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Presentació de l’informe del CES d’Espanya 

“La gobernanza económica de la Unión 

Europea. Los efectos de la pandèmia” i de 

l’informe del CTESC “La política de millora de 

la regulació a Catalunya” 

Els dos informes han estat presentats avui a la seu del 

CTESC 

10/5/2022.- El president del CES d’Espanya, Anton Costas, considera que els impactes 

econòmics i socials de la guerra d’Ucraïna porten no només a suspendre temporalment 

les regles del dèficit i deute del Pacte d’estabilitat i creixement, sinó a adequar-les a les 

lliçons apreses de la crisi financera. 

Costas creu que la governança econòmica europea de la COVID-19 ofereix 

ensenyaments útils per afrontar la crisi provocada per la guerra. Així, el pilar social ha de 

ser considerat com a essencial en les mesures que es prenguin. 

Ja en l’informe que el CES d’Espanya va aprovar abans de la invasió, i que ha presentat 

avui el ponent Miguel Martínez Cuadrado, “La gobernanza económica de la Unión 

Europea. El impacto de la pandèmia”, reclamava una reforma del Pacte fiscal europeu per 

potenciar el creixement sostenible i inclusiu i estabilitzar l’economia sense menyscabar la 

sostenibilitat del deute. 

En aquest sentit, el CES ha manifestat en reiterades ocasions el seu compromís ineludible 

amb el desenvolupament d’un projecte de futur per a la UE basat en un model econòmic 

social sustentat en la solidaritat, la responsabilitat, la competitivitat i la democràcia i el 

benestar social, per a la qual cosa porta a terme anualment una revisió de les actuacions i 

avenços assolits en la governança econòmica de la UE. 

 Informe del CES d’Espanya (Informe 03/21) 

https://ctesc.gencat.cat/
mailto:ctesc@gencat.cat
https://www.facebook.com/ctescat
https://twitter.com/ctesc
https://www.flickr.com/photos/ctesc/
https://www.youtube.com/channel/UCEQcu3Q_-ChE9WmVl1AjdnA
https://www.linkedin.com/company/consell-de-treball-econ-mic-i-social-de-catalunya/
https://www.instagram.com/ctesc_cat/
http://www.ces.es/informes


  Nota de premsa 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàg. 2 / 3 

Diputació, 284, 08009 Barcelona · Tel. 93 270 17 80 

ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat       

Detallat el seu contingut pel ponent, Miguel Martinez Cuadrado coincideix també en què 

aquest darrer informe, “La Gobernanza Económica de la Unión Europea”, reitera aquest 

compromís del CES i també defensa una integració més gran de la dimensió social, a més 

de proposar accelerar la unió bancària i el mercat de capitals, així com crear el Sistema 

Europeu de Garantia de Dipòsits. 

El conseller del CTESC, Salvador Guillermo, ha exposat l’informe del CTESC que analitza 

la situació a Catalunya de les recomanacions de l’Agenda Better Regulation de la Unió 

Europea.  

Informe del CTESC. “La política de millora de la regulació a 
Catalunya” 

L’Informe analitza l’estat de situació de la legislació i la normativa que afecta Catalunya 

(per tant, de tots els nivells) a la primera part de l’informe i recomana que es reforci 

l’avaluació de las normes després de la seva aplicació com a instrument que ha de 

permetre comprovar la mesura en què han aconseguit els objectius previstos. 

Encoratja la continuació de la simplificació normativa a través de la revisió de la 

vigència de la normativa i de la derogació expressa de la que sigui obsoleta. 

Així mateix, considera que en el tràmit de consulta i informació públiques caldria potenciar 

la participació i la implicació de la ciutadania i, en concret, de les parts afectades. En 

l’àmbit de la Unió Europea caldria implicar també les administracions estatals, locals i 

regionals. En estreta relació, el CTESC recomana que les parts interessades puguin 

accedir en un únic espai virtual per seguir el procediment d’elaboració d’una norma, 

en el cas de Catalunya, afavorint la transparència i polítiques de Govern obert.  

El CTESC comparteix i destaca que, segons el Decret llei de 2021, que aprova les 

mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, l’aplicació d’aquestes mesures a 

Catalunya requereix una adaptació normativa que faciliti la gestió adequada. 

Per altra banda, tant el president del CTESC, Toni Mora, com el secretari de Treball, Enric 

Vinaixa, el qual ha fet la cloenda de l’acte, han manifestat la importància de disposar 
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d’una normativa elaborada amb qualitat per tal de ser operativa i facilitar l’operativa de 

ciutadans i d’empreses.  

A la jornada també han participat: Ana Belén Macho Pérez, professora agregada de Dret 

financer i tributari de la UPF; Sílvia Morgades Gil, professora Serra Húnter agregada de 

Dret internacional públic i Relacions internacionals de la UPF; Dolors Roo Garcia, cap de 

Secció d'e-administració / ACTIO del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de 

Tarragona i Dolors Canals Ametller, professora titular de Dret administratiu de la 

Universitat de Girona. 

Informe del CTESC 
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