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1.- Objectius estratègics

	 Adaptar	 el	 funcionament	 i	 les	 estructures	 del	
CESB	a	la	Carta	Municipal.

	 Consolidar	el	Consell	Econòmic	i	Social	de	Barce-
lona	com	a	òrgan	de	consulta	i	participació	en	els	
àmbits	econòmics,	socials	i	pressupostaris	de	Bar-
celona	i	alhora	impulsar	la	seva	visió	global	sobre	
el	conjunt	de	la	ciutat	i	el	seu	entorn	obrint	noves	
línies	d’anàlisi	i	propostes.

	 Desenvolupar	les	funcions	atribuïdes	a	l’article	3	
dels	actuals	Estatuts	 i	 les	que	puguin	ser	atribu-
ïdes	com	a	conseqüència	de	la	 incorporació	a	la	
Carta	Municipal.

2.- Eixos fonamentals

Dels	objectius	estratègics	se’n	desprenen	les	següents	
activitats:

I.	 Elaborar	una	proposta	de	nous	Estatuts	 i	de	Re-
glament.

II.	 Adaptar	l’estructura	del	CESB	i	constituir	els	nous	
òrgans	 de	 govern	 i	 òrgans	 complementaris	 del	
CESB.

III.	 Elaborar	i	ratificar	convenis	de	col·laboració	amb	
organismes	i	entitats	d’interès.

iV.	 Debatre	 i	 definir	 indicadors	 socials,	 d’activitat	
econòmica,	mercat	de	treball	i	altres	que	es	con-
siderin	convenients.

V.	 Elaborar	la	Memòria	Socioeconòmica	de	Barcelo-
na.

VI.	 Coordinar	 els	 estudis	 i	 informes	 socio-laborals	
proposats	pels	òrgans	de	govern	.

VII.	 Col·laborar	i	 impulsar	la	posta	en	marxa	del	Mu-
seu	de	la	Història	social	de	Barcelona.

VIII.	Elaborar	un	Pla	de	comunicacions	per	donar	a	co-
nèixer	les	activitats	i	documents	del	CESB.

IX.	 Mantenir	i	ampliar	el	fons	documental.

X.	 Consolidar	les	relacions	amb	Consells	Econòmics	
i	Socials	d’altres	àmbits.

Descripció d’Eixos i activitats 2011

Eix I. Elaborar una proposta de nous Estatuts

La	reforma	de	la	Carta	Municipal	i	els	dictàmens	previs	
del	catedràtic	Alejandro	Sainz	assenyalen	que	els	Es-
tatuts	s’hauran	de	modificar	per	adaptar-los	a	la	nova	
situació	i	per	a	corregir	algunes	disfuncions	entre	els	
dos	textes.

Objectiu
Adaptar	els	Estatuts	i	Reglament	a	la	nova	realitat

Eix II.  Adaptar l’estructura del CESB

Objectiu
Elaborar	l’organigrama	de	funcionament
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Eix III. Elaborar i ratificar convenis de col·laboració 
amb organismes i entitats d’interès

El	 CESB	 estableix	 relació	 amb	 altres	 entitats	 locals	 o	
sectorials	que	 li	permeten	aprofundir	en	el	coneixe-
ment	 dels	 temes	 que	 treballa.	 Aquesta	 col·laboració	
haurà	 de	 comptar	 amb	 un	 protocol	 formalitzat	 mit-
jançant	convenis	o	bé	contemplar-se	altres	fórmules	
per	a	l’intercanvi	d’informació	i	de	participació.

Objectiu
Consolidar	el	procés	d’intercanvi	d’informació	i	coor-
dinació	amb	altres	organismes	i	entitats.

Eix IV. Debatre i definir indicadors socials, d’acti-
vitat econòmica, mercat de treball i altres que es 
considerin convenients

El	CESB	 impulsarà	activitats	que	 incrementin	 la	seva	
visió	global	sobre	el	conjunt	de	l’activitat	socioeconò-
mica	de	la	ciutat	i	el	seu	entorn,	així	com	sobre	la	seva	
capacitat	d’incidència	externa.

Objectiu
Definir,	a	partir	de	la	reflexió	comuna,	els	 indicadors	
socials	 i	 econòmics	 de	 l’Informe	 de	 conjuntura	 que	
permetin	realitzar	el	treball	i	anàlisi	dels	diferents	as-
pectes	socioeconòmics	per	part	dels	òrgans	del	CESB.

Eix V. Elaborar la Memòria Socioeconòmica de Bar-
celona

La	Memòria	Socioeconòmica	de	Barcelona	s’haurà	de	
presentar	i	aprovar	durant	el	primer	semestre	de	l’any.

Objectiu
Coordinar,	redactar,	editar	i	difondre	la	Memòria	Soci-
oeconòmica	de	Barcelona

Presentar	propostes	de	millora	 	qualitativa	dels	seus	
continguts

Activitats
Editar	la	Memòria	Socioeconòmica	de	Barcelona	

Organitzar-ne	la	presentació	pública

Coordinar	la	difusió	social	i	mediàtica

Eix VI. Elaborar els estudis i informes sociolaborals 
proposats pels òrgans de govern

La	dinàmica	social	 i	econòmica	de	 la	ciutat	compor-
ta	canvis	pels	que,	sovint,	es	requereix	un	aprofundi-
ment.	Amb	aquest	motiu	s’encetaran	estudis	propo-
sats	pels	òrgans	de	govern	que	es	considerin	d’interès	
per	als	nous	reptes	locals.

Objectiu
Realitzar	estudis	que	responguin	a	les	necessitats	i	de-
mandes	socioeconòmiques	de	Barcelona.

Eix VII. Col·laborar i impulsar la posta en marxa del 
nou Centre de la industrialització

Es	tracta	d’un	museu	sobre	el	moviment	social	i	la	in-
dustrialització	que	dependrà	del	Museu	d’Història	de	
Barcelona.

Objectiu
Conèixer	i	col·laborar	en	les	iniciatives	i	projectes	

Activitats
Coordinació	del	grup	de	treball

Contacte	amb	organismes	externs	per	al	desenvolu-
pament	i	concreció	del	projecte

Col·laboració	en	la	difusió	del	projecte

Eix VIII. Pla de Comunicació per donar a conèixer 
les activitats i documents del CESB

Cal	aprofundir	 la	projecció	externa	 i	difusió	dels	tre-
balls	i	propostes	del	CESB.

Objectiu
Mantenir	informats	als	mitjans	de	comunicació	de	les	
activitats	i	documents	realitzats	pel	CESB

Activitats
Editar	 i	 difondre	 els	 documents	 que	 siguin	 d’interès	
general

Editar	l’Informatiu	del	CESB	en	suport	informàtic

Actualitzar	les	bases	de	dades

Actualitzar	la	web	del	CESB
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Eix IX. Mantenir i ampliar el fons documental

El	CESB	té	una	documentació	especialitzada	en	temes	
socials	i	econòmics	que	cal	ampliar	amb	l’objectiu	que	
pugui	servir	per	a	l’aprofundiment	dels	projectes	que	
es	desenvolupin	i	per	a	un	millor	coneixement	biblio-
gràfic	de	les	matèries	analitzades.

Objectiu
Conservar	i	ampliar	el	fons	documental	del	CESB

Activitats
Organització	de	la	documentació	rebuda

Identificar	on	són	les	publicacions	d’interès	per	a	con-
sulta	dels	membres	del	CESB	o	de	les	comissions	del	
treball

Elaborar	els	dossiers	de	documentació	per	als	òrgans	
de	govern	i	comissions	de	treball

Arxiu	i	catalogació	de	la	documentació	i	material	bi-
bliogràfic

Actualització	de	la	base	de	dades	bibliogràfica.

Eix X. Consolidar les relacions amb consells econò-
mics i socials d’altres àmbits

El	CESB	ha	estat	sempre	 impulsor	 i	 facilitador	de	 les	
relacions	 entre	 consells	 econòmics	 d’altres	 territoris	
-CESE,	CES,	CTESC	i	CES	locals-,	com	a	forma	de	poten-
ciar	les	activitats	comunes	i,	sobre	tot,	per	a	millorar	
la	metodologia	de	treball	i	els	resultats	de	les	anàlisi	
realitzades.

Activitats
Assistir	a	les	reunions	pertinents

Coorganitzar	activitats	amb	altres	CES

3.- Propostes de Jornades per al Pla de Treball 
del CESB 2011

1.- Futur del treball. Treball del futur

Treball	precari	i	submergit,	col·lectiu	IOE,	CESB	i	Fun-
dació	Bofill.

Treball	digne,	OIT

Treball	del	futur,	senyor	Joan	Majó

Nou	marc	de	relacions	laborals.	Taula	rodona	amb	pa-
tronal	i	sindicats.

2.- Formació i qualificacions professionals

Coorganitzada	amb	la	Fundació	Consell	de	la	Forma-
ció	Professional

La	 Formació	 Professional	 en	 el	 context	 actual.	 Crisi	
econòmica	i	impuls	de	l’economia	del	coneixement.

Les	 qualificacions	 professional,	 eina	 per	 reconeixe-
ment	i	la	promoció	professional.

Necessitat	d’integració	dels	diferents	subsistemes.

L’educació	 i	 la	 formació	 del	 talent	 creatiu.	 Senyora	
Concha	 Fernández,	 IES	 Menéndez	 i	 Pelayo,	 i	 senyor	
José	Manuel	del	Pozo.

3.- El futur de l’estat del Benestar

Reforma	fiscal	i	finançament	dels	serveis	públics.

Tipus	de	gestió	dels	serveis	públics.


