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Introducció
El Consell Econòmic i Social de Barcelona va aprovar en el Ple  de 19 de desembre del 
2016 un Pla de treball per al 2017 que s’ha desenvolupat segons les previsions. S’ha portat 
a terme tant el pla previst de reunions dels seus òrgans, la jornada programada, les rela-
cions amb les institucions i organismes, les col·laboracions i l’elaboració de dictàmens, 
informes i Memòria Socioeconòmica de Barcelona. 

Les reunions de la Comissió Executiva s’han realitzat d’acord amb el calendari previst del 
CESB. També s’ha de destacar l’activitat d’altres comissions i grups de treball que, com 
cada any, s’han trobat tant per concretar tasques formals i reglades. En el primer cas es 
trobaríem les celebrades per la Comissió de Fiscalitat i Pressupostos i el grup de treball 
de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona, i a l’apartat de grup de treball els que han 
preparat els informes sobre el salari mínim de ciutat, la indústria 4.0 i la feminització de la 
pobresa.

També s’han elaborat els informes que tenen una periodicitat preestablerta, sigui de forma 
trimestral, anual o sectorial. Així s’han publicat l’informe de Treball 2016, els d’atur regis-
trat (de llarga durada i per barris), que s’elabora semestralment, i l’actualització trimestral 
de l’informe de conjuntura del mercat laboral i activitat econòmica a la ciutat.  

La jornada coorganitzada entre el CESB, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, el 24 de març al Col·legi d’Economistes de Catalunya sobre la Viabi-
litat i repercussions de l’establiment d’un salari de ciutat ha estat el punt de sortida per 
l’elaboració d’un informe al respecte en el que estem treballant.

Per una altra banda, el CESB ha participat en diferents actes i jornades institucionals, des-
tacant la presència del CESB al plenari del Consell Municipal de Benestar Social, a la taula 
sobre la feminització de la pobresa, al Cercle d’Amics del Museu d’Història de la ciutat i la 
preparació del Fòrum anual Rosa Viròs que es celebrarà el primer trimestre del 2018. Tam-
bé i com cada any la Comissió Executiva del CESB es va reunir amb els grups municipals 
de l’Ajuntament de Barcelona per presentar el Pla de treball i recollir les seves propostes i 
suggeriments al voltant de la Reforma dels Estatuts i de la Presidència del CESB.

Vicenç Tarrats

President en funcions
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CESB 3

Funcionament ordinari

A) Reunions dels òrgans de Govern 

1 - Ple

El 19 de desembre de 2016 a la Sala Lluís Companys es reuneix el Ple del CESB en ses-
sió ordinària. Es presenten i aproven la Memòria d’Activitats 2016, el Pla de Treball 2017; 
la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2015; el Dictamen sobre els pressupostos de 
l’Ajuntament de Barcelona 2017 i l’informe de conjuntura del mercat laboral i l’activitat 
econòmica a Barcelona de desembre 2016.

2- Comissions Executives

2.1 Comissió Executiva – 3 gener 
Presentació a la premsa dels informes i dictàmens aprovats al darrer Ple, preparació de la 
reunió amb el 1er tinent d’alcalde i plantejament del Pla de treball 2017 i la proposta de 
celebració del 25è aniversari del CESB.

2.2 Comissió Executiva i el grup de treball de la Memòria Socioeconòmica 2016 - 8 febrer
Al grup de treball s’analitza el contingut que tindrà el Capítol V d’enguany.

A la Comissió Executiva s’informa sobre la situació de l’informe El treball a Barcelona. 
2016, la presentació i aprovació del calendari de modificació dels Estatuts del CESB i sobre 
la jornada sobre el salari de ciutat, així com les propostes per a l’informe.

2.3 Comissió Executiva - 1 març
Preparació de la jornada sobre el salari de ciutat. Debat sobre la proposta de l’acte del 25è 
aniversari del CESB.

2.4 Comissió Executiva – 15 maig
Es tracta la preparació de la presentació de l’informe El treball a Barcelona. 2016 als mi-
tjans d’informació i als grups municipals, la proposta de creació de grups de treball per 
a l’elaboració d’informes sobre el salari de ciutat i la indústria 4.0 i les propostes per a la 
celebració del Fòrum Rosa Virós

2.5 Comissió Executiva – 22 setembre
Es debaten les Valoracions i propostes de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2016. 
S’explica la proposta de modificació del Reglament del CESB. Es presenten els informes 
periòdics.

2.6 Comissió Executiva – 1 desembre
S’informa de la reunió mantinguda amb el senyor Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde. 
Es debat el Dictamen sobre els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona 2018. Es pre-
senta el Pla de treball 2018 i la Memòria d’activitats 2017. Es prepara el proper Ple del 
CESB.
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3. Reunions de comissions i grups de treball del CESB

3.1 Comissió de Fiscalitat i Pressupostos 
16 novembre - Presentació del projecte de Pressupostos Municipals de l’Ajuntament de 
Barcelona 2018 per part del senyor Jordi Ayala, gerent d’Empresa i Economia.

27 novembre - Reunió de la Comissió de Fiscalitat i Pressupostos per debatre l’esborrany 
del Dictamen de Pressupostos del CESB.

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 2016. Al Capítol V de Perspectives s’analitza les bases, el paper i el concepte de 
la Indústria 4.0 a Barcelona, i el seu possible impacte a l’activitat econòmica, ocupació i 
model urbà. 

3.3 Grup de treball Salari Ciutat
12 setembre – Reunió grup de treball per presentar l’esborrany d’informe sobre Salari 
ciutat

3.4 Grup de treball Indústria 4.0
13 setembre – Reunió grup de treball per presentar l’esborrany de l’informe sobre la In-
dústria 4.0

3.5  Dones i Treball – Fòrum Rosa Virós
S’han mantingut diverses reunions  per definir l’estudi sobre la feminització de la po-
bresa que serà l’eix principal del Fòrum Rosa Virós. S’ha intercanviat informació i s’ha 
col·laborat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la senyora Sara Moreno i amb la 
regidora de transgènere, Sònia Ruiz, i Blai Martí

B) Relacions institucionals 

1.    Trobades amb experts 
Sra. Sara Berbel, Gerent de Política econòmica i desenvolupament local
Sr. Agustí Bosch, Mª José García, CUIMP
Sr. Roger Civit, Tercer Sector
Sr. Pere Condom, Departament d’Empresa i Ocupació
Sra. Maria José García, Centre Ernest Lluch
Sr. Javier Ibars, FTN
Sr. Miquel Puig, Anem a Mil
Sra. Esther Real, UPC
Sr. Héctor Santcovsky, AMB
Sra. Marina Subirats, UAB
Sr. Lluís Viguera, PIMEC
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2. Relacions amb entitats i institucions
Agència Catalana de Cooperació
Ajuntament de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona Activa S.A.
Centre Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Cercle d’Economia
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Consell d’Amics del Museu d’Història 
Consell Municipal de Benestar Social
Consell Habitatge i Benestar Social de Barcelona
CUIMP- Ernest Lluch
Diputació de Barcelona
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
FEPIME
Fòrum Europa. Tribuna Catalunya
Fundació CYD
Fundació FP de Barcelona
MUHBA-Oliva Artés
Observatori del Tercer Sector
Patronat Barcelona Cultura
PIMEC
Pla Estratègic de Turisme
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona
Servei Atenció als Immigrants, Emigrants i Refugiats
Taula del tercer sector social de Catalunya
Tribuna Catalunya
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

3. Trobades específiques

15 maig – Àlex Masllorens,  grup municipal Barcelona en Comú
23 maig – Francisco Sierra, Montse Martí, grup municipal Ciutadan’s
30 maig - Xavier Mulleras, grup municipal del PP
6 juny  -  Albert Roca, Jordi Castellana, grup municipal ERC
6 juny -   Xavier Trias, grup municipal Convergència i Unió   
9 juny -  Montserrat Ballarín, grup municipal Partit dels Socialistes
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19 gener, 15 maig i 6 novembre. Reunions amb el 1er Tinent d’Alcalde, senyor Gerardo 
Pisarello 
9 febrer, 24 maig, 7 juny, 14 juliol, 6 setembre i 10 novembre. Reunions amb la senyo-
ra Sònia Ruiz, cap de Departament regidoria Cicle Vida, feminisme i LGBT i l’equip de 
QUID
14 febrer. Reunió senyor Miquel R. Miró, cap de gabinet de la 1a. tinença d’alcaldia
7 abril. Reunió grup ERC, senyor Alfred Bosch, Jordi Castellana i Albert Roca
20 abril. Fundació BcnFP, senyor Pere Ros (director), Montserrat Blanes, Anna Punyet, 
Cinta Dauder
17 juliol. Antoni Cañete, Lluís Vigueres. PIMEC
1 agost. Reunió amb la directora de Barcelona Activa, senyora Sara Berbel
11 octubre. Reunió amb el director del MUHBA
15 desembre. Reunió amb el director de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, sen-
yor Xavier Poza

4. Trobades amb nous membres del CESB
24 Novembre - Sr. Guillem Perdrix, director de la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya
24 Novembre - Sr. Pere Ros, gerent Fundació BcnFP i Montserrat Blanes
27 Novembre - Sra. Elisabeth Jordà, directora del Parc Tecnològic UPC
4 Desembre - Sr. Ignasi Belda, director general del Parc Científic de la UB
4 Desembre - Sra. Francisca Alsina, presidenta Taula Tercer Sector

C) Trobades, conferències, jornades externes

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 durant aquest 2017:  

16 gener - Comissió Permanent Estratègia Ocupació Bcn 2016-2020
25 gener - 15 anys de 22@: Balanç i perspectives
27 gener - Presentació estudi Els sectors econòmics emergents i la formació professio-
nal a la RMB. Sector Indústria 4.0
10 febrer - 1a Assemblea de la Regió Metropolitana UGT de Catalunya
17 febrer - El moviment sindical i el treball digne al món. Els ODS. CCOO
2 març - Visita Mobile World Congress – Gremi d’Hotels
21 març -  Ple Consell Municipal Benestar Social
23 març - Presentació Cooperativa Diomcoop. 
9 maig - Conferència Guy Standig: Reflexions per una nova política econòmica local”. 
Barcelona Activa
12 maig - Jornada d’informació sobre contractació oberta. Generalitat de Catalunya 
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17 maig - Grup de treball. Bones pràctiques en la qualitat de l’ocupació. Pla Foment 
Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020
20 juny - Wise Cities and Universal Basic Income. CIDOB
20 juny -  Esmorzar informatiu del Fòrum Europa. Tribuna Catalunya
22 juny - Presentació Memòria Econòmica de Catalunya 2016. Especial Indústria 4.0 – 
Consell General de Cambres de Catalunya
30 juny – Comissió Permanent EOB. Barcelona Activa 
6 setembre – Conferència 11 setembre a càrrec de la Dra. Marina Subirats. Saló de Cent
14 setembre – 30 anys Barcelona Activa. Reflexió per una política econòmica local. 
Mark Weisbrot: la fallida dels experts
21 setembre – Presentació Anuari Fundació Bcn FP
21 setembre – Presentació nou projecte MUHBA
24 octubre – Conferència Indústria 4.0 i sostenibilitat. Palau Macaya
2 novembre – Plenari Consell municipal Benestar Social
10 novembre – VI Jornades IET – Bretxa salarial i desigualtats de gènere en el mercat 
de treball 

D) Jornades

Jornada CESB 
El 24 de març el CESB, junt amb l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar al 
Col·legi d’Economistes de Catalunya la jornada “Viabilitat i repercussions de l’establiment 
d’un salari mínim de ciutat”.

Amb l’assistència de 91 persones de diferents àmbits i sectors (sindicats, patronals, uni-
versitats, ajuntaments, els grups municipals de la ciutat, Diputació de Barcelona, PEMRB, 
IERMB  i diversos col·lectius com Anem a mil),  es van presentar i debatre  els estudis 
d’Eduardo Rojo, sobre “La viabilitat jurídica de l’establiment d’un salari mínim de ciutat” 
i de Jordi Suriñach, sobre “L’impacte de l’adopció d’un salari mínim a nivell local”. Ana I. 
Moreno-Monroy va tractar la segregació espacial i l’estructura urbana.

En una altra taula varen participar donant la seva visió els agents socials: Camil Ros, se-
cretari general d’UGT de Catalunya, José Cachenero, secretari d’acció sindical de CCOO 
i Yésika Aguilar de FTN. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va 
donar la benvinguda junt amb el president del CESB, Vicenç Tarrats, i la presentació va 
córrer a càrrec de Gerardo Pisarello, 1er tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. 
Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya, i Agustí Colom, regidor d’ocupació, empresa i turisme, van fer 
la cloenda

E) Col·laboracions

1. AMB - Ajuntament de Barcelona - CESB
El 24 de març  es va celebrar al Col·legi d’Economistes de Catalunya la jornada Viabilitat i 
repercussions de l’establiment d’un salari mínim de ciutat amb la que varen col·laborar a 
la seva organització els tres organismes.
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F) Publicacions

1. Redacció de dictàmens i informes
Informe sobre El treball 2016
Informes semestrals (desembre i juny) sobre l’atur a Barcelona
Resolució sobre l’establiment d’un salari mínim de ciutat
Resolució sobre la crisi política a Catalunya
Dictamen sobre els Pressupostos Municipals 2018
Informes trimestrals sobre conjuntura del mercat de treball i l’activitat econòmica a la 
ciutat

2. Edició i publicació de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2016
Enguany, al Capítol de Perspectives s’han analitzat les bases, el paper i el concepte 
d’Indústria 4.0, i el seu possible impacte en termes d’activitat econòmica, ocupació i 
model urbà, i ha comptat amb articles de:
Raül Blanco, Gerent d’Estratègia Industrial, Direcció General d’Indústria. Generalitat de 
Catalunya.
Miquel Àngel Essomba, Comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Bar-
celona.
Joan Guash Corominas, Director de Programes Públics EURECAT.
Josep Lluís Checa, Director General Adjunt LEITAT.
Esther Real, Vicerrectora Transferència coneixement de la UPC.
Xavier Pi, Comissió Indústria 4.0. del Col·legi d’Enginyers Industrials

G) Comunicació i gestió de dades

1. Presentacions als mitjans d’informació
El CESB ha continuat fent una difusió dels treballs i propostes elaborades i finalitzades du-
rant l’any i d’aquesta forma aconseguir una projecció externa. S’ha considerat rellevant, 
com cada any, la presentació d’informes a la premsa. Aquest any, es va fer al 30 maig la 
presentació de l’Informe “El treball a Barcelona 2015” a la seu del CESB.

2. Pàgina web
La pàgina web del CESB ha estat activa tot l’any, mantenint les actualitzacions i novetats 
a mida que s’anaven aprovant els diferents informes, dictàmens i estudis per la Comissió 
Executiva i altres grups de treball. També s’ha seguit treballant en l’actualització de notí-
cies en l’aplicació  de la xarxa social “twitter”.

3. Base de dades
S’han actualitzat les bases de dades, fent un recull d’allò més necessari alhora de fer 
enviaments i sense obviar generar d’altres més completes per si són d’utilitat segons es 
vagin elaborant informes i dictàmens que requereixin la seva difusió.
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4. Biblioteca

S’ha fet un treball de seguiment en la incorporació de noves publicacions a la base de 
dades creada el darrer any, que serveix per inventariar la biblioteca del Consell i tenir 
constància escrita del seu volum. De la mateixa manera, l’estoc de publicacions del CESB 
s’ha mantingut al dia partint de les variacions segons comandes de títols en concrets i de 
noves adquisicions, tant externes com internes al Consell. 

H) Recursos humans

1. Plans d’ocupació
El CESB ha mantingut la seva col·laboració amb Barcelona Activa dins del marc dels Plans 
d’ocupació gestionats per l’Ajuntament de Barcelona, i enguany ha comptat de nou amb 
tres persones dels plans d’ocupació, una auxiliar administrativa i documentalista i dos 
tècnics, amb un  contracte de sis mesos, que han col·laborat en els treballs del CESB, i als 
que se’ls ha format perquè desenvolupessin les tasques assignades.


