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Dimarts, 25 de juliol de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

La Comissió d'Economia i Hisenda, en sessió del dia 11-07-2017 adoptà el següent acord:

APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social de Barcelona.

SOTMETRE'L a informació pública durant el termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article 112 del  
Reglament Orgànic Municipal.

D'acord amb l'esmentat acord s'exposa al públic l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consell Econòmic i 
Social de Barcelona per un termini de trenta dies a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci al Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions i suggeriments.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CESB.

Article 1.

El Consell Econòmic i Social de Barcelona és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de caràcter general i de participació 
dels  agents  socials  i  econòmics  més  representatius  de  la  ciutat  de  Barcelona.  Les  seves  composició,  estructura, 
funcions i règim de funcionament són els que estableixen aquests estatuts i el seu reglament intern que concreta els 
aspectes interns de la seva organització i actuació. És un òrgan de diàleg i consens en els àmbits econòmics, socials i 
pressupostaris.

(...).

Article 3.

Seran funcions del Consell Econòmic i Social:

Elaborar  estudis,  dictàmens i  propostes  sobre  matèries  econòmiques  i  socials  a  sol·licitud  dels  òrgans  de  govern 
municipal o per iniciativa pròpia.

Emetre informe preceptiu sobre el pressupost municipal, el pla general d'acció municipal, el programa d'actuació i les 
ordenances fiscals.

Emetre informe preceptiu sobre els projectes locals de planificació de la formació professional, les polítiques actives 
d'ocupació,  les  grans  actuacions  i  els  projectes  de  transformació  de  la  ciutat,  els  convenis  i  acords  amb  altres  
institucions sobre promoció social, econòmica i territorial, i la creació de mecanismes especials per a gestionar-los.

Rebre informació regular del conjunt d'iniciatives i actuacions municipals.

Analitzar, promoure debats i elaborar propostes en qüestions d'àmbit socioeconòmic d'interès per a la ciutat. Impulsar 
accions orientades a la millora de la vida econòmica, social i ciutadana de Barcelona.

Elaborar anualment una memòria socioeconòmica de Barcelona on s'exposin les seves consideracions sobre la situació 
de la ciutat.

Establir relacions i col·laboracions amb altres òrgans de participació de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de les  
competències del CESB.

Totes aquelles que li siguin encomanades per l'Ajuntament de Barcelona.

(...).
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Article 5.

El màxim òrgan de govern del Consell Econòmic i Social és el Ple, integrat pel President i per:

Grup I: 10 persones representants de les organitzacions sindicals més representatives a Barcelona, cinc proposats per 
CCOO i cinc proposats per UGT.

Grup II:  10 persones representants de les organitzacions empresarials més representatives a Barcelona, que seran 
anomenades segons la representativitat legal vigent.

Grup III: 10 representants proposats per l'alcalde o alcaldessa i format per persones representatives de la vida política, 
cívica, cultural, professional, territorial i social de la ciutat, així com per persones expertes. D'entre aquests, cada grup 
municipal tindrà dret a proposar-ne un.

Les persones membres del Ple són proposades per les organitzacions i nomenades per decret d'Alcaldia.

El mandat de les persones membres del CESB serà de quatre anys prorrogable per períodes de la mateixa durada.

Les persones membres del CESB cessaran per alguna de les causes següents:

A/ Pèrdua de la seva vinculació amb l'organització que representen. La substitució dels membres integrants del CESB 
serà degudament comunicada per les organitzacions de les quals formen part.

B/ Finalització del seu mandat.

C/ A proposta de les entitats que van promoure el seu nomenament.

D/ Per renúncia.

E/ Per haver estat condemnades en ferm per delicte dolós.

F/ Per mort o incapacitat.

A proposta de la Presidència del Ple i nomenats per decret d'Alcaldia es podran incorporar, en condició d'observadores, 
amb  veu  i  sense  vot,  un  màxim  de  quatre  persones  físiques  i/o  representats  d'entitats  ciutadanes,  socials  o 
econòmiques de la ciutat de Barcelona. S'incorporaran per un període de quatre anys prorrogable per períodes de la 
mateixa durada.

(...).

Article 8.

La Comissió Executiva estarà integrada per la persona que ostenti la Presidència del CESB i per:

4 persones d'entre el membres del plenari en representació del Grup I, una de les quals serà vicepresident/a del CESB, 
segons la representativitat legal vigent.

4 persones d'entre el membres del plenari en representació del Grup II, una de les quals serà vicepresident/a del CESB, 
segons la representativitat legal vigent.

2 persones d'entre el membres del plenari en representació del Grup III,  una de les quals serà vicepresident/a del 
CESB.

L'ordre de preeminència de les vicepresidències serà rotatori anualment.

Article 11.

El president del Consell Econòmic i Social té les atribucions següents:

A) Representar al Consell Econòmic i Social de Barcelona. C
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B) Convocar i presidir les sessions del Ple, llevat de quan hi assisteix l'alcalde de Barcelona, que presidirà.

C) Convocar i presidir les sessions de la Comissió Executiva.

D) Ordenar l'execució dels acords presos pels òrgans de govern.

E) Comparèixer anualment davant la Comissió de Plenari de l'Ajuntament que sigui competent en matèria d'Economia 
per donar compte dels continguts i propostes de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona.

F) Totes les que li siguin expressament delegades pel Ple o la Comissió Executiva.

Barcelona, 18 de juliol de 2017
La secretària delegada de la Gerència de Presidència i Economia, Beatriz Julve Suero

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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