PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO
: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
Pla de Govern:
Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i
l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple
respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.
La Constitució, en els articles 9.2 i 148.1.1a, respectivament, estableix la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i la
possibilitat que les comunitats autònomes puguin dotar-se de les institucions d'autogovern en l'àmbit de llurs competències.
Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan
consultiu del govern, atès el seu caràcter d'òrgan estatutari.

Població objectiu:
El CTESC ha d'emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre els avantprojectes de llei i els projectes
de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat i els projectes de decret del
Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, segons que es determina en el Decret 43/2007, de 20 de febrer, de
desenvolupament de la Llei 7/2005, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Per tant, el públic objectiu és el Govern de la Generalitat i
el Parlament de Catalunya, quan els dictàmens són sobre avantprojectes de llei.
Descripció detallada de la necessitat:
Articular i aglutinar l'opinió dels agents socials en matèries socio laborals i ocupacionals, a més de les matèries socioeconòmiques per tal d'assessorar
al Govern.
Per això el Consell és integrat per trenta-sis membres més el President.
Es distribueixen en tres grups. El Grup Primer, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals, el Grup Segon, compost
de dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials i el Grup Tercer, compost de dotze membres, sis en representació del sector
agrari, el sector marítim pesquer i el sector de l'economia social, i sis més que han d'ésser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que
són competència del Consell.

Marc regulador del programa:
L'article 72.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix: 'El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és l'òrgan consultiu i
d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Una llei del Parlament en regula la composició i les funcions' La
Llei 7/2005, de 8 de juny regula la composició , l'organització i les funcions del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Missió
Contribuir a que les polítiques socioeconònomiques, laborals i ocupacionals del Govern de Catalunya s'adeqüin a les necessitats globals de la societat,
mitjançant l'anàlisi i debat de les aportacions de les organitzacions sindicals i patronals, dels sectors agrari, marítim-pesquer i de l'economia social, a
més de les de les persones de reconegut prestigi en els àmbits de competència del CTESC.
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Objectius estratègics i operatius del programa
· 1 .Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor I que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi
el seu cost
1.
Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens
2.
Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern
3.
Organitzar i/o participar conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 conferències, seminaris i altres
iniciatives d’anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.
4.
Incrementar en un 20% el contingut de la informació que s’ofereix i incorpora el web, classificada per matèries, i afavorir la seva interacció.

Indicadors del programa

Unitat

Obj.

Despeses per capítols del programa (EUR)

2012
Real

2013
Real

2014
Previst

2015
Previst

2016
Compromís

Import consolidat

1 Remuneracions del personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació d'actius financers
9 Variació de passius financers
Total despeses

1.542.495,21
751.906,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.294.402,18

Llocs de treball pressupostats del programa
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AGRUPACIÓ
: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
GESTOR DE PROGRAMA
: 7585. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor

2012
Real

2013
Real

2014
Previst

2015
Previst

Unitat

Obj.

1. Emissió en termini de dictàmens a sol·licitud del Govern

%

OE15.6

100,00

100,00

100,00

100,00

2. Modificacions recomanades pel CTESC en els seus
dictàmens assumides pel Govern

%

OE15.6

50,00

59,00

55,00

55,00

Nombre

OE15.6

2,00

3,00

4,00

3,00

%

OE15.6

100,00

100,00

100,00

100,00

Nombre

OE15.6

15,00

15,00

15,00

15,00

3. Nombre de propostes i informes elaborats
4. Percentatge de publicacions en web
5. Nombre de tècnics de la plantilla dedicats a elaborar
projectes

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Observacions generals i a l’articulat dels avantprojectes de llei objecte de dictamen
2. Observacions generals i a l’articulat de projectes de decret objecte de dictamen
3. Observacions generals i a l’articulat dels plans i programes amb transcendència especial per al Govern
4. Previsions de futur de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya i recomanacions al Govern
5. Consideracions i recomanacions dels informes i estudis elaborats pel CTESC
6. Organització de seminaris i jornades per afavorir la confluència i cooperació entre els diferents agents econòmics
7. Mantenir la contenció de la despesa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)

Import sense consolidar

1 Remuneracions del personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació d'actius financers
9 Variació de passius financers
Total despeses

1.542.495,21
771.051,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.313.546,90

Llocs de treball pressupostats del gestor

27
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