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Funcionament ordinari

A) Reunions dels òrgans de Govern 

1 - Ple

El 12 de desembre de 2017 al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona es reuneix el Ple del CESB en sessió 
ordinària. 

L’alcaldessa de Barcelona, senyora Ada Colau va presidir la reunió.

Juntament amb la incorporació dels nous i noves conselleres, i les noves entitats, es fa un reconeixement a les per-
sones que han format part des dels inicis del CESB fins el moment present. 

Es procedeix al relleu de la presidència que recau en la senyora Marina Subirats i Martori 

Es va presentar i aprovar la Memòria d’Activitats 2017; el Pla de Treball 2018; la Memòria Socioeconòmica de Barce-
lona 2016; i el Dictamen sobre els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona 2018.

2- Comissions Executives

2.1 Comissió Executiva – 18 gener
Es fa una valoració del Ple de desembre i es presenta una proposta del Pla de treball del quadrimestre 2018 així com 
la de l’elaboració d’un pla de comunicació.

2.3 Comissió Executiva - 1 març
S’informa de les reunions i activitats de la presidència i secretaria general. 

Es debaten els informes sobre el Salari mínim de ciutat i la Indústria 4.0, així com el programa del II Fòrum Rosa Virós.

 2.4 Comissió Executiva – 9 abril
Es debat la preparació del II Fòrum Rosa Virós i s’aprova presentar una resolució sobre la igualtat de gènere al treball. 
Es debaten les esmenes presentades a l’informe del salari de ciutat i la situació de la Memòria Socioeconòmica de 
Barcelona 2017.

2.5 Comissió Executiva – 7 maig
Es fa un balanç del II Fòrum Rosa Virós.

Es fa una proposta de presentació de l’informe sobre la Indústria 4.0 i s’informa de l’estat de la Memòria Socioeconò-
mica de Barcelona 2017.

2.6 Comissió Executiva – 11 juny
Després de la presentació a la premsa de l’informe La indústria 4.0 té lloc la reunió de la Comissió Executiva que 
acaba ajornada donat que el temps de la roda de premsa es va perllongat per sobre del previst.

2.7 Comissió Executiva – 2  juliol
S’explica la situació i es debaten els informes sobre Salari mínim de ciutat, l’informe de reforma de la Casa Padellàs, 
El treball a Barcelona, i la seva futura presentació. S’informa sobre la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2017.

Es debat la possibilitat de fer un informe sobre l’habitatge a Barcelona.

Es decideix visitar el territori afectat pel Pla Delta.
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S’aprova la proposta de Barcelona Activa que el CESB formi part del grup impulsor del document marc sobre el Pacte 
del temps, així com de l’elaboració d’un estudi sobre el tema.

2.8 Comissió Executiva – 17 setembre
Es debat el Pla d’activitats setembre-desembre 2018.

S’informa sobre la presentació a l’octubre de l’informe sobre MUHBA-Casa Padellàs.

S’informa sobre l’estat de l’informe de l’Habitatge a Barcelona.

2.9 Comissió Executiva – 11 octubre
S’aprova el capítol de Valoracions i propostes de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2017 i de l’informe de 
Treball a Barcelona. 2017

2.10 Comissió Executiva – 12 novembre
Es proposa nomenament de les vicepresidències dels grups I i II. 

S’informa sobre l’estat dels pressupostos municipals 2019.

2.11 Comissió Executiva – 3 desembre
Preparació del Ple, amb l’aprovació del Pla d’activitats 2019 i de la Memòria d’activitats 2018, Dictamen de les modi-
ficacions de les Ordenances Fiscals 2019 i de la Resolució sobre la pròrroga dels Pressupostos municipals 2019

3. Reunions de comissions i grups de treball del CESB

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

3.2 Grup de treball de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona
Durant diferents reunions es van establir les línies de treballar a desenvolupar.

Al Capítol V de Perspectives es decideix analitzar, mitjançant diferents articles, les repercussions i oportunitats que 
suposa per a la ciutat i la seva àrea metropolitana el projecte del nou Pla Delta.

3.3 Grup treball - II Fòrum Rosa Virós – Desigualtats de gener a les feines i pobres de les dones. Què 
s’ha de fer?
Amb la Regidoria de Feminismes i LGTBI es va endegar un grup de treball per poder dur-lo a terme. 

L’acte va esdevenir en dos dies de ponències i debats i la presentació de l’estudi Dones i treballs. Una aproximació 
al mercat de treball des de la perspectiva de gènere elaborat, per indicació del CESB, per l’equip de recerca Quit de 
l’UAB -Sara Moreno, Núria Sánchez i Vicent Borràs.

3.4 Grup treball sobre la igualtat a les empreses
Es va crear un grup de treball per endegar estratègies d’actuació i avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes 
a les empreses, així com per establir una continuïtat en allò resolt, sobre aquest tema, i per desenvolupar la resolució 
presentada a les jornades d’enguany del II Fòrum Rosa Virós i sobre la Resolució que d’aquest fòrum es va despendre.

L’objectiu és intentar arribar a un consens en l’adopció de mesures que siguin efectives per aconseguir una igualtat 
real en el món de treball.

Els dies 31 de maig, 25 de juny, 13 de setembre, 16 d’octubre, 12 de novembre i 20 de desembre es van reunir en 
aquest grup de treball els membres que composen el CESB, i van participar l’Observatori Dona, Empresa i Economia 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, la Regidoria de Feminismes i LGTBI i Barcelona Activa.
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3.5 Grup treball Salari ciutat
El 14 febrer es van establir les línies finals -Valoracions i propostes-  de l’Informe El salari mínim i rendes bàsiques a 
la ciutat, així com les de la seva presentació pública.

En aquest grup van participar les següents entitats: CCOO, FTN, UGT, PIMEC, FEPIME, AMB, Pla Estratègic Metropo-
lità, Barcelona Activa, Taula del tercer sector social, Cáritas, Anem a Mil, Ajuntament de Barcelona (Àrea de drets 
socials).

3.6 Grup treball Indústria 4.0
El 20 de febrer es van establir les Valoracions i propostes de l’informe La Indústria 4.0 així com les de la seva presen-
tació pública.

En aquest grup van participar les següents entitats: CCOO, FTN, UGT, PIMEC, FEPIME, Consell de la Formació Profes-
sional, Pacte Industrial Metropolità, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Barcelona Activa.

B) Relacions institucionals

1. Reunions amb experts 
Sr. Agustí Bosch, Mª José García, CUIMP
Sr. Ernest Cañada, Alba Sud
Sr. Anton Costas, catedràtic d’Economia UB
Sr. Miguel Àngel Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut
Sr. Oriol Estela, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Sr. Ricard Gomà, director d’IERMB
Sra. Anna Mercadé, directora de l’Observatori  Dona, Empresa i Economia, Cambra de Comerç Barcelona
Sra. Esther Real, UPC
Sra. Itziar Rueda, PIMEC
Sr. César Sánchez, FEPIME
Sr. Héctor Santcovsky, AMB
Sra. Mar Serna, exconsellera de Treball de la Generalitat de Catalunya

2. Relacions amb entitats i institucions
Ajuntament de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona Activa S.A.
Centre Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Cercle d’Economia
CIDOB
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
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
FEPIME
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Fòrum Europa. Tribuna Catalunya
Fundación Confucio
Fundació CYD
Fundació FP de Barcelona
MUHBA
Observatori del Tercer Sector
Pacte Industrial Metropolità
Patronat Barcelona Cultura
PIMEC
Pla Estratègic de Turisme
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
QUID, Universitat Autònoma de Barcelona
Taula del tercer sector social de Catalunya
Tribuna Catalunya
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

3. Reunions específiques
• Presidents grups municipals
10 gener – President grup municipal socialista, senyor Jaume Collboni
23 gener – President grup municipal ERC, senyor Alfred Bosch
29 gener – President grup municipal Demòcrata, senyor Xavier Trias
30 gener – President grup municipal popular, senyor Fernández Díaz
6 febrer – Presidenta grup municipal CUP- senyora Eulàlia Reguant
6 febrer – Presidenta grup municipal Ciutadan’s, senyora Carina Mejías
20 març – Grup municipal Barcelona en Comú, senyor Gerardo Pisarello

• Altres:

9 gener -  Reunió amb el gerent municipal, senyor Jordi Martí 
18 gener – Reunió amb el conseller del CESB (grup III), senyor Jordi García Brustenga
23 gener - Reunió amb la directora General de Barcelona Activa  i gerent de política econòmica i desenvolupament 
local, senyora Sara Berbel 
29 gener - Dinar de treball amb el regidor de Treball, senyor Agustí Colom 
26 febrer - Reunió segona tinenta d’alcaldia, senyora Laia Ortiz
28 febrer - Dinar de treball amb membres de l’AMB, senyors Héctor Santcovsky i Guillem Alsina
5 març – Reunió  amb  el comissionat d’Educació i Universitats,  senyor  Miguel  A. Essomba
22 maig – Reunió amb la portaveu del grup municipal socialista, senyora Carme Andrés
10 juliol – Reunió amb la responsable del Departament d’estudis d’opinió de l’Ajuntament de Barcelona, senyora 
Anna Parés
2 d’octubre – Reunió amb el grup municipal Ciutadans, a petició de la senyora Marilén Barceló
4 d’octubre – Reunió amb la directora de Barcelona Activa, senyora Sara Berbel
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20 de novembre – Reunió amb el cap de premsa de l’Ajuntament de Barcelona, senyor Francesc Santiago
26 de novembre – Reunió amb el gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona, senyor Jordi Martí

4. Reunions amb nous membres del CESB
15 gener – Reunió amb el senyors Antoni Cañete i Lluís Viguera, secretari i gerent de l’ Àrea institucional de 
PIMEC, respectivament
31 gener – Itziar Rueda, PIMEC
16 febrer – Reunió amb la senyora Ma. Helena de Felipe, presidenta de FEPIME
19 febrer – Reunió amb el senyor Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya
27 febrer – Reunió amb els senyors Perfecto Alonso i Guillem Perdrix, president  i director, respectivament, de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
1 març – Reunió amb el senyor José González, president de PIMEC
6 març – Reunió amb el senyor Gay de Montellà, president de FTN
9 març – Reunió amb el senyor Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya

5. Compareixences
El 13 de novembre la presidenta del CESB, senyora  Marina Subirats, va presentar la Memòria Socioeconòmica de 
Barcelona. 2017 a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona

C) Trobades, conferències, jornades externes

La presidenta, senyora Marina Subirats, i el secretari general, senyor José A. Fernández, així com l’equip de tècnics, 
han assistit als següents actes i jornades

27 febrer – Dinar de treball Comitè d’experts. Preparació VI Congrés Tercer Sector 
2 març – Acte constitució Consell assessor Promoció Ciutat
6 març – Jornada PIMEC. La Temporalitat laboral en el punt de mira 
9 març – 10è aniversari Fòrum FEM TALENT. Promoció de la igualtat. Parc Tecnològic. Barcelona Activa
13 març – Converses al cercle. Cercle d’Economia
21 març – Acte de presentació d’Equidest, Qüestionari online d’autoavaluació per a la Igualtat a l’Empresa. Bar-
celona Activa
22 març – Dinar de treball - L’àmbit local com a generador de polítiques socials. Ricard Gomà – Consell Assessor, 
Taula del Tercer Sector
9 abril – Reunió sobre l’ Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials. Acord ciutadà  per una Barce-
lona Inclusiva
13 abril – Comitè Rector Estratègies d’ocupació de Barcelona 2016-2020. Saló de Cròniques. Ajuntament de 
Barcelona
5 maig – Acte Ciutats contra la gentrificació. Poden els governs locals civilitzar els poders globals?. Conversa 
entre la senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, i la senyora Saskia Sassen, sociòloga 
17 maig - 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya. Col·legi d’Economistes de Catalunya
24 maig – Comissió Permanent. Pacte Industrial Metropolità
24 maig – Dinar debat. Fòrum Europa. Tribuna Catalunya. Amb la senyora Ada Colau, aldaldessa de Barcelona
29 maig – Taula permanent del Pla per al foment de l’ocupació juvenil. Pati Llimona. Barcelona Activa
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31 maig – Presentació anuari FP a Bcn/AMB – Consell Formació Professional
4 juny – 3è Congrés Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. La digitalització. El futur de la pime catalana. 
FEPIME
13 juny – XXIIè Consell General del Pacte Industrial i commemoració dels 20 anys del Pacte Industrial. Auditori 
Edifici MediaTic
13 juny - Dinar de treball Comitè d’experts. Preparació VI Congrés Tercer Sector 
18 juny – Reunió grup impulsor del document marc sobre el Pacte del temps. Barcelona Activa
19 juny – L’empresa social: reptes i aliances. Palau Macaya
21 juny – Reunió Taula contra la feminització de la pobresa
22 juny – Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya. Cambra de Comerç de Barcelona
27 juny – Ple del Consell de l’habitatge. Ajuntament de Barcelona
4, 5 i 6 juliol – Viatge a Santander. 24 Encuentro CES España – UIMP
5 juliol – Comissió permanent Consell Formació Professional – Ajuntament de Barcelona
19 juliol – Acte commemoratiu del 15è aniversari de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
13 setembre – Presentació del Llibre blanc del futur del treball. Barcelona Activa
28 setembre – Los Nuevos retos de las ciudades globales – CIDOB
4 d’octubre - Reunió grup impulsor del document marc sobre el Pacte del temps. Barcelona Activa
26 d’octubre – XVIII Simposi de la renda bàsica. Drets a l’existència material, llibertat i igualtat. Barcelona Activa
9 de novembre – El factor Barcelona: clau per a l’economia catalana. Col·legi d’Economistes de Catalunya
12 de novembre – Premio Maestros de la Comunicación – FEPIME
20-21 de novembre – I Congrés Internacional Dona i Empresa – PIMEC
21-22 de novembre – VI Congrés Tercer Sector Social. Participació de la presidenta del CESB, senyora Marina 
Subirats a la taula: El món local com a generador de polítiques socials
23 novembre – Col·laboració amb ponència de la presidenta del CESB, senyora Marina Subirats, amb el CES de 
les Illes Balears

D) Jornades

II Fòrum Rosa Virós

Va tractar de les Desigualtats de gènere a les feines i pobresa de les dones. Què s’ha de fer?. 

Va comptar amb la col·laboració de la Regidoria de Feminismes i Transversalitat de gènere de l’Ajuntament de Bar-
celona. 

Es va celebrar a la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona el 25 i 26 d’abril i van participar al voltant 
de 180 persones.

L’alcaldessa de Barcelona, senyora Ada Colau, va inaugurar l’acte junt amb la regidora de Feminismes i LGTBI, senyora 
Laura Pérez, i amb la presidenta del CESB, senyora Marina Subirats.

Es va presentar una resolució del CESB sobre la igualtat d’homes i dones en el món laboral. A la cloenda va participar 
la segona tinenta d’alcalde, senyora Laia Ortiz, i la directora general d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, senyora 
Mireia Mata.
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E) Col·laboracions

Barcelona Activa - CESB
Barcelona Activa va convidar al CESB a participar en el Pla d’Acció 2018-2019 del Pacte del Temps de Barcelona i 
formar part del grup impulsor amb altres organitzacions.

F) Visites

El 22 de novembre va tenir lloc la visita al territori del Pla Delta per part de la Comissió Executiva després d’una breu 
del comissionat del Pla Delta, senyor Marc García.

G) Publicacions

 Redacció de dictàmens i informes
Informe sobre La indústria 4.0
Informe sobre L’habitatge a Barcelona
Informe sobre El treball a Barcelona. 2017
Informes semestrals (desembre i juny) sobre l’atur a Barcelona
Informe sobre la reforma de la Casa Padellàs
Estudi Dones i treballs. Una aproximació al mercat de treball de Barcelona des de la perspectiva de gènere. (junt 
amb QUIT i la regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.
Resolució sobre els Pressupostos municipals 2019
Dictamen sobre la modificació de les Ordenances Fiscals 2019
Avantprojecte d’informe sobre l’Habitatge a Barcelona

Edició i publicació de la Memòria socioeconòmica de Barcelona 2017
El CESB ha editat, com cada any, la Memòria socioeconòmica de Barcelona. El tema tractat al capítol de Perspectives 
ha estat el Pla Delta i les seves repercussions.

-  Del delta del Besòs al delta del Llobregat
     Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

-  L’Hospitalet i el projecte 31
     Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat

-  L’estratègia delta: enfortint la competitivitat de la Barcelona metropolitana
  Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

-  Una nova estratègia per a la plataforma econòmica del delta del Llobregat
  Marc A. García, director de l’Oficina estratègica de l’àmbit del Pla del delta del Llobregat, Ajuntament de 

Barcelona

-  El Plan del Delta, 25 años después
  Sergi Alegre,  ex-tinent alcalde d’urbanisme i medi ambient del Prat de Llobregat, per part d’Iniciativa per 

Catalunya - Verds.
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-  El nou Pla Delta: una oportunitat per millorar la salut i el benestar de les persones
  Elia Díez i Imma Cortès Franch. Agència de Salut Pública de Barcelona

H) Comunicació i gestió de dades

1. Presentacions als mitjans d’informació
11 juny – Presentació de l’informe La indústria 4.0 amb la participació de l’UPC.

6 juliol – Presentació de l’informe El salari mínim i rendes bàsiques a la ciutat.

31 d’octubre – Presentació de l’informe sobre la reforma de la Casa Padellàs

8 novembre –  Presentació de l’informe El treball a Barcelona. 2017

11 desembre – Presentació de la Resolució sobre els pressupostos 2019 de l’Ajuntament de Barcelona 

2. Pàgina web
El CESB ha mantingut activa la seva pàgina web amb les actualitzacions del treball efectuat a mida que s’anaven 
acomplint les tasques previstes al Pla d’activitats 2018 aprovat.

També s’ha seguit treballant amb l’actualització de notícies en l’aplicació  de la xarxa social “twitter”.

3. Base de dades
S’ha mantingut actualitzada la base de dades, efectuant els canvis necessaris generats, així com la cerca i posa-
da al dia de dades d’institucions, organitzacions i empreses que s’han considerat d’interès alhora de fer la difusió 
d’informes i dictàmens elaborats pel CESB.

4. Biblioteca
S’han incorporat les noves publicacions a l’inventari de la biblioteca del Consell i s’ha mantingut al dia l’estoc de 
publicacions del CESB partint de les variacions segons comandes de títols en concret i de noves adquisicions, tant 
externes com internes. 

I) Recursos humans

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 amb tres persones dels plans d’ocupació. 


