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1. Presentació
En el Balanç del darrer mandat hem de destacar:

1. FUNCIONAMENT

La consolidació de la Comissió de Medi Ambient.

2. EDICIÓ DE LA MEMORIA SOCIOECONÒMICA

L'edició de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 1997.
L'edició de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 1998.

3. ELABORACIÓ DE DICTAMENS I RESOLUCIONS

Dictamen de les Ordenances fiscals i de preus públics 1999.
Dictamen dels Pressupostos generals 1999.
Annex al dictamen dobre les ordenançes fiscals per a 1999 relatiu a la adaptació a la Llei de
mesures fiscals, administratives i d'rdre social que acompanya la Llei de pressupostos
generals de l'Estat per a 1999.
Dictamen de les Ordenances fiscals i de preus públics 2000.
Dictamen de les Ordenances generals 2000.
Dictamen del Pla de Formació i Inserció Professional 1999.
Dictamen sobre la ordenança relativa a la Circulació de vianants i vehicles.
Dictamen sobre la Ordenança general del medi ambient urbà.
Annex sobre la modificació de les valoracions, propostes i conclusions del dictamen
sobre la Ordenança general del medi ambient urbà relatiu a la
Dictamen sobre la Ordenança relativa a la previsió d'espais per a càrrega i descàrrega als
edificis.
Dictamen sobre la Ordenança relativa a l'ús de les vies i els espais públics.
Dictamen sobre la Ordenança relativa als usos del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona.
Dictamen sobre la Ordenança relativa a la incorporació de sistemes de captació d'energia
solar als edificis.
Resolució sobre la gratuïtat del transport públic associada a la participació en programes de
recerca activa d'ocupació.
Resolució relativa a l'aprovació de la Carta Municipal a les Corts generals.

4. ESTUDIS

La col.laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona en la realització de l'estudi:"
L'ESTUDI DEL TEMPS. MES ENLLÀ DE LA SEVA DIMENSIÓ HORÀRIA I DE LA SEVA
INCIDÈNCIA A LA CIUTAT".
La col.laboració amb la Universitat de Barcelona en la realització de l'estudi:"LES
RELACIONS LABORALS A LA CIUTAT DE BARCELONA".
La col.laboració amb la Universitat Pompeu Fabra en la realització de l'estudi:"BUENAS
PRÁCTICAS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN BARCELONA".

5. JORNADES I SEMINARIS

La realització de la jornada: " FINANÇAMENT LOCAL I SUBSIDIARIETAT".
Seminari sobre hisenda local



2. El Consell Econòmic i Social de Barcelona
De la constitució del CESB fins a desembre de 1997

 

El període constituent

2.1 L'acord de creació del CESB

El 12 de novembre de 1991 els representants de l'Ajuntament de Barcelona, la patronal
Foment del Treball i els sindicats UGT i USCOB van acordar la creació del Consell
Econòmic i Social de Barcelona com a òrgan consultiu i de participació entorn als temes
sociolaborals i econòmics de la ciutat de Barcelona, del qual havien de formar part els
agents socials i econòmics representatius de la ciutat.

A través d'aquest acord, fruit de la plataforma sindical prioritària. Ajuntament, empresaris
i sindicats volien respondre als "reptes imposats per les exigències socials i ciutadanes
per assolir un major benestar social i una més gran qualitat de vida".

Totes les parts signants de l'acord van considerar que la millor forma d'assolir aquest
objectiu era la creació d'instruments que facilitessin, impulsessin i multipliquessin els
esforços de tothom a través del diàleg i la cooperació, i d'aquí va néixer la idea de
posar en marxa un consell econòmic i social a la ciutat com a mitjà de col.laboració i
cooperació dels agents institucionals, econòmics i socials

2.2 L'aprovació dels Estatuts

El 29 de maig de 1992, el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona crear el
Consell Econòmic i Social de Barcelona i va aprovar-ne els Estatuts, que en l'article 1
defineixen el CESB com "un òrgan consultiu i de participació del qual formen part els
agents socials i econòmics representatius de la ciutat de Barcelona" i en l'article 3
enumeren les seves funcions, entre les quals destaquen:

Informar sobre el pressupost, el pla d'actuació municipal i les ordenances
fiscals.
Informar sobre els projectes locals de planificació de la formació professional
i dels plans d'ocupació, els convenis amb altres administracions sobre
promoció econòmica i social de Barcelona i els acords que afectin en aquest
camp l'àmbit municipal i supramunicipal.
Debatre i impulsar accions orientades a la millora i desenvolupament de la
vida econòmica, social i ciutadana de Barcelona, especialment en assumptes
de competència pública.
Establir relacions i col·laboracions amb altres òrgans de participació de
l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de les competències del CESB

Pel que fa al funcionament del Consell, els Estatuts estableixen (articles del 4 a l'11)
l'existència, composició i funcions del Ple, el president i la Comissió Executiva com a
òrgans de govern i d'administració.

També es recull la creació de Comissions de Treball com a òrgans complementaris als
òrgans de govern, amb la funció de fer la documentació, l'estudi, la informació i
l'elaboració de propostes a la Comissió Executiva.

El 29 de juny de 1992 i mitjançant un decret, l'alcaldia va designar membres del Ple del
Consell Econòmic i Social.

2.3 La constitució del CESB



L'11 de novembre de 1992 es va celebrar la sessió constituent del CESB. Les entitats
que l'integren Foment del Treball Nacional, Unió Sindical de CCOO del Barcelonès, Unió
General de Treballadors de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona van fer pública una
declaració per tal de reafirmar el valor del CESB com a marc de diàleg permanent
entre les parts que el formen.

D'aquesta manera el CESB es va convertir en el primer Consell Econòmic i Social
d'Espanya en constituir-se fins i tot abans que el Consejo Económico y Social del
Estado.

De la declaració presentada en la constitució destaquen:

El suport a l'existència d'una llei especial per Barcelona que li permeti
avançar en l'ampliació de les seves competències en els serveis al ciutadà i dels
recursos econòmics i financers suficients.
El manteniment a la ciutat d'una economia productiva de desenvolupament
d'iniciativa empresarial, equilibrant un modern sector industrial i els serveis que
comporta amb un sector terciari desenvolupat.
La preocupació per la problemàtica de l'ocupació.
El treball per una ciutat oberta a la cooperació i la solidaritat.

El 18 de novembre de 1992 va tenir lloc la primera sessió plenària del CESB, en la
qual es van nomenar els vice-presidents i els membres de la Comissió Executiva, a més
d'acordar-se el caràcter rotatiu de la presidència entre els membres del Consell,
establint-se els torns en un any per cada un dels mandats.

 

Periode 1993- setembre 1994

En el primer torn (1993), la presidència del Consell va recaure en l'Ajuntament de
Barcelona, en la persona del Sr. Joan Clos.

Durant aquest primer període, el CESB es va haver de posar en funcionament
sense comptar amb pressupost, ni personal, ni lloc d'ubicació concret, fets que
van condicionar les activitats i el grau d'assoliment dels seus objectius.

El 21 d'abril de 1993 es va celebrar la primera reunió de la Comissió Executiva del
CESB, que va acordar la creació de dues Comissions de Treball: la de Formació i
Ocupació i la de Fiscalitat i Pressupostos.

2.4 Funcionament del CESB

Al llarg de 1993- setembre 1994 es van realitzar diverses reunions de les
Comissions de Treball de Formació i Ocupació i de Fiscalitat i Pressupostos, així
com de la Comissió Executiva, que entre altres van tractar:

Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals de 1993.
Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals de 1994.
Anàlisi dels programes de formació ocupacional de Barcelona Activa i de la
creació dels centres territorials.
Anàlisi de la proposta de formació contínua de Barcelona Activa i de les
pràctiques laborals en empreses.

En aquest període es van realitzar plenaris del Consell Econòmic i Social els dies:

18 de novembre de 1992
14 de juliol de 1993
19 de gener de 1994



26 de maig de 1994
 

L'impuls del CESB

2.5 El pla de treball setembre de 1994 desembre de 1995

El Ple del 26 de maig de 1994 va expressar la voluntat dels membres de CESB de
posar en marxa una nova etapa amb un renovat impuls que li fes possible assumir
un paper més dinàmic.

Amb aquest objectiu es va elaborar un calendari de reunions estable i pla de
treball per al període setembre 1994- 1995 que recollia:

Funcions del CESB.
Seguiment dels programes de formació i ocupació.
Jornades Mercats de Treball i Futurs.
Seguiment indicadors del mercat de treball.
Projecció exterior del CESB i promoció del debat en matèria econòmica i
social.
Intercanvis del CESB.
Fons documental i publicacions pròpies.

Per a aquest nou període, que s'obria amb l'aprovació del pla de treball, es va
aconseguir una millora substancial dels recursos tant personals com econòmics
del CESB, fet que es reflecteix molt positivament en el funcionament del Consell.
A partir del setembre de 1994 el CESB va comptar ja amb:

Una seu (Plaça Sant Miquel núm. 4, 10 è pis)
Personal adscrit. ( Secretario general, Secretari tècnic, 3 tècnics mitjos i 1
administrativa).
Pressupost dins l'Àmbit d'Organització i Economia.

 

L'impuls del CESB durant el període 1996-97

2.6 Pla de treball 1996

Durant aquest any es van realitzar diverses reunions de les Comissions del CESB,
es de destacar la posada en marxa de la Comissió de Qualitat de Vida i entre
d'altres van tractar:

La Conferència de Ramon Jáuregui.
La jornada Barcelona dins d'Europa.
La resolució conjunta amb el CES del Baix Llobregat sobre el Pla del Delta.
Dictamen del Pla d'Actuació Municipal.
Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 1996.
Informe dels projectes de formació i ocupació.
Dictamen del Pla de Qualitat i Cartes de Serveis.
Informe de les ordenances i pressupostos 1997.

En aquest període es van realitzar plenaris del Consell Econòmic i Social els dies:

El 31 de gener de 1996.
El 3 de juliol de 1996.



2.7 Pla de treball 1997-1998

Durant aquest període s'obre el debat de la necessitat de modificar els estatuts del
CESB i elaborar i aprovar un Reglament de Funcionament Intern

Es va continuar en la línia d'elaboració i edició d'informes, dictamens i documents
d'altres períodes. Cal destacar els dictàmens següents:

Dictamen Avantprojecte de la Carta Municipal
Dictamen sobre el Pla de Formació i Inserció Professional 1998

I Resolucions:

Contra el racisme i la xenofòbia
Carta Municipal

Entre els documents destaquen:

"Barcelona dins d'Europa", ponències de la jornada del mateix nom.
"L'ocupació i l'organització del temps de treball"., conferència de Ramon
Jauregui
"Síntesi dels treballs de la Comissió de savis" Discurs de Roberto
Maragliano.
Acord Marc entre el Departamento de Justicia, Economía Trabajo y
Seguridad Social del govern vasc i Mondragón Corporación Cooperativa.
Per primera vegada es va editar la Memòria Socioeconòmica de Barcelona
corresponent a l'any 1996.

 



3. Seguiment del pla de treball 1998/99
 

I. DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DEL CESB

I. Funcionament ordinari.

I.1 Funcionament ordinari

I.1.2 Es van aprovar els calendaris de treball de la Comissió Executiva i els
corresponents a les Comissions de Treball, de Fiscalitat, de Pressupostos, Formació i
Ocupació, Medi Ambient i Qualitat de Vida
I.1.2 Resta pendent l'adequació dels Estatuts del CESB
I.1.3 Es va aprovar la Memòria d'Activitats 1997/98
I.1.4 Es va informar del pressupost 1999

I.2 Consolidar el procés d'obertura i coordinació amb altres organismes i entitats.

I.2.1 S'han establert relacions i col.laboracions amb:
- Consell de la dona
- FORCEM
- CEPROM
- IDFO
- Consells Econòmics i Socials d'altres àmbits geogràfics

II. Seguiment dels indicadors Socioeconòmics de la ciutat.

II.1 Recull i anàlisi d'informació socioeconòmica laboral de la ciutat i el seu entorn

II.1.1,2,3 El Departament de Treball, l'Institut d'Estadística de Catalunya, el Departament
d'Estadística de l'Ajuntament i els gabinets tècnics de les institucions que formen part
del CESB ens fan arribar periòdicament informació estadística sobre l'evolució del
mercal de treball i l'activitat econòmica a la nostra ciutat.

D'altra banda, l'INEM, el FORCEM,i l' UAFSE, també ens faciliten la informació que
demanen per a l'elaboració de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona.

II.2 Editar la memòria socioeconòmica de Barcelona

II.2.1 El grup de treball de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona ha estat integrat per
representants de l'Ajuntament de Barcelona (Narcisa Salvador i Ignasi Ragás), Foment
Nacional del Treball (Salvador Guillermo), de la Unió General de Treballadors (Gema
Bescós i José Manuel Fandiño), de la Unió Sindical de Comissions Obreres del
Barcelonès (Albert Miralles) i el Secretari general del CESB (José A. Fernández) ha
mantingut diverses reunions al llarg de l'any per debatre i analitzar els continguts i les
dades incorporades a la dita Memòria.
II.2.2 S'ha editat i s'ha organitzat la presentació pública de la Memòria Socioeconòmica
de Barcelona i la seva corresponent distribució.

III. Programes de promoció econòmica i ocupació.



III.1 Conèixer els programes de promoció econòmica i ocupació

III.1.1 En relació a la informació sobre els recursos de programes de promoció
econòmica i ocupació per a Barcelona hem rebut informació de: Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, INEM, FORCEM, IDFO, Departament de Formació del FTN.
CEPROM, Barcelona Activa, Consell de la FP i O de Barcelona, i Benestar Social de
l'Ajuntament de Barcelona
III.1.2 S'han fet diverses reunions de treball amb el següents responsables:

President del Forcem: Juan Pedro González
Delegat territorial del Departament de Treball de la Generalitat: José Antonio
Gómez Cid
I amb els directors i responsables dels departaments de Formació i Ocupació dels
organismes que formen el CESB

III.1.3 No s'ha assolit l'activitat relativa al banc de dades dels recursos gestionats a la
ciutat

III.2 Conèixer els programes per a col.lectius específics

III.2.1 Vam mantenir una reunió per debatre i conèixer els programes d'igualtat amb la
Comissió Executiva, la Comissió de Formació i Ocupació i tres representants designades
del Consell de la Dona: sindicalistes i empresàries.

Entre d'altres temes es va acordar desenvolupar una anàlisi conjunta entre el CESB i el
Consell de la Dona al voltant d'aquests matèries.

III.2.2,3 L'elaboració d'un informe resta pendent d'una nova reunió de treball

IV. Promoció i dinamització del debat socioeconòmic

IV.1 Organitzar una jornada anual.

IV.1.1 El 13-5-1999 es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona la
jornada anual sobre: "Finançament local i subsidiarietat" amb l'assitència dels següents
ponents:

Giancarlo Pola, codirector de l'Association of Eyropean Local Public Economists i
professor de Públic de la Universitat de Ferrara
Núria Bosch, doctora en Ciències Econòmiques UB
Manel Mas, president de la Federació de Municipis
Alexandre Predós, catedràtic d'Hisenda Pública UB
M. Àngels Martínez, doctora en C. Econòmiques UB
Giancarlo Penco, director Central de Finances Patrimoni i Pressupostos
Ajuntament de Milà

El nombre d'assistents va ser de 91 persones de diverses administracions locals

IV.1.2 La jornada es va programar a partir d'una proposta elaborada pels membres de la
Comissió de Fiscalitat i Pressupostos amb l'assessorament de la professora de la Núria
Bosch.

Prèviament a la jornada vam organitzar un seminari sobre Fiscalitat local als locals del
Foment del Treball Nacional.

IV.2 Continuar la programació de conferències institucionals.

IV.2.1 No es va celebrar cap conferència de les previstes inicialment

V. Pla de comunicacions



V.1 Establir un canal de comunicació amb els mitjans d'informació

V.1.1 S'han assolit els objectius previstos amb la col.laboració del gabinet de Premsa de
l'Ajuntament de Barcelona, dels departaments homòlegs de la resta d'organismes que
formen el CESB.

V.2 Editar i publicar els documents que puguin ser d'interès general

V.2.1 S'han depurat les bases de dades existents i es continua millorant la seva
estructura

V.3 Difondre les activitats a través d'INTERNET

V.3.1 Amb la col.laboració de l'IMI hem elaborat el disseny de la pàgina WEB que ha
estat aprovat per la Comissió Executiva i restem pendents de col.locar aquesta pàgnina
dins del servidor de l'Ajuntament

VI. Fons documental

VI.1 Disposar d'un fons documental propi d'interès per a les comissions i grups de treball

VI.1.1 S'ha classificat el fons documental propi que inclou totes les publicacions que
rebem del Comitè de la Unió Europea, CES d'Espanya, i d'altres CES de l'Estat espanyol.

 



4. Seguiment dels calendaris de treball
 

Nombre Total de Reunions

Durant aquest període es van celebrar les següents reunions de treball de les diferents comissions:

Comissió Executiva: 16
Comissió de Formació i Ocupació: 4
Comissió de Qualitat de Vida: 4
Comissió de Fiscalitat i Pressupostos: 4
Comissió de Medi Ambient: 5
Grup de Treball de la Memòria Socioeconòmica: 5
Amb les universitats responsables dels estudis sobre relacions laborals, Temps i ciutat i
Bones pràcticas a la negociació col.lectiva: 6

A. Comissió Executiva

Data Temes tractats

6-2-
1998

Proposta i aprovació del calendari de treball per al període gener-juny 1998.
Proposta i aprovació dels continguts de la jornada 1998.
Debatre la memòria d'activitats de 1997.

19-2-
1998

Presentació del PEC a càrrec de la 2a. Tinenta d'alcalde Sra. Eulàlia Vintró.
Informe de l'acte previst per a la Memòria Socioeconòmica de BCN 1996.
Informe de les gestions per organitzar el Seminari d'estiu a la UIMP i el guió per
elaborar la Memòria Socioeconòmica 1998.

3-3-
1998

Debat i aprovació del guió de la Memòria Socioeconòmica 1997. Constitució del grup
de treball.
Exposició del projecte "Inserció de persones amb disminució en el mercet ordinari de
treball, alternativa positiva", a càrrec de la Sra. Marta Colomer i Lansac.

25-3-
1998

Debat de la nova proposta de guió de la Memòria Socioeconòmica 1997. Constitució
del grup de treball

15-4-
1998

Extraordinària

Debat de la nova proposta de guió de la memòria Socioeconòmica 1997.
La proposta de jornada 1998 "Els motors de Barcelona".
El seminari a desenvolupar a l'UIMP
El dictamen Inserció de persones AMB DISMINUCIÓ (PAD) en el mercat ordinari de
treball, alternativa positiva

10-6-
1998

Informe de les gestions dels curs d'estiu a l'UIMP.
Presentació de la proposta d'estudi sobre el temps i la ciutat.
Proposta d'ajornament del Ple del CESB.
Informe de les publicacions.



1-10-
1998

Extraordinària

Memòria Socieconòmica de Barcelona 1997. Debat i aprovació del text definitiu.
Programes de discriminació positiva. Reunió amb les expertes del Consell de la
Dona.
Convocatòria i ordre del dia del Ple del CESB.

2-4-
1999

Presentació i debat de la proposta de guió de la Memòria socioeconòmica de
Barcelona 1998
Presentació i debat de la proposta del guió dela jornada sobre fiscalitat local i
subsidiarietat
Presentació i aprovació si s'escau, del calendari de treball període gener- juny de
1999

10-3-
1999

Presentació i debat de la proposta del guió de la jornada 1999

12-4-
1999

Presentació de la darrera proposta de la jornada "Finançament local i subisdiarietat"
Trobada amb la subcomissió del Consell de la Dona. Valoració de la situació de les
dones en el context socioeconòmic de Barcelona

5-5-
1999

Informe de gestió de la jornada Finançament local i subsidiarietat
Debat sobre la proposta de resolució presentada per UGT sobre gratuïtat del
transport públic per als autrats que cerquin feina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Debat i aprovació si s'escau, del dictamen sobre l'ordenança sobre la incorporació de
sistemes de captació d'energia solar als edificis

2-7-
1999

Lliurament de l'esborrany de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 1998
Valoració de la jornada sobre Finançament local i subsidiarietat.
Aprovació del calendari de treball del 2n. semestre
Presentació i valoració de la WEB

26-10-
99

Presentació de l'esborrany, debat i aprovació, si s'escau, de la Memòria
Socioeconòmica de Barcelona 1998.
Proposta i aprovació de l'acte de presentació pública de la Memòria Socioeconòmica
de Barcelona 1998.

B. Comissió de Formació i Ocupació

Data Temes tractats

4-3-
1999

Conjunta amb Executiva

Exposició de les polítiques actives d'ocupació desenvolupades a la ciutat de
Barcelona pel Departament de Treball, a càrrec del Sr. José Antonio Gómez
Cid.
Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de calendari de treball de la
comissió de formació i ocupació.
Presentació i debat de la proposta de dictamen dels programes de F i O 1999,
gestionats per l'Ajuntament de Barcelona.

15-4-
1999

Exposició dels programes desenvolupats per la Fundació de la Formació
Contínua, a càrrec del president del FORCEM Catalunya



28-9-
1999

Exposició dels programes i accions formatives desenvolupats per UGT, CCOO i
FTN a la ciutat de Barcelona.

C. Comissió de Qualitat de Vida

Data Temes tractats

8-10-
1998

Exposició i debat de les següents ordenances:

Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona.

Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

Exposició dels resultats més significatius de l'enquesta d'Imatge Municipal.
Juny de 1998

10-2-
1999

Debat i proposta de dictamen de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la
ciutat de Barcelona
Presentació de la proposta d'estudi: "Temps i ciutat", a desenvolupar per la
UAB

D. Comissió de Fiscalitat i Pressupostos

Data Temes tractats

11-6-
1998

Grau d'acompliment del pressupost de 1998 i previsions

22-10-
1998

Debat i avantprojecte de dictamen de les ordenances fiscal de 1998

16-2-
1999

Informe de les modificacions de les ordenances Fiscals 1999 de l'Ajuntament
de Barcelona per adequar-les a la Llei.
Presentació i debat de la proposta del guió de la jornada sobre fiscalitat local i
subsidiarietat.

3-3-
1999

Presentació i debat de la proposta del guió de la jornada sobre fiscalitat local i
subsidiarietat.

8-11-
1999

Presentació i debat de les ordenances fiscals i preus públics de Barcelona 2000

E. Comissió de Medi Ambient

Data Temes tractats

29-1-
1998

Proposta de guió per a l'elaboració de l'informe sobre les repercussions dels
programes mediambientals de l'Ajuntament de Barcelona.

20-10-
1998

Exposició, debat i proposta de dictamen sobre l'Ordenança General de Medi-
ambient Urbà a Barcelona

12-2-
1999

Debat i proposta de Dictamen, de l'Ordenança General del Medi ambient Urbà



1999 de Barcelona aprovada inicialment al Consell Plenari el 27 de novembre de
1998.
Elecció de la presidenta de la Comissió

F. Grup de la Memòria Socioeconòmica 98

Data Temes tractats

28-9-
1998

Presentació del Sr. Fernando Almendros i guió per a la Memòria
Socioeconòmica de Barcelona 1997
Elaboració de la proposta de guió per a la Memòria 1997
Debat i aprovació, de la metodologia i calendari de treball

Assistència a actes i cursos:

Cimera per a l'ocupació dels quatre motors, Palau de la Generalitat i Auditori, 11 i 12 de
juliol de 1999

Curs d'estiu - Seminari: "Economía, trabajo y sociedad: condiciones de trabajo,
formación profesional y empleo en la negociación colectiva". Santander, del 5 al 9 de
juliol de 1999. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo

Taula rodona: "El futur de les infraestructures a Catalunya, Institut d'estudis Autonòmics,
1 de juliol de 1999
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional, Sala Lluís Companys, 28
de juny de 1999
Reunió de treball amb una de legació de les organitzacions patronals flamenques-
Bélgica, 17 de juny de 1999
Cimera per a l'ocupació del quatre motors, Palau de la Generalitat i Auditori, 11 i 12 de
juliol de 1999.
Congrés: "L'educació és la clau" Projecte educatiu de Ciutat. Hotel Fira Palace, 7,8 i 9
d'abril de 1999.
Acte inaugural del "Congrés Barcelona pel coneixement i la convivència", Auditori de
Barcelona, 7 d'abril de 1999
Jornada sobre el Finançament d'Infraestructures Viàries: "Les Autopistes davant el
Mercat únic" Dept. Política Territorial i Obres Públiques, Drassanes de Barcelona, 25 de
març de 1999
El Consumo del Conocimiento, Luís Enrique Alonso, ICUB, 9 de marzo de 1999
Lliurament de diplomes a les participants del programa Dones cap a l'ocupació 4 de
març de 1999
Presentació del document: "Indicadors de Gestió per a les Entitats Públiques",
Conferència L'Administració Pública i els reptes del segle XXI pel Sr. José Barea, Casa
Golferichs, 23 de febrer de 1999
Seminario Europeo: "Más ciudad, más participación" Participar en la construcción de la
Comunidad Local el Tercer sector por la ciudad del mañana. La Pedrera, 28-29-30 de
enero de 1999
III Congrés de la gent gran de Barcelona. Palau de Congressos de Barcelona, 20 i 21 de
gener de 1999
Jornada sobre Experiències en la implantació de sistemes de qualitat en serveis
professionals.1 de desembre de 1998.
Conferència: "El finançament de la Unió Europea" per Erkki Liikanen, membre de la
Comissió Europea, amb motiu de la presentació del núm. 35 de la Revista Econòmica de
Catalunya. 30 de novembre de 1998
Acte de presentació de: "l'Escola de la Segona Oportunitat de Barcelona" i a la
conferència "La cohesió social", a càrrec del Dr. Vicenç Navarro i López, 5 de novembre
de 1998.
Plenari del Consell de la Formació Professional i Ocupacional de l'Ajuntament de
Barcelona, Saló de Cent de l'Ajuntament, 29-10-98



Curs d'estiu: "Ciutat, Concertació i ocupació" Barcelona,1, 2, i 3 de juliol de 1998.
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ Y PELAYO amb col·laboració amb la
Comissió Europea, Representació a Barcelona.

Seminari "Economía y en el proceso de Convergencia". UIMP, Santander,.6-10 juliol 1998
Jornada: "Noves empreses i noves ocupacions en el lleure i el turisme a Barcelona"
Esade. Barcelona, 11 de juny de 1998
Conferencia: "Treball i oci, la creació d'ocupació i l'ús del temps lliure". Fernando
Sánchez Mora, Lluís Foix, Maravillas Rojo, Ignasi Farreres. Foment del Treball
Nacional.19-3-98
Inauguració Congrés d'UGT. Girona.17-3-98
Conferència: "Política pressupostària i efectes de la Unió Monetària en les empreses" Sr.
José Barea. FTN.5-3-98
Convenció Municipal, La Ciutat del futur, el futur de les ciutats, PSC, 23 de gener 1998
"L'adaptació del mercat de treball a la realitat actual"Sr.Josep Antoni Duràn i Lleida - 23-
1-97 Foment del Treball Nacional

 



5. Pla de treball de les Comissions
 

VII. Comissió de Fiscalitat i Pressupostos

VII.1 Fer un seguiment del grau d'acompliment del Pressupost 1999

VII.1.1 Van celebrar-se diverses reunions en les quals l'Ajuntament va informar sobre matèria
pressupostària.

VII.2 Conèixer i debatre el contingut del Pressupost i les Ordenances Fiscals i de preus públics

VII.2.1 Es van elaborar els dictàmens sobre els pressupostos i les ordenances fiscal, així com
els annexos corresponents a les modificiacions introduïdes per adaptar-se a la Llei
d'acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat.

VII.3 Organitzar debat sobre fiscalitat local

VII.3.1 La Comissió va fer la proposta per a la Jornada de Finançament Local i subsidiarietat i,
també, per al Seminari previ.
VII.3.2 La secretaria general va organitzar la dita jornada.

VIII Comissió de Formació iOcupació

VIII.1 Establir les línies de col.laboració amb el Consell de Formació Professional i Ocupacional

VIII.1.1 El CESB forma part de la permanent del Consell de la Formació Professional i
ocupacional de Barcelona, tot recolzant les línies estratègies d'aquest Consell

VIII.2 Analitzar els projectes de formació i ocupació de l'Ajuntament

VIII.2.1 Es van debatre els programes per tal d'elaborar el dictamen relatiu als programes
de Formació i Ocupació.
VIII.2.3 No s'ha assolit l'objectiu de fer el seguiment del grau d'acompliment dels
programes.

VIII.3 Analitzar les necessitats detectades en les demandes i ofertes

VIII.3.1 Resta pendent el debat sobre els perfils professionals per tal d'adequar les
necessitats de l'oferta i de la demanda.

Aquesta és una proposta asolida per tots els membres de la Comissió i pendent de
desenvolupar.

VIII.4 Conèixer els recursos i les entitats otorgants de les subvencions destinades a Barcelona

VIII.4.1 Es va celebrar una reunió de treball amb el delegat territorial del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya Sr. José Antonio Gómez Cid.
VIII.4.2 Es va celebrar una reunió de treball amb president de FORCEM a Catalunya, Sr
Juan Pedro González

VIII.5 Fer un seguiment del desenvolupament del Pacte Industrial



VIII.5.1 L'anàlisi i valoració del desenvolupament del Pacte Industrial no s'ha realitzat.

VIII.6 Conèixer i analitzar els programes per a col.lectius específics

VIII.6.1 En relació als programes per als desempleats es va aprovar una resolució sobre
la gratuïtat dels transports públics per als aturats que participen en programes de
recerca activa d'ocupació.

IX Comissió de Qualitat de Vida

IX.1 Coordinació amb el Consell de Benestar Social dels programes desenvolupats

IX.1.1 No s'ha realitzat la proposta al Consell de Benestar Social del desenvolupament
d'aquest objectiu

IX.2 Conèixer les actuacions de manteniment urbà

IX.2.1 Sobre la reunió per conèixer les actuacions d'urbanisme resta pendent pendent de
fixar-se la data per part dels responsables de l'Ajuntament.

IX.3 Conèixer els programes de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

IX.3.1 En relació a aquests programes no s'ha fet cap avenç.

IX.4 Fer un seguiment del Pla de Qualitat

IX.4.1 Els membres del CESB han rebut les cartes de serveis i els informes relatius a
l'establiment del Pla de Qualitat de l'Ajuntament de Barcelona

IX.5 Conèixer les actuacions i programes de sòl i habitatge

IX.5.1 Sobre la reunió per conèixer les actuacionsi programes de sòl i d'habitatge resta
pendent pendent de fixar-se la data per part dels responsables de l'Ajuntament.

IX.6 Conèixer els projectes de transformació urbanística i de desenvolupament de les
infraestructures

IX.6.1 Sobre la reunió per conèixer els projectes de transformació urbanística i de
desenvolupament de les infraestructures resta pendent de fixar-se la data per part dels
responsables de l'Ajuntament.
IX.6.2 Els dictàmens s'elaboraran una vegada realitzades les reunions i corresponents
debats

IX.7 Conèixer els programes desenvolupats per l'àmbit de Cultura

IX.7.1 No s'an assolit els objectius previstos en relació als programes de l'ICUB

X Comissió de Medi Ambient

X.1 Anàlisi dels principals indicadors mediambientals i de mesura de la contaminació

X.1.1 La Comissió de Medi Ambient ha debatut les dades existents al seu abast, i li resta
pendent desenvolupar una proposta per tal de reduir el nombre d'indicadors existents.

X.2 Conèixer els programes de sostenibilitat



X.2.1,2,3 En relació als programes de sostenibilitat la Comissió de Medi Ambient va
expressar les seves propostes en el dictamen sobre "La incorporació de sistemes de
captació d'energia solar als edificis" i l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de
Barcelona i l'Ordenança del Paisatge Urbà de Barcelona

X.3 Conèixer els programes d'educació mediambiental

X.3.1,2,3 N' s'han desenvolupat les activitats previstes en relació als programes
d'educació mediambiental

X.4 Conèixer el Pla de Zones Verdes

X.4.1 La Comissió no ha analitzar el Pla de zones verdes

X.5 Continuar l'estudi dels llocs de treball i perfils professionals realitzat per l'Àrea de
Promoció Econòmica i d'Ocupació.

X.5.1 Resta pendent l'estudi de llocs de treball i perfils professionals relatius a les
activitats medioambientals.

Cal assenyalar que en relació a aquest mateix tema hem rebut i distribuït l'estudi sobre
"Tecnología ambiental y empleo" editat per l'Àrea Confederal de Medio Ambiente de la
UGT


