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El CTESC celebra el 20è aniversari amb un 

acte institucional al Palau de la Generalitat 

El CTESC, que és un òrgan estatutari assessor del Govern 

de la Generalitat de Catalunya, va començar a caminar 

l’any 2002 

16/5/2022.- Actualment està conformat per tres grups: el primer, les organitzacions 

sindicals CCOO i UGT de Catalunya; el segon, les patronals Foment del Treball i Pimec; 

el tercer l’economia social (Confederació de Cooperatives de Catalunya i Taula d’entitats 

del Tercer Sector Social); el sector primari (Unió de Pagesos, Joves Agricultors i 

Ramaders de Catalunya, Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors) i sis 

experts nomenats pel Govern. 

Al llarg d’aquests anys s’ha posicionat com el consell econòmic i social que ha elaborat 

més dictàmens sobre la normativa dels seus àmbits: el món sociolaboral i l‘econòmic de 

tot l’Estat.  

També ha preparat informes molt reconeguts a sol·licitud del Govern o bé a iniciativa 

pròpia dels seus membres, que han tractat els temes més destacats d’aquest període de 

temps: immigració, situació de les dones, la indústria a Catalunya, les infraestructures, el 

temps de treball a la negociació col·lectiva o els efectes de la COVID-19, entre d’altres.  

Amb caràcter anual elabora la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya i l’informe 

La situació del treball autònom, amb l’estat de la situació i recomanacions al Govern. 

El diàleg social i la cerca de consens entre els seus membres formen part de la seva 

manera de fer. 

Amb la seva activitat contribueix a l’exercici de la democràcia participativa. 

A l’acte institucional han intervingut el president del CTESC, Toni Mora, qui ha fet 

referència al paper del Consell en  l’arquitectura del diàleg social a Catalunya; els 

vicepresidents, José Antonio Pasadas i Helena de Felipe; i la secretària executiva 
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Carme Garcia Jarque, els quals han dialogat sobre el passat i els reptes de futur de la 

institució. 

Hi han assistit els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i 

Camil Ros; el president de Pimec, Antonio Cañete, i el secretari general de Foment, 

David Tornos, a més dels expresidents del CTESC:  Rafael Hinojosa, Josep M. Rañé i 

Lluís Franco. 

El M.H. President de la Generalitat, Pere Aragonès ha fet la cloenda destacant també el 

paper del CTESC en tant que organisme assessor del Govern, ben valuós, atesa la seva 

composició. 

Trobareu informació històrica aquí 

Paraules clau 
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