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Introducció

Les activitats desenvolupades pel Consell Econòmic i Social de Barcelona durant el 2016 
es corresponen a les relacionades al pla de treball del CESB aprovat en el Ple de 10 de des-
embre 2015, d’acord amb les competències atribuïdes en el títol VII de la Carta Municipal 
i en els seus Estatuts.

El CESB ha portat a terme el pla previst de reunions dels seus òrgans. A les reunions de 
la Comissió Executiva s’han d’afegir les celebrades per la Comissió de Fiscalitat i Pres-
supostos i el grup de treball de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona, així com les 
reunions de grups de treball creats per tractar temes més específics per a aquest exercici 
com l’informe sobre el sector turístic a Barcelona, el dictamen sobre el PAM 2016-2019, 
el dictamen sobre l’abordatge de la venda irregular i d’altres que s’actualitzen any rere 
any com L’informe del Treball, el d’atur registrat (de llarga durada i per barris), dones i 
treball....., l’informe del jovent o el manteniment periòdic de l’informe de conjuntura sobre 
el mercat laboral i l’activitat econòmica a la ciutat. També vam organitzar el 15 de març la 
jornada sobre l’Estat actual i impacte de la R+D i la innovació a l’AMB, on es va presentar 
l’informe elaborat al respecte. S’ha mantingut igualment la participació del CESB en diver-
sos 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, així com la cooperació amb la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo 
per celebrar el Fòrum anual Rosa Virós. 

Vicenç Tarrats
President en funcions
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Funcionament ordinari
Reunions dels òrgans de Govern 

1 - Ple
El 10 de desembre de 2015 a la Sala Lluís Companys es reuneix el Ple del CESB en sessió 
ordinària. Es presenten i aproven la Memòria d’Activitats 2015, el Pla de Treball 2016; la 
Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2014; el Dictamen sobre les ordenances fiscals, la 
resolució sobre la pròrroga dels pressupostos i l’informe de conjuntura del mercat laboral 
i l’activitat econòmica a Barcelona. Desembre 2015.

2 - Comissió Executiva - 15 gener 
Es tracta el programa d’activitats del primer semestre. Es debat l’adequació del programa 
de la jornada Estat i impacte de l’ R+D i la innovació a l’AMB.

Comissió Executiva - 19 febrer
Es tracten els temes següents: Informe sobre el sector turístic de Barcelona, lligat a una 
demanda de col·laboració per part de l’Ajuntament, l’elaboració del dictamen sobre el 
PAM 2016-2019 i la participació del CESB a la Taula sobre l’abordatge de la venda irregular.

Comissió Executiva - 15 abril
Informació sobre la situació de la Memòria Socioeconòmica 2015 i el dictamen sobre el 
PAM 206-2019. Preparació del Fòrum Rosa Virós i de la reunió amb la 2a tinença d’alcaldia.

Comissió Executiva - 20 maig
Preparació de la presentació de l’informe El treball a Barcelona. 2015 als mitjans 
d’informació i als grups municipals.

Comissió Executiva - 23 juny
S’analitza la situació dels informes sobre venda irregular al carrer, sector turístic i sobre 
els barris. S’informa que el CESB ha rebut l’ oferta de col·laboració de la regidoria cicle de 
vida, feminisme i LGTB per a  la realització d’un informe sobre Dones i treball.
S’informa sobre el calendari de reunions amb els diferents grups municipals

Comissió Executiva -  23 setembre
Es debat el capítol de Valoracions de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2015 i 
es presenta el contingut de l’informe sobre el sector turístic. Es demanen propostes i su-
ggeriments per treball els informes de Jovent i treball a Barcelona 2016 i Dones i treball a 
Barcelona 2016. 
S’informa sobre la proposta de Barcelona Activa de la elaboració d’un dictamen sobre 
l’estratègia per l’ocupació de Barcelona 2016-2019, la situació del Fòrum Rosa Virós amb 
el CUIMP i la proposta d’Eurostat d’impartir un curs de formació pràctic a aquelles perso-
nes que estiguin interessades de l’entorn del Consell.

Comissió Executiva - 7 octubre
Es presenten a aprovació el dictamen sobre l’estratègia de l’ocupació de l’Ajuntament, 
l’informe sobre l’ocupació al sector turístic i es debat l’estat de l’informe Jovent i treball 
2016 i Dones i treball 2016.



Comissió Executiva - 11 novembre
S’aprova demanar reunions amb el senyor Agustí Colom per presentar-li l’informe de tu-
risme i amb la senyora Laia Ortiz pel de la venda irregular al carrer.
Es presenten els informes: Dones i treball a Barcelona 2016 i Jovent i treball a Barcelona 
2016. S’acorda incorporar les correccions que es decideixen via telemàtica entre els mem-
bres de la Comissió Executiva.
S’explica l’organització del Fòrum Rosa Virós.
Es decideix que si no hi ha acord dels grups municipals sobre les Ordenances Fiscals seria 
bo fer una resolució advertint de les seves conseqüències. Al dictamen sobre els Pressu-
postos Municipals caldria reivindicar la necessitat d’ increments de la inversió així com les 
mesures de fre sobre la contractació de personal públic, és a dir, la remunicipalització de 
serveis.
Es determinarà la data del Ple del CESB en funció de les dates de tramitació de les OOFF i 
dels Pressupostos Municipals 2017.

Comissió Executiva - 2 de desembre 
Es posa al dia la situació del Dictamen dels Pressupostos Municipals 2017 en fase de pre-
paració per la Comissió de Fiscalitat i Pressupostos. 
El Ple es celebrarà el dia 19 de desembre.

3. Reunions de comissions i grups de treball del CESB

3.1 Comissió de Fiscalitat i Pressupostos i Ordenances Fiscals
El  29 de novembre l’Ajuntament de Barcelona va presentar els Pressupostos 2017.
 El 15 de desembre es van debatre les valoracions i propostes del dictamen per aprovar-lo.

3.2 Grup de treball de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona
A diverses reunions es va debatre els continguts de la Memòria Socioeconòmica de Bar-
celona 2015. El Capítol V de Perspectives tractarà de l’economia verda i circular.

3.3 Grup de treball PAM 2016-2019
El cap de gabinet de la 1ª tinença d’alcaldia, senyor Lluís Basteiro compareix per explicar 
el contingut del PAM 2016-2019. 
Diferents reunions durant el 2on i 3r trimestre varen concloure amb l’elaboració del Dicta-
men sobre el PAM 2016-2019

3.4 Grup de treball Informe de turisme
El grup de treball es va reunir els mesos de maig, juny i juliol per elaborar l’informe.

3.5 Grup de treball Informe sobre l’abordatge de la venda irregular al carrer
Després de participar en la Taula sobre l’abordatge de la venda irregular i de convocar 
diferents reunions del grup de treball sobre aquest tema es va elaborar l’informe.

3.6  Feminització de la pobresa
S’han mantingut diverses reunions amb la cap del de departament de transgènere, sen-
yora Sònia Ruiz,  per definir l’estudi sobre la feminització de la pobresa. S’ha intercanviat 
informació i es va col·laborar amb la seva directora, senyora Sara Moreno.
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4. Relacions institucionals 

4.1 Trobades amb experts 
- Sr. Jordi Coronas, Taula per l’abordatge de la venda irregular al carrer
- Sr. Pere Condom, Catalunya Empren del Departament d’Empresa i Ocupació
- Sr. Agustí Bosch, CUIMP;  senyor Toni Codina, Taula del tercer sector social
- Sr. Albert Arias, director del Pla estratègic de turisme
- Sra. Sara Berbel, directora de Barcelona Activa

4.1.2 Relacions amb entitats i institucions

4.1.3 Trobades específiques
Presidents grups municipals. Consistori 2015-2019



Altres:

d’Economia, empresa i ocupació, senyor Agustí Colom

Vida, feminisme i LGBT

Turisme                                                                               

Altres institucions i organismes

4.2 Trobades, conferències, jornades externes
Durant el 2016 el president en funcions, senyor Vicenç Tarrats, el secretari general, senyor 
José A. Fernández, i el Cap de Projectes, senyor Pascual Bayarri, han assistit als següents 
actes i jornades:  

 - 13 gener. Repensant l’economia de Barcelona. Barcelona Activa

 - 27 gener, 17 març i 1 juny. Taula per la feminització de la pobresa. Ajuntament de 
Barcelona

 - 17 març. Comissió de transparència. Ajuntament de Barcelona

 - 12 abril. Cooperació Senegal. Reunió amb el responsable
 - 13 abril. Esmorçar organitzat CIDOB amb la participació del secretari general del 

CES Europeu, senyor Luís Planas: Té futur una Europa Social?
 - 1 juny. Fòrum Europa. Organitzat Tribuna Catalunya
 - 9 juny.  “Shue decides, you succeed” Conferència a FTN
 - 14 juny. Anuari Formació Professional. Consell FP. Caixafòrum
 - 14 juny. Inauguració Congrés Tercer Sector
 - 20 juny. El turisme a Barcelona. La ciutat com a escenari. CCCB
 - 1 juliol. Acte commemoratiu 30 anys CITE. Caixa fòrum
 - 15 juliol. Fórum Europa. Tribuna Catalunya. Sra. Neus Munté, consellera de Presidència
 - 22 juliol. Consell Plenari Ajuntament de Barcelona. Mesura suport a la restauració
 - 13 setembre. Taula Empresa-Treball. Ajuntament de Barcelona
 - 6, 13, 20 i 27 d’octubre assistència a les jornades del  II Cicle formatiu de responsa-

bilitat social organitzats per el RScat. 

salari mínim de ciutat. Barcelona Activa
 - 24 octubre. Jornada “Una contractació pública més transparent” .-Generalitat de 

Catalunya i Taula tercer sector.
 - 27 octubre. Plenari Consell Municipal Benestar Social
 - 3 novembre. Jornada “Igualtat salarial. Els quids i la qüestió” a l’auditori Meier del 

MACBA. Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona
 - 3 novembre. Presentació del Pla per al Foment de l’ocupació juvenil de qualitat. 

Regidoria d’infància, joventut i gent gran
 - 9 novembre. Dictamen viabilitat salari mínim ciutat. Eduardo Rojo. Barcelona Activa
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 - 30 novembre. Mapa de Valors de Barcelona, fa la presentació el 1r tinent d’alcalde, 
-

di Muñoz. Born, Centre cultural
 - 13 desembre. La precarietat laboral juvenil a Catalunya. Una realitat incòmode. 

Taula d’entitats del Tercer Sector. Ateneu Barcelonès.

4.3  Jornada CESB:  Estat i impactes de l’R+D+i a l’AMB 
El 16 de març va tenir lloc al Col·legi d’Economistes de Catalunya la jornada Estat actual i 
impacte de l’R+D i la innovació de l’àrea metropolitana de Barcelona.
La presentació va estar a càrrec del regidor, senyor Agustí Colom. El president del CESB, 
senyor Vicenç Tarrats i el Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, senyor Joan B. 
Casas van cloure l’acte.

5. Col·laboracions

5.1 Eurostat – CESB
El 24 d’octubre, a la Sala Jordi Maragall del CIDOB, el CESB va organitzar amb l’EUROSTAT 
un taller per tal de conèixer millor el portal EUROSTAT. Van assistir 40 persones de dife-
rents departaments de l’Ajuntament de Barcelona, sindicats CCOO i UGT, FTN i del CIDOB. 

5.2 CUIMP i CESB
El 22 i 23 novembre va tenir lloc el Fòrum Rosa Virós al Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona organitzat pel CUIMPB  i  el  CESB amb la col·laboració  de la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya.
Amb la pregunta: Per què som tan desiguals? va inaugurar el fòrum la tinenta d’alcalde, 
Laia Ortiz. S’han comptat amb ponents com: Joan Tugores, catedràtic de l’UB; Marina 
Subirats, catedràtica emèrita de l’UAB; José A. Fernández, secretari del CESB; Steffano 
Sacchi, professor de la Universitat de Milà; Òscar Molina, professor de l’IET de l’UAB; 

-
sor de l‘UAB; Lluís Brau, arquitecte; Itziar González Virós, arquitecta; Martín McNally de 
la Universitat de Chester; Josep M Vilanova, arquitecte; Adelina Comas, investigadora de 
la London School of Economics; Ester Sarquella de la Generalitat de Catalunya,; Lluís No-

6. Redacció de dictàmens i informes
 - Dictamen sobre el PAM 206-2019
 - Dictamen sobre l’estratègia per a l’ocupació de Barcelona 2016-2019
 - Dictamen sobre les Ordenances Municipals 2017
 - Dictamen sobre el Pla per al Foment de l’ocupació juvenil de qualitat
 - Informe sobre l’abordatge de la venda irregular al carrer
 - Informe sobre el sector turístic a Barcelona
 - Informe Jovent i Treball a Barcelona. 2016
 - Informe Dones i Treball a Barcelona. 2016
 - Informe sobre el perfil socioeconòmic dels barris a Barcelona
 - Informe sobre El treball 2015
 - Informe sobre l’evolució de l’atur. Juny 2015
 - Informes trimestrals sobre conjuntura del mercat de treball i l’activitat econòmica a 

la ciutat
 - Mesura de suport a la restauració
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7. Altres projectes

7.1 Edició i publicació de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2015
El capítol de Perspectives ha comptat amb articles dels següents experts i institucions: 

a les Polítiques Actives d’Ocupació al Servei Públic d’Ocupació  de Catalunya
-

tral de Catalunya

7.2 Comunicació

7.2.1
Per tal de donar visibilitat als treballs generats des del CESB s’ha continuat fent una difu-
sió dels treballs i propostes per tal d’aconseguir una projecció externa. 
S’ha considerat rellevant, com cada any, la presentació d’informes a la premsa.
 Presentacions als mitjans d’informació:

7.2.2
S’han portat a terme les actualitzacions requerides  sobre les diferents tasques del Consell  

7.2.3
S’han actualitzat les bases de dades, fent un recull d’allò més necessari alhora de fer en-
viaments i sense obviar generar d’altres més complertes per si són d’utilitats segons es 
vagin elaborant informes i dictàmens que requereixin la seva difusió.

7.2.4 
S’ha elaborat amb rigor documentalista una nova base de dades per inventariar la biblio-
teca del Consell així com estoc de publicacions del CESB per si cal qualsevol intercanvi o 
reserva per a qui ho demani, i així fer extensiva la nostra tasca. Finalment s’ha confeccio-
nat una guia de publicacions.

8. Recursos Humans

8.1 Plans d’ocupació
El CESB va tenir la possibilitat de comptar amb tres persones dels plans d’ocupació ge-
nerats  amb un  contracte de sis mesos, una auxiliar administrativa i documentalista i dos 
tècnics que han col·laborat en els dictàmens, informes i actualització de base de dades.  


