòmica i
laboral a Catalunya. La primera pàgina consta de dues seccions permanents, que són els indicadors
de conjuntura econòmica i els indicadors de mercat de treball. La tercera i darrera secció està
relacionada amb el tema analitzat de forma monogràfica en la segona pàgina. A continuació
enumerem els temes analitzats mes a mes.
Gener. Informe sobre les persones de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada:
recomanacions
El passat dia 26 de juny de 2017 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va
aprovar l’informe Les persones de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada. En aquest
número del full d’indicadors es resumeixen algunes de les 69 recomanacions que el CTESC fa al
Govern.
Febrer. Informe sobre l’FP dual en el sistema educatiu català: recomanacions
En aquest número es presenten les consideracions i recomanacions de l’estudi del CTESC sobre
la formació professional dual (FP dual) en el sistema educatiu català, que es poden agrupar en els
eixos següents: 1) el model i la governança, 2) la implantació i l’organització i 3) l’expansió.

Març. Evolució de la població ocupada en el període 2008-2017
Des de l’any 2013 l’economia catalana ha recuperat part de l’ocupació perduda arran de la recessió.
Tot i això, el nombre de persones ocupades encara es troba lluny dels valors de l’any 2008. En
aquest número de març s’estudia l’evolució dels principals indicadors del mercat de treball durant
aquest període.
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Abril. L’emancipació residencial de la població jove
Les dades sobre l’emancipació de la població jove a Catalunya mostren que només el 23,8% de les
persones de 16 a 29 anys aconsegueix emancipar-se. El retard en l’edat es manté com un tret
característic. Es fa una comparació de l’emancipació catalana amb altres territoris del nostre entorn.
Maig. L’RSE: un compromís ètic amb la gestió de l’empresa
L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses de Catalunya (ORSEC), iniciat l’any
2007, és un projecte que té per objectius principals difondre, orientar i aportar coneixement en
l’àmbit de la responsabilitat social (RSE). En aquest monogràfic pretenem remarcar les principals
accions d’RSE que es duen a terme actualment a Catalunya en aquest camp.
Juny. Educació i gènere: un biaix irresoluble?
L’objectiu d’aquest monogràfic és fer una lectura integrada de les dades relatives a l’educació i la
formació professionals desagregades per sexe i que s’analitzen anualment en la Memòria
socioeconòmica i laboral, elaborada pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC).
Juliol i agost. Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2017
En compliment de l'article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya, el CTESC elabora una memòria anual en què s’analitza l’evolució de la situació
socioeconòmica i laboral de Catalunya. En aquest número es presenten les principals
consideracions i recomanacions al respecte.
Setembre. L’economia social a Catalunya 2017
En aquest número es presenten les principals dades analitzades a la Memòria socioeconòmica i
laboral de Catalunya 2017 sobre l’economia social, així com les consideracions i recomanacions
que el CTESC ha consensuat en aquest àmbit.
Octubre. L’equipament TIC a les llars i empreses de Catalunya
En aquest número es presenten les principals conclusions i recomanacions fetes a la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017 en relació amb l’equipament TIC (tecnologies de la
informació i la comunicació) de les llars i de les empreses.
Novembre. Evolució de la participació de la dona en el mercat de treball per compte propi
A Catalunya, l’any 2017 el percentatge de dones entre el total de persones que treballaven per
compte propi es trobava just per sobre de la mitjana europea, però encara lleugerament per sota de
la zona euro. S’estudia la participació de la dona en diversos col·lectius i segons el seu nivell
d’estudis en comparació amb altres economies europees.
Desembre. La temporalitat a Catalunya
La taxa de temporalitat a Catalunya ha tornat a augmentar amb la recuperació econòmica iniciada
l’any 2013, allunyant-se de la mitjana de la UE-28. En aquest full d’indicadors s’estudien aspectes
complementaris a la taxa de temporalitat com són la taxa de rotació, el pes del contractes temporals
de menys d’un mes i les transicions intertrimestrals de l’ocupació a l’atur segons els tipus de
contracte.
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RECULL NORMATIU
El Recull normatiu és una base de dades que conté una selecció de normes publicades en diaris
oficials i que s’elabora amb periodicitat mensual. Les normes introduïdes contenen un resum del
seu contingut.
Criteris per a la selecció de les normes:






Àmbit material: norma relacionada amb alguna de les matèries sobre les quals el CTESC
pot elaborar un dictamen, sobre les quals dedica un apartat a la Memòria socioeconòmica i
laboral o analitza en un informe.
Àmbit temporal: la data de publicació en el diari oficial corresponent determina la classificació
en el mes i any.

Àmbit territorial: s’inclouen les normes publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE), per la qual cosa els àmbits territorials en què s’estructura són l’autonòmic, l’estatal
i l’europeu. Ocasionalment s’ha inclòs alguna norma d’àmbit internacional.

La base de dades permet fer cerques per la data de publicació de la norma, l’àmbit territorial, la
matèria de què tracta i si ha estat dictaminada pel CTESC. Així mateix, la base de dades permet
crear una selecció específica de les normes a partir dels criteris enunciats (data, àmbit territorial i
matèria), amb el seu corresponent enllaç a la web del CTESC.
Mensualment s’envia un butlletí amb l’enllaç al recull mensual on es destaquen les normes
publicades el darrer mes que han estat dictaminades pel CTESC o que tenen una importància
destacada pel seu contingut.
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OBSERVATORI DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES
EMPRESES
L’Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses (ORSEC) ha continuat amb la seva
tasca d’aglutinar i referenciar recursos, serveis i experiències vinculades a l’RSE a Catalunya.
Durant l’any 2018 s’ha mantingut la col·laboració amb el Consell de Relacions Laborals i el portal
RScat (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) amb el qual comparteix base de dades
amb l’objectiu d’optimitzar els recursos vinculats a l’RSE. Així mateix, s’han organitzat visites
conjuntes a diverses empreses i entitats incorporades a la base de dades (Banc de sang i teixits,
BASF).
També s’ha participat en el IV Cicle Formatiu de Formació en Responsabilitat Social amb l’objectiu
de generar coneixement i debat entorn a qüestions d’actualitat que afecten la gestió responsable de
les empreses i organitzacions i que va incloure diversos seminaris i tallers que enguany han
continuat amb els objectius del desenvolupament sostenible (ODS): “Els ODS i la cadena de
subministrament (2ª part)”, “Eines per al foment de l’RSE en la negociació col·lectiva” i “Per on
començo? L’RSE a la pime”, entre d’altres.
Actualment la base de dades de l’ORSEC compta amb un total de 122 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 d’actualització i depuració d’experiències i s’han donat de baixa
un total de 34 memòries (perquè s’ha considerat que la informació donada era obsoleta, per
cessament d’activitat, no haver aconseguit resposta per actualitzar les dades o haver canviat el nom
i no realitzar ja accions d’RSE) i se n’han actualitzat un total de 64, atès que es disposava de noves
memòries d’activitat i RSE.
La pàgina web de l’Observatori de l’RSE (ORSEC) es troba incorporada a la pàgina web del Consell
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (http://ctesc.gencat.cat/observatori/observatori/rse).
Empreses de l’Observatori segons dimensió i tipus:

Micro
5%
Mitjanes
24%
Grans
50%

Petites
21%

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

Informe de gestió 2018

45

Corp. dret públic
5%

Admó. Pública
4%

Fundacions
11%
Ent. Sense ànim lucre
5%
Esa. Econ. Social
11%

Empresa
64%

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

El butlletí de l’ORSEC, que recull el més destacat del web (agenda, recursos d’RSE, notícies, etc.),
s’envia mensualment a un total de 276 persones subscriptores. Pel que fa a la documentació, s’han
incorporat a la biblioteca de l’ORSEC 49 llibres i documents relacionats amb l’RSE.
Al final del 2018 es disposava d’un fons de 656 llibres i documents, la majoria en format digital i
accessibles en línia. Per altra banda, des del portal s’ha continuat donant tota la informació
necessària sobre cursos, premis, eines de gestió i verificació, iniciatives i entitats vinculades al
desenvolupament de l’RSE. L’any 2018 l’ORSEC ha difós un total de 24 jornades als seus usuaris
i subscriptors.

http://ctesc.gencat.cat/observatori/index.html
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓ I
DIFUSIÓ
4.1. ACTIVITAT INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ
La presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya va ser l’acte central de difusió
de l’activitat a l’exercici 2018. Feta anualment en compliment de la Llei que regula el CTESC, recull
l’opinió dels agents socials membres del Consell sobre la situació econòmica, laboral i social de
l’exercici 2017. Com va explicar el president del Consell a l’acte, té una part d’anàlisi molt detallada
del que ha estat l’any pel que fa a l’economia, el món laboral i la situació social i sobre aquesta
realitat es configura l’opinió dels membres. La memòria també té una altra part de consideracions
dels membres en la qual s’inclouen recomanacions i suggeriments sobre polítiques que convindria
dur a terme per millorar alguns aspectes econòmics, laborals o socials a Catalunya.
Per altra banda, a finals d’any es va lliurar al Govern l’informe Situació del treball autònom a
Catalunya 2017, un altre document que elabora anualment el CTESC per mandat de la llei i on es
reflecteix l’opinió dels seus membres fonamentada en les dades de l’anàlisi de situació.
En el vessant de representació institucional, el president, senyor Lluís Franco, va assistir a l’acte de
lliurament de les medalles al treball President Macià 2018, que atorga la Generalitat. També a Palau
va participar a l’acte de celebració de la Diada Nacional de Catalunya i a la cerimònia de lliurament
de l’alta distinció de les creus de Sant Jordi.
Pel que fa a l’activitat dels membres, el president del CTESC assisteix regularment a les
convocatòries de les organitzacions. L’any 2018 cal esmentar en particular alguns actes de
reconeixement a l’activitat econòmica, laboral i social, com ara el lliurament de les mencions
Reconeixements CoopCat a un seguit de cooperatives per la seva contribució a la societat catalana,
que organitza la Confederació de Cooperatives. També el sopar anual de Pimec que atorgà els
premis Pimes 2018 així com el Sopar de lliurament de les Medalles d’Honor 2018 i dels XI Premis
Carles Ferrer Salat, que celebra Foment del Treball i la Nit de l’Empresari, que organitza Cecot. I
l’acte commemoratiu del 15è Aniversari del Tercer Sector Social de Catalunya, també membre del
CTESC.
Quant als reconeixements atorgats per altres entitats, el CTESC va voler estar present a la Gala
dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2018, concedits per categories a entitats, a projectes, a
persona física, a empresa i a estament de l’Administració pública de l’any. També a l’atorgament
dels Premis Mercè Sala, dedicats a la que fou presidenta del CTESC, organitzats per la Fundació
Factor Humà i relacionats amb la gestió de les persones i el treball. I en l’àmbit econòmic, els premis
a l’Excel·lència Financera de l’Institut d’Estudis Financers.
Per la relació que es manté amb altres col·lectius relacionats amb els temes que tracta, el Consell
va ser present a la Jornada dels Economistes i els actes protocol·laris que en formen part. També
al Sopar institucional 2018 de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears
i a la IX Jornada de la Inspecció de Treball a Catalunya. El president del CTESC va ser convidat a
la Comissió dels Enginyers Industrials a les Administracions Públiques que pertany al Col·legi
d’Enginyers Industrials per tal d’intercanviar impressions al voltant del paper i la feina del col·lectiu
a les entitats públiques.
Atès que el Consell és membre del Comitè d’Honor, no va faltar al 3er. Congrés d’Economia i
Empresa de Catalunya, organitzat pel Col·legi d’Economistes.
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, el CTESC va ser present a l’acte de pressa de
possessió dels nous membres de la Comissió Jurídica Assessora, que és, juntament amb el CTESC,
l’altre organisme assessor reconegut a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Al Departament de la
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Vicepresidència i d’Economia i Hisenda va assistir a la presentació de l’Informe anual de l’economia
catalana 2017.
Altres jornades de treball a les quals hi va estar representat el Consell van ser el I Congrés
Internacional Dona i Empresa, organitzat per la comissió del mateix nom de la Pimec. També
l’Industrial Meeting, organitzat per Foment del Treball i el III Congrés de la Micro, Petita i Mitjana
Empresa, organitzat per Fepime.
El president del CTESC va fer la presentació de la taula rodona que va tenir lloc al Seminari
“Mobilitat de treballadors a Europa” a la seu de la UGT, organitzat per CSIR Pyremed/Pirimed en
un projecte de cooperació transnacional. També a la jornada “Treball i Gènere: entre la formació ii
el territori”, organitzat pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la
UAB. I a les VII Jornades anuals de l’Institut d’Estudis del Treball, que en aquesta edició tractava
sobre el tema “El futur del treball”, amb participació de diversos experts i representació de l’OIT.
Cal destacar, així mateix, la participació a l’Assemblea General de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya i als actes institucionals de l’Assemblea anual de la Federació de
Cooperatives de Treball.
Com es costum anualment, enguany també es va participar a la trobada anual dels consells
econòmics i socials autonòmics que va tenir lloc a Palma de Mallorca organitzada pel Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.
A la trobada, els presidents i secretaris generals dels CES van assistir a la presentació de l’estudi
encarregat pel Govern de les Illes sobre les Balears a l’horitzó 2030. També va tenir lloc la sessió
anual d’intercanvi d’experiències i reptes i solucions que cada CES va trobant al llarg de l’exercici.
Així mateix, els assistents van ser rebuts pels presidents del Govern i del Parlament de les Illes i pel
president del Consell Insular de Mallorca, on tenia lloc la trobada. Es va destacar la importància de
la representació del món econòmic, social i laboral en la democràcia, canalitzada a través de la
tasca dels CES.
A les xarxes socials es pot seguir la informació del CTESC a Twitter, Flickr i des d’aquest 2018
també a LinkedIn.
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4.2. DIFUSIÓ, DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS
El pla de difusió de l’Àrea té com a principals objectius donar més visibilitat a les activitats i els
productes propis, ampliar la xarxa d’interlocutors/difusors i millorar les eines que tenim a l’abast. Un
dels principals instruments de què disposem és el Directori de destinataris, que al gener de 2018
comptava amb un total de 6.245 destinataris, classificats segons grups de pertinença i àmbits
temàtics, i que es va revisar en la seva totalitat per tal d’adequar-lo a les prescripcions del Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades. La revisió va comportar, en una primera fase, la identificació de tots els
destinataris particulars i la substitució a la fitxa, sempre que va ser possible, de les dades personals
per les de la institució o l’empresa. A continuació, en els casos en què aquesta substitució no va ser
possible, es va enviar un butlletí a 2.352 destinataris demanant el consentiment al tractament de les
dades. Com a conclusió, es van esborrar totes les fitxes corresponents a les persones que no havien
donat la seva conformitat en la data d’entrada en vigor del Reglament i es van resoldre moltes de
les incidències de correu rebudes.
Mitjançant la informació continguda al directori s’elaboren els butlletins de difusió dels actes
programats i de les publicacions elaborades. L’any 2018 es van fer els següents:



Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017, amb 466
destinataris (Butlletí d’actes).
Informe de gestió 2017, amb 387 destinataris (Butlletí Infopublicacions).

També es gestionen les trameses dels restants butlletins del CTESC (Indicadors socioeconòmics i
laborals, Recull normatiu i Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses).
En l’àmbit editorial es fa una revisió dels circuits i dels crèdits assignats. Així mateix, s’inicia una
revisió de tots els fitxers editorials per adequar-los al que preveu l’art. 36.1 de la normativa editorial
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a la preservació i accés a les
publicacions. El mateix article preveu que les publicacions (i la documentació que s’hi relaciona)
s’arxivaran segons el quadre de classificació corresponent, tant si es tracta d’una publicació física
com electrònica.
Es remodela l’informe de gestió, amb una reordenació dels continguts destinada a donar més valor
als principals eixos de l’activitat del Consell i amb la incorporació d’alguns elements nous (apartats
dedicats a les compareixences d’experts i al Recull normatiu). Quant a l’estil, es fa un nou disseny
de coberta i d’interior amb la aplicació de la gamma cromàtica aprovada recentment i aplicada a
l’estil de la col·lecció Estudis i informes i s’hi incorporen taules i elements gràfics. La informació s’ha
fet més sintètica, en especial la referent a l’activitat dels òrgans.
Els materials de disseny elaborats en el procés editorial han estat els següents:


Coberta de l’Informe de gestió 2017 (revisió completa).



Coberta de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017 (adaptació).

Les tasques posteriors de normalització han inclòs la revisió lingüística de tots els textos aprovats
durant l’any i l‘adaptació als criteris lingüístics de la Generalitat de Catalunya. Per tal d’ampliar-ne
la difusió, el resum executiu dels informes es continua traduint al castellà i a l’anglès.
Prosseguint amb la col·laboració amb la Fundació Dialnet, es redacta un conveni per cada informe
i/o memòria elaborats, per tal que l’obra es publiqui en aquest repositori universitari, que compta
amb més d’un milió d’usuaris. A més, es revisen periòdicament les referències bibliogràfiques del
Consell disponibles en la base de dades Dialnet. Durant l’any 2018 els usuaris de Dialnet s’han
descarregat els documents que s’indiquen a continuació. Les dades fan referència a les visites als
textos complets dels llibres i no inclouen les visites a la portada:
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Gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions
La formació professional dual en el sistema educatiu català
Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa
La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada
L'impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya:
Resultats del primer any d'aplicació
La inversió estrangera a Catalunya
Situació del treball autònom a Catalunya 2015
Gestió i impuls de les infraestructures de l'energia
La gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària
Memòria socioeconòmica i laboral 2014
Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l´Estat i l´estranger
Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques
Reorientació de les estratègies del sector de l´edificació
Gestió i impuls de les infraestructures II: residus
El risc de pobresa i mercat de treball
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Es mantenen i s’actualitzen els principals apartats del web: l’Actualitat, amb periodicitat diària, el
Recull normatiu i els Indicadors socioeconòmics i laborals, amb periodicitat mensual, el Recomanats
segons peticions rebudes i/o detecció de documents d’interès, i la resta d’apartats segons la
freqüència necessària.
Es manté el conveni amb la Biblioteca de Catalunya referent al projecte Padicat (Patrimoni digital
de Catalunya), que té com a objectiu la recuperació, difusió i preservació del patrimoni digital català
i, especialment, assegurar l’accés permanent a la producció digital publicada a Internet.
S’inicia una tasca de revisió i descripció de processos de l’Àrea que també inclou la reordenació de
carpetes segons els àmbits funcionals del Quadre de classificació de la Generalitat de Catalunya.
Entre els elements de presentació del Consell destaquem els tríptics informatius, que s’actualitzen
regularment en els quatre idiomes en què estan publicats (català, castellà, aranès i anglès). També
es manté actualitzada la pàgina del CTESC a la Viquipèdia.
Es manté el circuit de tramesa dels dictàmens aprovats pel CTESC al CES del Regne d’Espanya,
per tal que s’incorporin a la base de dades comuna d’informes, dictàmens i memòries. També es
manté una relació freqüent amb l’EADOP i amb els responsables del blog de llibres Gencat, que fa
difusió de les obres publicades pel Consell.

Centre de Documentació
La col·lecció bibliogràfica del Centre de Documentació l’any 2018 consta de 13.512 documents, 804
documents més que l’any anterior:
6.807 monografies
96 títols d’anuaris
109 títols de revistes
3.973 articles de revista
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El percentatge de documents en format electrònic es manté als mateixos nivells els darrers anys:
64,54% l’any 2017 i 64,97% l’any 2018. La major diferència de formats es veu en els títols de
publicacions periòdiques (revistes i anuaris) que es reben:
64 (31,22%) títols de les publicacions periòdiques en format paper
141 (68,78%) títols de les publicacions periòdiques en format electrònic
Tots aquests documents es donen a conèixer als usuaris del Centre de Documentació mitjançant
l’Expositor de novetats que s’envia quinzenalment a través d’un butlletí electrònic. El 2018 s’han
enviat un total de 19 butlletins amb una mitjana de 48 documents per butlletí.
El Centre de Documentació recull l’accés a 27 bases de dades. D’aquestes, 4 són de pagament
(especialitzades en legislació, jurisprudència i normes UNE AENOR) i van a càrrec de la Comissió
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. La resta són d’accés lliure.
Els documents del fons documental es poden cercar mitjançant el Catàleg de les Biblioteques
Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) i del propi Catàleg del Centre
de Documentació a les adreces següents:
BEG: http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/
CTESC: http://ctesc.gencat.cat/scripts/cdoc.asp
L’atenció als usuaris es realitza telefònicament, mitjançant correu electrònic o bé de forma
presencial al taulell i a la sala de consulta del centre.
Gràcies a la col·laboració al Catàleg i a la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat
de Catalunya, formada per més de 50 biblioteques distribuïdes arreu del territori català, es disposa
de préstec interbibliotecari amb qualsevol d’aquestes biblioteques. Per tant, els usuaris del Centre
de Documentació del CTESC poden accedir a un total de 911.418 documents fins a l’any 2018,
corresponents a 742.631 títols diferents.

Informe de gestió 2018

53

Informe de gestió 2018

54

4.3. ENTORNS WEB
Els entorns web del Consell són els pilars bàsics de gestió i difusió tant interna com externa de
l’activitat i els continguts del Consell.
Aquest any s’ha seguit treballat en la millora tant tècnica com d’accés d’aquests entorns, en la
consolidació dels continguts existents i en el compliment dels paràmetres de transparència i de
protecció de dades establerts per la llei.
L’aprovació dels protocols d’informació i difusió a finals del 2017 afecten la gestió dels continguts
d’aquests espais: haurien de permetre concretar les accions a seguir en qualsevol actuació
comunicativa a més d’establir-ne criteris de seguiment.

Web del Consell
L’espai bàsic on s’agrupen les activitats i la producció del Consell és ctesc.gencat.cat, el web del
Consell. El web és el puntal bàsic per fer-ne difusió, tant a la societat, en general, com als seus
membres en particular.
L’any 2018 el web del Consell ha tingut 16.677 visites i, en total, s’han consultat 54.404 pàgines.
Les més consultades, a més de la pàgina principal del web i de l’espai intern, són “Experiències de
l’Observatori”, “El Consell” i “Memòria socieconòmica i laboral”.
Per a l’any 2019, es preveu posar en funcionament les millores tècniques de l’entorn a més de
realitzar un estudi d’adaptació al disseny responsiu, tenint en compte sempre el públic al que es
dirigeix i els continguts que s’hi ofereixen.

Intranet
La intranet del CTESC permet la difusió de les activitats a l’equip de treball del Consell, però també
la gestió tant dels continguts de la intranet com del web. A més, permet fer el seguiment dels
projectes, relacionar diferents aspectes de la gestió per automatitzar actualitzacions del web, i
gestionar la presència de l’equip de treball, entre altres.
L’any 2018, a més de les tasques habituals de revisió i gestió, s’han fet adaptacions importants per
a la protecció de dades; millores en la gestió de les monografies del Centre de documentació;
adaptació per la nova normativa i traspàs del control de paràmetres de la gestió presencial; i estudi
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i desenvolupaments a proves de la integració de processos per millorar la gestió de l’actualització
del web.
Acabar i implementar la integració de processos és un dels principals objectius de
desenvolupament per al proper any.
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA
5.1. RECURSOS HUMANS
Organització interna
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5.2. RECURSOS ECONÒMICS

Execució pressupostària
Pos. pressupostària

Pressupost Inicial

D/130000100/1110/0000

Retribucions bàsique

D/130000100/1110/0052

Retribucions bàsique

D/130000200/1110/0000

Retribucions compl.

D/132000100/1110/0000

Retrib. bàsiq. i alt

D/160000100/1110/0000

Seguretat Social

Resultat
D/200000200/1110/0000

Al. llog.càn.terreny

D/202000200/1110/0000

Llog.equips reprogr.

D/202000300/1110/0000

Llog.càn. programari

D/203000100/1110/0000

Llog. i càn. al. im.

D/210000100/1110/0000

Cons i rep ter, béns

D/212000100/1110/0000

Con.rep.mant.eq.proc

D/212000200/1110/0000

Con.rep.mant.eq.repr

D/212000300/1110/0000

Mant. aplic. inform.

D/213000100/1110/0000

Con.rep. mant.al.im.

D/220000100/1110/0000

Mat. ord. no inventa

D/220000200/1110/0000

Prem. rev. llib. al.

D/221000100/1110/0000

Aigua i energia

D/221000300/1110/0000

Vestuari

D/221008900/1110/0000

Altres subministram.

D/222000100/1110/0000

Desp.post.,miss./al

D/222000200/1110/0000

Sol. Conn. Dad. CTTI

D/222000300/1110/0000

Com.serv.veu al.ent.

D/224000100/1110/0000

Despeses d'asseguran

D/226000200/1110/0000

Aten. protoc. i repr

D/226000500/1110/0000

Org. Reunions i conf

D/226000900/1110/0000

F.cons. i òrg. col·l

D/226001100/1110/0000

Formació Personal pr

D/226008900/1110/0000

Altres despeses div.

D/227000100/1110/0000

Neteja i sanejament

D/227008900/1110/0000

Al.treb.p.fís.o jur.

D/228000100/1110/0000

Sol. tec. CTTI

D/228000200/1110/0000

Serv. inf. alt. ent.

D/228000700/1110/0000

Sol. TIC. CTTI

D/230000100/1110/0000

Diet. locom. i trasl

Resultat

402.716,64
640.957,88
201.800,00
315.000,00
1.560.474,52
362.000,00
4.000,00
2.000,00
500,00
60.000,00
1.700,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
3.000,00
8.000,00
31.000,00
950,00
3.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00
7.250,00
4.000,00
12.026,96
115.000,00
6.000,00
31.642,97
21.000,00
10.000,00
10.881,76
53.000,00
2.500,00
5.000,00
771.051,69
2.331.526,21

Pressupost
Definitiu

404.354,23
13.362,41
658.957,88
207.400,00
315.000,00
1.599.074,52
370.202,81
4.000,00
2.000,00
500,00
60.000,00
1.700,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
3.000,00
8.000,00
33.100,00
950,00
3.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00
7.250,00
4.000,00
12.026,96
75.452,65
6.000,00
31.642,97
21.000,00
10.000,00
14.888,71
53.000,00
2.500,00
5.000,00
745.814,10
2.344.888,62

Variacions
de Crèdit

1.637,59
13.362,41
18.000,00
5.600,00
38.600,00
8.202,81

Autoritzat

403.734,67
12.939,05
658.570,78
207.318,37
311.784,11
1.594.346,98
370.202,81
3.531,60

Saldo
Reserves

0,00
0,00

113,01
54.017,79

2.100,00

-39.547,35

4.006,95

-25.237,59
13.362,41

3.541,26
4.898,82
164,58
2.247,39
7.698,92
30.794,26
0,00
79,63
31,72

6.664,49
360,39
2.374,59
66.606,60
4.680,00
9.385,69
19.773,58
7.157,15
14.888,71
27.163,22
833,33
938,65
638.148,19
2.232.495,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Pressupost
Disponible

% Autorit. /
Press.Def.

619,56
423,36
387,10
81,63
3.215,89
4.727,54
0,00
468,40
2.000,00
386,99
5.982,21
1.700,00
1.458,74
2.101,18
1.835,42
752,61
301,08
2.305,74
950,00
2.920,37
568,28
1.000,00
1.000,00
585,51
3.639,61
9.652,37
8.846,05
1.320,00
22.257,28
1.226,42
2.842,85
0,00
25.836,78
1.666,67
4.061,35
107.665,91
112.393,45
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% (A + saldo R) /
Press.Def.

99,85%
96,83%
99,94%
99,96%
98,98%
99,70%
100,00%
88,29%

99,85%
96,83%
99,94%
99,96%
98,98%
99,70%
100,00%
88,29%

22,60%
90,03%

22,60%
90,03%

70,83%
69,98%
8,23%
74,91%
96,24%
93,03%
0,00%
2,65%
5,29%

70,83%
69,98%
8,23%
74,91%
96,24%
93,03%
0,00%
2,65%
5,29%

91,92%
9,01%
19,74%
88,28%
78,00%
29,66%
94,16%
71,57%
100,00%
51,25%
33,33%
18,77%
85,56%
95,21%

91,92%
9,01%
19,74%
88,28%
78,00%
29,66%
94,16%
71,57%
100,00%
51,25%
33,33%
18,77%
85,56%
95,21%
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