
Tornem. El Butlletí d’Informació Sociolaboral
del Consell Econòmic i Social de Barcelona
torna amb evidents millores i amb vocació
renovada de ser un instrument útil i eficient
per ajudar a conèixer la realitat
socioeconòmica de Barcelona.
Aquest número pretén oferir una
“radiografia” o fotofixa dels trets més
significatius i que creiem que defineixen el
mercat de treball a la ciutat de Barcelona.
Recollim dades de l’Enquesta de Població
Activa, d’atur registrat, de contractació regis-
trada, d’afiliació a la Seguretat Social...
Mirem quins col.lectius conformen la
població aturada i en quins sectors de
l’activitat econòmica mostren major capacitat
de contractació.
Altres indicadors com exportacions, tràfic de
mercaderies i passatgers, salaris, PIB,
negociació col.lectiva, consum energètic,
índex de sinistrabilitat... aniran apareixent en
propers números. Pretenem superar una
concepció de butlletí estadístic quan això si-
gui possible i aprofundir en els aspectes
qualitatius que es deriven de l’anàlisi i
explotació de les xifres.
Per davant tenim altres reptes que superar
per afiançar i consolidar el paper del CESB
com a instrument de diàleg i participació.
Aquest any, per primera vegada, el Consell
Econòmic i Social de Barcelona patrocina un
curs d’estiu a la Universitat Internacional
Menendez y Pelayo. Els dies 1, 2 i 3 de juliol,
al Centre de Cultura Contemporània,
s’analitzarà el paper dels consells econòmics
i socials en els àmbits d’actuació així com la
seva implicació en el desenvolupament d’una
política de concertació en el territori.
També estem treballant en la jornada que
organitzem cada any per analitzar diversos
aspectes del futur de la nostra ciutat. El
projecte que estem desenvolupant gira al
voltant dels següents eixos: serveis avançats
de valor afegit i vinculats a la societat del
coneixement; la logística i la distribució; la
base industrial i les activitats emergents.
Finalment cal destacar els treballs per refor-
mar els estatuts que hem d’abordar per
adequar el Consell Econòmic i Social de Bar-
celona a les noves necessitats derivades de la
seva consolidació i aconseguir que el segon
torn de presidències que iniciarem amb el
segon mandat per part de l’Ajuntament sigui
molt més àgil i dinàmic en el seu
funcionament ordinari.
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L’adopció de la
moneda única
canviarà la cultu-
ra econòmica. La
desaparició de la
possibilitat de de-
valuar impedirà recuperar per aquesta via la
competitivitat.
La política econòmica deixarà de ser una solució
però, també, deixarà de ser un problema pel fet
d’evitar-se el finançament deficitari del sector
públic i, d’aquesta forma, quedarà més crèdit
disponible per a empreses i famílies.
L’estabilitat de preus facilitarà el càlcul econòmic
i reduirà el cost de finançament afavorint el
creixement i la creació d’ocupació. Al mateix
temps, l’eliminació de costos associats al canvi
de moneda aprofundirà el mercat únic i
facilitarà la producció en sèries més llargues i la
reducció del cost unitari.
Els consumidors podran comparar preus amb
més facilitat i les empreses afrontaran una
competència creixent.
L’Euro és un pas endavant en el procés de la
Unió Europea i en la convergència econòmica.
És una gran oportunitat que, com totes, té un
element de risc. Si els preus i salaris creixen per
sobre dels que afecten els competidors, l’ajust es
farà mitjançant la pèrdua d’ocupació. Les
autoritats i agents  hauran de considerar aquesta
expectativa perquè l’experiència viscuda el 92 i
el 93 encara és pròxima. Per contra, l’anticipació
dels efectes de la unificació monetària ha
permès en els anys 1996 i 1997 un augment
important en la contractació en general i per
temps indefinit, una millora dels beneficis
empresarials i la seva reinversió, el descens en
els tipus d’interès i el major creixement
econòmic.
Cal saber que aquest és un bon camí esperan-
çador, però el més difícil és perseverar i tenir
paciència. Segons diu el refrany, una flor no fa
estiu i les empreses han d’entrar en processos de
millora contínua de qualitat i productivitat, con-
siderar que les pujades de preus són cosa del
passat, que el mercat s’ha d’anar a buscar on n’hi
hagi i que la innovació, la formació del personal
i la seva motivació són les claus del futur. Les
administracions públiques han de simplificar les
obligacions que exigeixen als ciutadans, facilitar
la competència, eliminar privilegis, frau i
pràctiques de competència deslleial. La nova
cultura econòmica es recolza en l’eficiència i
repel·leix la picaresca.

 Joaquín Trigo Portela
F.T.N.

En l’euro podem
veure-hi l’espai
únic de
representació de
la Unió Europea.
Neix com a

conseqüència de la Unió Econòmica i Monetària
i ha estat el mitjà per articular i definir una polí-
tica econòmica comuna. El seus efectes són
obvis en totes les polítiques econòmiques.
Els criteris de convergència econòmica han estat
obligatoris, la qual cosa no ha succeït amb els
«criteris de convergència social» adoptats en les
darreres cimeres de caps d’Estat de Luxemburg i
Amsterdam.
La Unió Europea necessita donar resposta als
reptes de la competitivitat econòmica imposats
per la globalització dels mercats. La Unió
Econòmica i Monetària i l’euro  són les millors
respostes que es podien oferir. Un marc
d’estabilitat econòmica i una moneda forta són
elements imprescindibles per mantenir i crear
noves empreses i mes ocupació.
No obstant això, hem de deixar clar que la com-
petitivitat basada en preus i costos es necessària
però incompleta si no afegim al valor econòmic
el valors que la estabilitat i la cohesió social po-
den aportar.
La Unió Europea ha de ser un espai econòmic
comú, però també un espai social comú que
vetlli i garanteixi els drets de les persones.
Les persones han de tornar  a ser el centre i
l’objectiu del progrés econòmic, tecnològic, so-
cial, cultural... La ciutadania té drets socials que
s´han de protegir; Europa té una senyal d’iden-
titat pròpia basada en el progrés i la cohesió so-
cial que s’han de salvaguardar i defensar.
Tot això pot estar en perill si no actuem amb
celeritat i eficàcia contra l’atur i l’exclusió social.
El drets al treball, a l’educació, a la sanitat son
els que conformen persones lliures i configuren
les societats democràtiques. Aquests son els
valors que sota cap concepte podem perdre.
L’Euro pot ser el factor que ajudi a avançar en
l’harmonització d’aquesta nova Europa i ajudar a
reduir els desequilibris socials i territorials que
encara patim.
El nou mil·leni ens ha portat una nova moneda,
nous escenaris econòmics, socials i polítics tot
això hem de posar-lo al servei de les persones
per millorar la seva qualitat de vida.
Fer una societat més justa i solidaria depèn de
nosaltres.

Ciriaco Hidalgo i Salgado
President CESB

N ú m .  1
J  u  n  y   1  9  9  8

P l a ç a  S a n t  M i q u e l ,  4 ,  p l a n t a  1 0  0 8 0 0 2  B a r c e l o n a
T e l è f o n s  4 0 2  7 8  8 7  /  4 0 2  7 2  1 2  •  F a x  4 0 2  3 2  5 0

L’EURO, UNA
NOVA CULTURA

CONTRACTACIÓ SEXE GRUPS D’EDAT                       SECTOR  ECONÒMIC
TOTAL HOMES DONES Menys19 de 19 a 24 de 25 a 45 Més de 45 AGRIC. IND. CONS. SERV.

INDEFINITS 23.800 14.056 9.744 581 5.417 14.002 3.800 51 4.348 1.160 18.241
TEMPORALS 129.755 67.537 62.218 10.526 40.882 66.165 12.182 251 11.205 12.879 105.420



T A X E S   D ‘A C T I V I T A T   I  O C U P A C I Ó
Segons els cens de 1996 Barcelona te una
població d’1.508.805 persones. El 46,7% són
homes i el 53,3%, dones.

L’Enquesta de Població Activa corresponent al
1r trimestre de 1998 situa la població activa
major de 16 anys en 638.400 persones, mentre
que la problació activa de majors de 16 anys
i menor de 65 anys es de 633.600 persones.
La taxa d’activitat específica (<16 i >65) és
del 65,6% i la d’ocupació del 54,7%. Aquestes
xifres estan per sobre de les corresponents a la
província, que té una taxa d’activitat del
65,1%, i del 53,9% la d’ocupació.

El homes presenten una taxa d’activitat
específica del 76,1%, mentre que les dones
registren una taxa del 56,4%. L’EPA estima que
els homes majors de 16 anys ocupats es de
309.200 i  224.200  dones.

El nombre de persones registrades com a
aturades ha continuat minvant durant el
1r trimestre de 1998. Els 58.805 demandants
d’ocupació inscrits el mes de gener s’han
reduït a 58.136 el mes de març. Aquesta
tendència general s’inverteix en el cas de les
dones, que augmenta lleugerament.

Segons el nivell d’estudis, l’atur s’incrementa
entre els aturats de més baixa qualificació i es
redueix entre els tècnics,

Per edats, disminueix l’atur juvenil i augmenta
el dels més grans de 45 anys.

Per sectors de l’activitat econòmica, és el sector
industrial el que presenta un descens en el
nombre de persones aturades.

A T U R   R E G I S T R A T

Activitat Econòmica
Agricultura    195
Indústria 16.864
Construcció 11.992
Serveis 29.421

Mitjana 1r. trimestre 1998

Taxes globals. Població de mes de 16 anys



El nombre total de persones donades d’alta
a la Seguretat Social durant el 3r trimestre
de 1997 va ser de 723.247. En el règim
general es van comptabilitzar 611.350 altes i,
en autònoms, 111.897.

En el règim general, el sector serveis absorbeix
el 58,6% del afiliats, la indústria un 25,4% i la
construcció, el 16%. En xifres absolutes, els
serveis tenen 358.118 afiliats donats d’alta, la
indústria 155.227 i, la construcció, 97.667.

Els 111.897 treballadors autònoms es
distribueixen per sectors d’acord amb la
següent classificació: serveis, 89.842;
indústria, 13.638; construcció,  6.424,
i agricultura i altres, 1.993.

El nombre total de contractes registrats a Bar-
celona durant els mesos de gener a març de
1998 se situa en 153.555, dels quals 81.593
corresponen a homes i 71.962 són per a do-
nes. La contractació d’homes va superar en 7
punts la femenina.

Els 23.800 contractes indefinits suposen un
15% del total de la contractació registrada.
Aquest percentatge se situa per sobre del doble
de la mitjana de l’any 1997.  En aquest tipus
de contractació els homes superen les dones en
18 punts.

Segons l’edat de les persones contractades,
s’han registrat 15.982 contractes de més grans
de 45 anys, mentre que els menors de 25 anys
aconsegueixen 57.406 contractes.

C O N T R A C T A C I Ó   R E G I S T R A D A

A F I L I A C I Ó  S E G U R E T A T   S O C I A L

Régim General

Autònoms



Molt breument

D’interès

reocupacions dels ciutadans de la Unió Europea
Segons una enquesta realitzada entre els ciutadans de la UE, els temes que més preocupen son:
1. Augment del narcotràfic/delinqüència organitzats (69%)
2. Augment d’impostos (69%)
3. Tancament de petites explotacions agràries (62%)
4. Tancament de les petites i mitjanes empreses (57%)
5. Tancament d’empreses pesqueres (57%)
6. Agreujament de la crisi econòmica (56%)

emòria socioeconòmica de Barcelona
El passat dia 19 de febrer es va presentar la Memòria Socioeconòmica de Barcelona elaborada pel CESB a la Universitat Pompeu Fabra, davant d’un
nombrós públic.El president del CESB, Ciriaco Hidalgo, va explicar-ne els continguts i va fer entrega de l’avanç de dades del mercat de treball 1998
a Barcelona. El rector de la UPF, Enric Argullol, va tancar l’acte amb la conferència «La universitat davant els reptes socioeconòmics del segle XXI».

r. congrés de la dona
Els propers dies 15 i 16 de gener de 1999 es celebrarà a Barcelona el 1r CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA, sota el lema  «La ciutat que
les dones volem» es debatran les següents  ponències :  Mujeres migrantes, Les dones i els serveis de la ciutat, , Salut i Qualitat de vida, Les dones ,
els espais i el temps a Barcelona, Transformem la ciutat donant  valor a la participació de les dones i Dones i ciutat en l’espai mediàtic
.

romoció econòmica internacional de Barcelona
El passat dia 6 de maig es va realitzar la presentació de les campanyes de l’Àrea de promoció econòmica i d’ocupació de l’Ajuntament de Barcelona
davant de directius de més de 250 empreses de la ciutat.
La tinenta d’alcalde, Maravillas Rojo va presentar les deu campanyes sectorials que s’han desenvolupat en col.laboració amb el sector privat, i va fer
una anàlisi del dinamisme econòmic de la ciutat.El director mundial de la Divisió de localització de negocis d’Arthur Andersen , va exposar la
percepció que es té de Barcelona en l’àmbit mundial.
Va clausurar l’acte l’alcalde Joan Clos que va exposar els projectes de futur de Barcelona.

arxa mundial contra l’explotació infantil
El passat dia 13 els membres de la marxa contra l’explotació infantil i per l’educació van arribar a Barcelona. A la plaça de la catedral, davant de
centenars d’estudiants, els varen donar la benvinguda , Xavier Casas, primer tinent d’alcalde de Barcelona; Núria Gispert, consellera de Justícia; Marisa
Fernández, d’UGT i Joan Coscubiela, de la CONC entre d’altres.
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Recentment s’ha signat el Pacte per a l’ocupació a Catalunya entre la Generalitat i els agents econòmics i socials.El pacte, amb vigència per
al trienni 1998-2000, preveu:
• Mesures de creació de treball: potenciant els nous filons d’ocupació, amb línies de finançament per a inversions creadores de llocs de

treball, i  incentivant la reordenació i reducció del temps de treball.
• La interrelació dels tres subsistemes de formació professional i creació del Consell Català de FP.
• La creació del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació a Catalunya.

La Diputació de Barcelona, CCOO i UGT van signar un pacte per a l’ocupació que pretén reduir la taxa d’atur de la província del 18 al 7%
abans del 2004. Això suposa la creació de més de 318.000 nous llocs de treball. El compromís econòmic és de 2.300 milions durant 1998.
Les matèries que desenvolupen estan referides a les següents àrees: financera, màrqueting, administrativa i comptable, fiscalitat il.legal, re-

cursos humans i informàtica.

Joan Clos, alcalde de Barcelona i Ignasi Farreres conseller de Treball van signar un conveni de col.laboració en l’àmbit de les polítiques ac-
tives d’ocupació.El conveni fa referència a les conclusions de la cimera de Luxemburg i al principi de subsidiarietat, així com a les prioritats
d’activar en favor dels col.lectius amb majors dificultats d’inserció laboral.La col.laboració s’estendrà a les accions i programes regulats en les

ordres del Departament de Treball corresponents a: orientació per a l’ocupació, escoles taller, plans d’ocupació, agents d’ocupació i de
desenvolupament local, col.laboració social, PIRMI i formació ocupacional.
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NIVELL D’INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 16 ANYS
No sap llegir Estudis primaris Batxillerat Formació professional Grau migz Grau superior No consta

3.774 565.904 375.278 130.443 96.295 130.151 10.957
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