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Memòria d’Activitats 2015 

Introducció

Les activitats desenvolupades pel Consell Econòmic i Social de Barcelona al llarg de 2015 es corres-
ponen a les previstes al pla de treball del CESB aprovat en el Ple de 3 de desembre 2014, d’acord amb 
les competències atribuïdes en el títol VII de la Carta Municipal i en els seus Estatuts.

En aquest sentit, el CESB ha desenvolupat el pla previst de reunions dels seus òrgans. Cal fer esmen 
què a les reunions de la Comissió Executiva s’han d’afegir les celebrades per la Comissió de Fiscalitat 
i Pressupostos i el grup de treball de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona, així com les reunions 
de treball realitzades per elaborar l’Informe sobre obre l’R+D+i a l’AMB. S’ha mantingut igualment 
la participació del CESB en diversos actes institucionals i jornades sobre temes relacionats amb les 
matèries tractades al sí del CESB. S’ha de destacar també la presència del CESB al plenari del Consell 
Municipal de Benestar Social i a la taula sobre la feminització de la pobresa creada per l’Ajuntament 
de Barcelona. 

També s’ha de fer esmen als actes públics organitzats per donar a conèixer els informes elaborats 
pel CESB:

1. Presentació de l’Informe sobre el mercat laboral de Barcelona als mitjans de comunicació a la 
seu del Col·legi d’Economistes.

2. Presentació de l’Informe sobre emigració i població barcelonina resident a l’estranger a la 
seu del CESB.

3. Jornada de presentació de l’Informe sobre obre l’R+D+i a l’AMB a la seu del Col·legi 
d’Economistes. 

Finalment cal destacar que malgrat la reducció del personal tècnic del CESB s’ha aconseguit un ele-
vat percentatge del compliment de les activitats previstes al Pla de Treball amb la qual cosa estimem 
que un any més el CESB ha cobert es seus objectius.

Vicenç Tarrats

President
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Funcionament ordinari

Reunions dels òrgans de Govern 

1.- Ple

El 3 de desembre de 2014 es reuneix el Ple del CESB en sessió ordinària, on es presenta i aprova l’acta 
del ple anterior; es presenta i aprova la Memòria d’Activitats 2014 i el Pla de Treball 2015; es presenta, 
per part del senyor Xavier Testar, catedràtic de l’UB, el projecte d’Informe sobre el sector de la recerca 
a Barcelona; es presenta i aprova la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2013; es presenten els 
informes: Sobre la situació laboral del jovent a Barcelona. 2014, sobre l’atur de llarga durada. Juny 
2014; sobre l’atur als barris. Juny 2014; es presenta i aprova el Dictamen sobre els Pressuposts 2015 
de l’Ajuntament de Barcelona; i, finalment, es presenta l’Informe de conjuntura Desembre 2014.

2.- Reunions de la Comissió Executiva

Comissió Executiva i Grup de la Memòria Socioeconòmica 2014 - 16 gener

S’informa dels treballs en marxa, Emigració, Mercat de treball i I+D a l’AMB, i una proposta de Jornada 
sobre l’estudi I+D a l’AMB.

S’aprova que el tema a tractar en el Capítol V de Perspectives de la Memòria Socioeconòmica sigui 
“Amenaces i oportunitats de la recuperació econòmica”

Comissió Executiva - 20 febrer

Situació actual dels informes i calendari per a la seva presentació. Propostes d’articles i articulistes 
per al Capítol de Perspectives. Preparació de la visita de la tinent d’alcalde, senyora Sònia Recasens a 
la nova seu per a la propera reunió.

Comissió Executiva - 8 abril

Reunió prèvia amb el senyor J.A. González Casanova i la senyora Itziar González, família de la senyora 
Rosa Virós, i del senyor Agustí Bosch i la senyora Teresa Coch de la Universitat Internacional Menén-
dez i Pelayo per a la realització del Fòrum Rosa Virós en el que participa el CESB. Visita a la nova seu 
del CESB de la 2a. Tinent d’alcalde, senyora Sònia Recasens. Aprovació sobre el format de presentació 
de l’Informe sobre Emigració i sobre les persones expertes a col·laborar en la Memòria Socioeconò-
mica 2014. S’informa de la situació de l’Informe sobre la I+D a l’AMB.

Comissió Executiva Extraordinària - 17 abril

Debat i aprovació de l’Informe El treball a Barcelona 2014. S’aprova la proposta per a la seva presen-
tació.

Comissió Executiva - 11 juny

Exposició sobre la situació de Can Oliva Artés per part del director del MUHBA, senyor Joan Roca. 
Informe sobre l’estat de l’elaboració de la Memòria Socioeconòmica 2014.

Comissió Executiva - 18 setembre

Es debat el capítol de Valoracions de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona i l’Informe sobre la 
I+D a l’AMB.

Comissió Executiva - 20 octubre

Es concreten les Valoracions tant de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona com de l’Informe 
sobre la I+D a l’AMB. 

Es preparen les reunions amb la 1a. Tinença d’Alcaldia i amb la Regidoria d’Ocupació.

Comissió Executiva - 4 desembre
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3.- Reunions de comissions i grups de treball del CESB

3.1.- Comissió de Fiscalitat i Pressupostos i Ordenances Fiscals

El dia 26 de novembre es va realitzar a la seu del CESB la presentació per part de diferents experts de 
l’Ajuntament de Barcelona del projecte d’Ordenances fiscals 2016.

3.2.-Grup de treball de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona

El grup de treball va definir l’estructura de la Memòria Socioeconòmica 2014 al llarg de diferents 
reunions, va acordar el tema a tractar en el capítol de Perspectives, “Amenaces i oportunitats de la 
recuperació econòmica del capítol de Perspectives”, així com la proposta de persones expertes per 
elaborar els articles.

3.3.- Grup de treball Informe d’emigració

Els dies 13 gener, 10 febrer,  10 de març i 3 de juny es van convocar reunions amb els diferents agents 
socials per tal d’elaborar l’Informe sobre emigració i població barcelonina resident a l’estranger que 
es va presentar a la premsa  el 11 de juny.

3.4.- Grup de treball Informe R+D+i a l’AMB 

9 abril, 11 maig, 3 de novembre. Trobada per debatre la forma i el contingut de la jornada de presen-
tació de l’Informe.

4.1 Relacions institucionals 

4.1.1. Trobades amb experts de les universitats en l’àmbit de la investigació i la recerca

- Xavier Testar, delegat del rector per Accions Estratègiques d’Innovació. UB

- Martí Parellada

4.1.2.Relacions amb entitats i institucions
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4.1.3. Trobades específiques

Presidents grups municipals. Consistori 2015-2019

- 1  juliol - Xavier Mulleres, grup municipal Partit Popular

- 7  juliol - Xavier Trias, grup municipal Convergència i Unió

- 9  juliol - Maria José Lecha, grup municipal Capgirem Barcelona – CUP

- 14 juliol - Carina Mejías, grup municipal Ciutadan’s

- 17 juliol - Jaume Collboni, grup municipal Partit dels Socialistes

- 10 novembre - Gerardo Pisarello, grup municipal Barcelona en Comú

Altres:

- 23 octubre - Agustí Colom, regidor d’ocupació, empresa i turisme

Altres institucions i organismes

4.2. Trobades, conferències, jornades externes

Al 2015 el president en funcions, senyor Vicenç Tarrats, i el secretari general, senyor José A. Fernán-
dez, han assistit als següents actes i jornades:  

- 26 gener. Consell de l’Habitatge de Barcelona. Plenari

- 26 gener. Presentació de l’”Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social a Catalunya”. 
Fundació Campalans

- 3 febrer. Les dones i mercat de treball. CIRD

- 19 febrer. Reflexió Estratègica Metropolitana. Construint la Barcelona Metropolitana. Enfor-
tint el món local. AMB

- 3 març. Reunió ordinària del Cercle del Museu d’Història de Barcelona

- 5 març. “La indústria del l’automòbil. El perquè d’un èxit”. Pacte Industrial de la Regió Metro-
politana de Barcelona i Cercle d’Economia

- 6 març. Presentació Segon Manifest del Pacte per a la Indústria a Catalunya. Universitat de 
Barcelona
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- 9 març. La intervenció social a llarg termini en matèria de pobresa. Sessió de curs del Consell 
Benestar Social

- 12 març. Patronat Fundació Barcelona Cultura

- 12 març. Consell Municipal de Benestar Social

- 19 i 20 març. Jornada de debat. Com combatre l’atur dels majors de 45 anys?. Síndic de Greu-
ges de Catalunya

- 29 abril. Noves esclavituds. Patronat Fundació Casa de Misericòrdia

- 12 I 15 maig. Cicle de conferències sobre Responsabilitat Social organitzades pel Departa-
ment d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

- 19 i 21 octubre. Taula contra la feminització de la pobresa. Ajuntament de Barcelona

4.3 – Estat i impactes de l’R+D+i a l’AMB 

Prevista pel 15 de desembre al Col·legi d’Economistes de Catalunya

5. Col·laboracions

- 4 juny. Fòrum Rosa Virós al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – Col·laboració 
entre CUIMPB  i  CESB

6. Redacció de dictàmens i informes

Finalitzats: 

- Dictamen sobre les Ordenances Municipals 2016

- Resolució sobre la pròrroga dels pressupostos municipals 2015 

- Informe sobre emigració i la població barcelonina a l’estranger

- Informe sobre el treball 2014

- Informe sobre l’evolució de l’atur. Juny 2015

- Informes trimestrals sobre conjuntura del mercat de treball i l’activitat econòmica a la ciutat.

7.-Altres projectes

7.1.- Realització, edició i publicació de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2014

El capítol de Perspectives ha comptat amb els articles:

- Necessitem més indústria, però quina indústria?. Joan Majó, enginyer industrial i ex-ministre.

- El model comercial català funciona. Miguel Ángel Fraile, secretari general de la Confederació 
de Comerç de Catalunya.

- Pobresa i desigualtat. Francesc Mateu, director d’Oxfam Intermón a Catalunya.

- Clúster del disseny. Sonia Monclús Lasheras, Clúster Manager BCD Barcelona Centre de Dis-
seny

- Neix un nou clúster al món de la salut amb vocació de futur.  Albert Giral, president del 
HealthTech Cluster i conseller de l’Avinent Implant System.

- 22@Network. Ramon Salabert Parramon, president del 22@ Network.
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7.2.- Comunicació

En la línia de fer visibles els treballs i propostes del CESB hem seguit treballant en la projecció externa 
i difusió dels treballs i propostes esdevingudes des del Consell. S’ha considerat rellevant les presen-
tacions i comunicats a la premsa. 

Presentacions als mitjans d’informació:

- Informe sobre emigració i població barcelonina a l’estranger

- Informe El treball a Barcelona 2014

- Informe sobre l’atur als barris. Juny 2015

Actualització de la pàgina web del CESB

8. Visites

El CESB com a membre del Cercle d’Amics del Museu d’Història de Barcelona i col·laborador en la 
creació de l’espai Can Oliva Artes com a museu de la indústria manté una relació directa amb les 
diferents etapes de les exposicions que es van efectuant.

- 19 de juny. Visita de la Comissió executiva al Museu Can Oliva Artes. MUHBA

9. Nova seu

La nova seu del CESB està ubicada al carrer Elisabets 8-10, 2ª planta. 

Per tal d’organitzar el trasllat s’han mantingut  reunions entre el Consell i el departament de Patrimo-
ni de l’Ajuntament de Barcelona.

El trasllat va tenir lloc entre els dies 10 i 13 de desembre del 2014, encara que fins el llarg del mes 
de gener del 2015 el Consell no va estar definitivament instal·lat en el nou espai i durant el primer 
semestre s’han mantingut reunions amb Patrimoni per tal d’aconseguir que l’espai reunís totes les 
condicions adients.


