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RESUM DE  LES  ACTIVITATS:RESUM DE  LES  ACTIVITATS:
1. FUNCIONAMENT

 • El CESB trasllada la seva seu al Pg. de Gràcia núm. 2. Comparteix l’espai amb el Consell

 de la Formació Professional i Ocupacional.

 • El me s de juliol es produeix la substitució d’Albert Miralles per Àngel Crespo com

 a president del CESB.

2. EDICIÓ DE LA MEMORIA SOCIOECONÒMICA

 • Dictamen de les Ordenances fiscals i de preus públics 2001.

 • Dictamen dels Pressupostos generals 2001.

 • Resolució. sobre el projecte del museu històric-social de "maquinista terrestre

 i marítima" i "macosa".

 • Declaració sobre la liberalització dels horaris comercials.

4. ESTUDIS

 • Presentació amb la Universitat de Barcelona la publicació de l’estudi: "LES RELACIONS

 LABORALS A LA CIUTAT DE BARCELONA".

 • Presentació amb la Universitat Pompeu Fabra la publicació de l’estudi: "BUENAS

 PRÁCTICAS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN BARCELONA".

 • Presentació amb la Universitat Autònoma de Barcelona la publicació de l’estudi:

 "L’ESTUDI DEL TEMPS. MES ENLLÀ DE LA SEVA DIMENSIÓ HORÀRIA I DE LA SEVA

 INCIDÈNCIA A LA CIUTAT".4. JORNADES

 • La realització de la jornada: "Participació de les dones en els canvis socials i econòmics". 

1.  1.  PresentacióPresentació

Aquesta memòria d’Activitats correspon al mandat presidit per Comissions Obreres del Barcelonès,
podem afirmar tal i com es pot comprovar, que s’han assolit la majoria dels objectius que ens havíem
proposat i que havíem especificat al Pla de Treball 2000. 

El Consell Econòmic i Social de Barcelona ha traslladat la seva seu, i disposa d’un nou espai en el qual
desenvolupa la seva tasca al bell mig de la ciutat. S’han renovat i actualitzat part dels equipaments
tècnics i s’està finalitzant la seva connexió a Internet per tal de facilitat les comunicacions entre els
seus membres, i alhora disposar d’una web pròpia per difondre les activitats, estudis i tot allò que es
consideri d’interès per a la nostra ciutat.

Cal fer esment a la dedicació de tots els membres del CESB per tal d’assolir els objectius que ens
havíem proposat. Especialment cal esmentar els membres d’altres institucions com FETAC, FESALC,
Càritas, CIES, Consell de la Joventut de Barcelona, Consell de Benestar Social, Consell de la Dona, Unitat
de Salut Laboral de l’IMAS, etc. Tots han participat en els treballs que hem desenvolupat i que sens
dubte han contribuït a millorar la nostra feina.

També hem de fer palès el nostre agraïment a Albert Miralles i Güell que va ser president del CESB
durant el 1r semestre de l’any.

A tots i a totes moltes gràcies per el vostre esforç.

Àngel  Crespo SánchezÀngel  Crespo Sánchez

President del CESB



RESUM DE  LES  ACTIVITATS:RESUM DE  LES  ACTIVITATS:
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.

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

 representatius de la ciutat de Barcelona".

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

2.4 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.

2.5 El pla de treball setembre de 1994

 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.

 • Una seu (Plaça Sant Miquel núm. 4, 10è pis)

 • Personal adscrit. (Secretari general, Secretari tècnic, 3 tècnics mitjos i 1 administrativa).

 • Pressupost dins l'Àmbit d'Organització i Economia.

2.6 Pla de treball 1996 

 Durant aquest any cal de destacar la posada en marxa de la Comissió de Qualitat de Vida.

2.7 Pla de treball 1997-1998

 Durant aquest període s’obre el debat de la necessitat de modificar els estatuts del CESB i aprovar

 un Reglament de Funcionament Intern. Per primera vegada es va editar la Memòria

 Socioeconòmica de Barcelona corresponent a l’any 1996.

2.8 Pla de treball 1998-1999

 S’ha continuat treballant en el procés de consolidació, d’obertura i de coordinació amb altres

 organismes i entitats.

 Es va començar a col.laborar amb el Consell de la Dona aquest òrgan va designar un grup format

 per dones de sindicalistes i empresàries.

   

2.  2.  El  Consell  Econòmic  i Social  de  BarcelonaEl Consell  Econòmic  i Social  de  Barcelona
De  la  constitució  del CESB fins a desembre de  1999De la  constitució  del CESB fins a desembre de  1999



I .  FUNCIONAMENT ORDINARII.  FUNCIONAMENT ORDINARI
I.1 Funcionament ordinari.

I.1.2 Es van aprovar els calendaris de treball 2000 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’elaboració d’un Reglament de funcionament del CESB i adaptació dels Estatuts.

I.1.3 Es va aprovar la Memòria d’Activitats 1999/00.

I.1.4 Resta pendent l’elaboració d’una proposta del procediemnt per a l’elaboració de dictàmens.

I.1.5 Es va informar del pressupost 2000.

I.2 Ha continuat el procés de consolidació,

dʼobertura 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.

  

I I .  SEGUIMENT DELS INDICADORS  II.  SEGUIMENT DELS INDICADORS  SOCIOECINÒMICS  DE  LA CIUTATSOCIOECINÒMICS  DE  LA CIUTAT
II.1 Recull i anàlisi dʼinformació socioeconòmica laboral de la ciutat i el seu entorn.

II.1.1 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 Editar la Memòria socioeconòmica de Barcelona 1999.

II.2.1 El grup de treball de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 1999 ha estat integrat per

 representants de l’Ajuntament de Barcelona (Narcisa Salvador i Ignasi Ragás), Foment Nacional

 del Treball (Salvador Guillermo i Javier Ibars),de la Unió Sindical de Comissions Obreres

 Fernández) ha mantingut diverses reunions al llarg de l’any per debatre i analitzar els continguts

 i les dades incorporades a la dita Memòria.

  

I I I .  PROGRAMES DE  PROMOCIÓ II I.  PROGRAMES DE  PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.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

 

3. 3.  SEGUIMENT DEL  PLA DE  TREBALL  2000SEGUIMENT DEL  PLA DE  TREBALL  2000



 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.

Malgrat alguns indicis de millora no s’ha avançat suficientment en disposar d’informació sobre

la totalitat dels recursos gestionats a la ciutat.

III.1.2 S’han fet diverses reunions de treball amb el següents responsables:

 • President del FORCEM: Antonio Sáenz.

 • Delegat territorial del Departament de Treball de la Generalitat: Françoise Antolinos.

 • 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.

III.2.2 L’elaboració d’un informe resta pendent d’una nova reunió de treball.

  

IV.  PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ IV.  PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL  DEBAT SOCIOECONÒMICDEL  DEBAT SOCIOECONÒMIC
IV.1 Organitzar una jornada anual.

IV.1.1 El 17-10-2000 es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona la jornada anual

 sobre: "La participació de les dones en els canvis socials i econòmics. El nombre d’assistents

 va ser de 170 persones de diverses administracions locals i entitats i associacions ciutadanes

i de comarques.

IV.1.2 La jornada es va programar a partir d’una proposta elaborada pels membres de la Comissió

 de Executiva i el grup de treball que va incorporar altres representants del Consell de la Dona.

IV.2 Continuar la programació de conferències institucionals.

IV.2.1 Continuar la programació de conferències institucionals.

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

 

V.  PLA DE  COMUNICACIONSV.  PLA DE  COMUNICACIONS
V.1 Establir un canal de comunicació amb els mitjans dʼinformació.

V.1.1 S’han assolit part dels 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 i amb l’elaboració d’un banc de dades propi.

V.2 Editar i publicar els documents que puguin ser dʼinterès general.

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

 col.laboració d’altres organismes.

V.3 Difondre les activitats a través dʼINTERNET.

V.3.1 Amb la col.laboració de l’IMI hem elaborat la pàgina WEB.

 

VI.  FONS  DOCUMENTALVI.  FONS  DOCUMENTAL
VI.1 Disposar dʼun fons documental propi

dʼinterès 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.

   

VII.  COMISSIÓ  DE  FISCALITAT VII.  COMISSIÓ  DE  FISCALITAT I PRESSUPOSTOSI PRESSUPOSTOS

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

 Es van elaborar els dictàmens sobre els pressupostos i les ordenances fiscals per al 2001.

 CESB i amb l’elaboració d’un banc de dades propi.V.2 Editar i publicar els documents que puguin

ser d’interès general.

   

VII I  COMISSIÓ  DE  FORMACIÓ VIII  COMISSIÓ  DE  FORMACIÓ I OCUPACIÓI OCUPACIÓ
VIII.1 Establir les línies de col.laboració amb el Consel

de Formació Professional i Ocupacional.

VIII.1.1 Establir les línies de col.laboració amb el Consell de Formació Professional i Ocupacional.

de Barcelona, tot recolzant les línies estratègies d’aquest Consell

VIII.2 Analitzar els projectes de formació i ocupació de lʼAjuntament.

VIII.2.1 Es van debatre els programes per tal d’elaborar el dictamen relatiu als programes de Formació

i Ocupació.

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

VIII.3.1 Conèixer els recursos i les entitats otorgants de les subvencions destinades a Barcelona.

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.

VIII.4.1 Es va celebrar una reunió de treball conjunta amb president del FORCEM a Catalunya, Sr Antonio

Sáenz, i amb el director de Formació de Personal de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. José Luís .

Giménez.

VIII.4.2 Es va celebrar una reunió de treball conjunta amb la delegada territorial del Departament de

Treball de la Generalitat de Catalunya Sra. Françoise Antolinos Jiménez. El Sr. Daniel Resines de

  l’IMEB i la Sra. Àngels García, representant de l’Institut Municipal de Persones amb Disminució.

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.

  El CESB va participar en la trobada de Consells Econòmics i Socials de la Regió metropolitana

  organitzada pel Pacte Industrial.

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 IX  COMISSIÓ  DE  QUALITAT DE  VIDADE VIDA
IX.1 Coordinació amb el Consell de Benestar Social dels programes desenvolupats.

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

IX.1.1 Resta pendent d’elaboració del marc de col.laboració.

IX.2 Conèixer les actuacions de manteniment urbà.



IX.2.1 Reunió conjunta de las comissions Executiva, de Qualitat de Vida i de Medi Ambient presentació de

  l’Acord Cívic per una Barcelona neta i sostenible, a càrrec del Regidor-president de la Comissió

  de Serveis urbans i manteniment.Im. Sr. José Cuervo. El president del CESB, Sr. Àngel Crespo,

  va signar l’adhesió del CESB a l’Acord Cívic el 2-11-2000

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 S’ha celebrat una reunió amb el regidor ponent d’habitatge per tal de conèixer els progranmes

d’actuació de sòl i habitatge.

IX.6 Conèixer els projectes de transformació

urbanística i de desenvolupament de les infraestructures.

IX.6.1 Realització d’una reunió conjunta amb la Comissió Executiva i l’arquitecte en cap de l’Ajuntament,

Sr. Josep Anton Acebillo per conèixer els grans projectes e transformació urbanística i

d’infraestrucute a la ciutat. També es va fer prèviament una reunió amb el Gerent d’Urbanisme

  per presentar monogràficament el projecte 22@BCN.

IX.7 Conèixer els programes desenvolupats per lʼàmbit de Cultura.

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

   

X  COMISSIÓ  DE  MEDI AMBIENTX 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 s’ha reunit amb els nous responables municipals per debatre

el pla de treball 2001.

X.3 Conèixer els programes dʼeducació mediambiental.

X.3.1,2,3 i Ocupació.VIII.3 Analitzar les necessitats detectades en les demandes i ofertes.

VIII.3.1 Hem rebut les activitats previstes en relació als Resta pendent de debat programes d’educació

mediambiental. Resta pendent el debat de les matèries.

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

X.4 Conèixer el Pla de Zones Verdes.

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

X.5 Continuar lʼestudi dels llocs de treball i perfils professionals realitzat per

lʼÀrea de Promoció Econòmica i dʼOcupació.

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

medioambientals.

S’ha realitzat el guió per la ralització d’un Seminari al voltant d’aquesta matèria.

 



NOMBRE TOTAL DE  REUNIONSNOMBRE TOTAL DE  REUNIONS
Durant aquest període es van celebrar les següents

reunions de treball de les diferents comissions i grups de treball:
• Comissió Executiva: 10
• Comissió de Formació i Ocupació: 3

• Comissió de Qualitat de Vida: 5

• Comissió de Fiscalitat i Pressupostos: 2
• Comissió de Medi Ambient: 3
• Grup de Treball del Tercer Sector: 4

• Grup de treball de la Jornada: 5

• Grup de Treball de la Memòria Socioeconòmica: 5
• Reunió amb els portaveus dels grups polítics municipals del Partits: Convergència i Unió, Partit
Popular, i Esquerra Republicana de Catalunya per tal d’assabentar-los de les tasques que duu el
CESB.

• Amb les universitats responsables dels estudis sobre relacions laborals, Temps i ciutat i Bones

pràcticas a la negociació col.lectiva: 6

• Amb la direcció de participació ciutadana: 2
• Amb la Direcció de Serveis de Programes Especial de l’Institut Municipal de Salut laboral.

• Amb el Consell de la Formació Professional i Ocupacional.

A.  COMISSIÓ  EXECUTIVAA.  COMISSIÓ  EXECUTIVA
DataData Temes  tractatsTemes  tractats

11-100 • Valoració de les activitats del CESB durant l'any 1999

• Debat i aprovació del dictamen del PAM11-2-00

11-2-00 • Presentació, debat i aprovació, si escau, del Pla de Treball 2000

• Presentació, debat i aprovació, si escau, dels calendaris de treball de la Comissió Executiva

i dels diferents Grups de Treball.

• Preparació de la reunió amb els grups municipals

7-3-00 • Debat i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen del Pla FIP 2000

 • Reunió amb els Consells Econòmics i Socials de la Regió Metropolitana de Barcelona per tal de

 debatre les inversions públiques a la regió metropolitana.

• Aprovació del calendari de treball per a l'elaboració de la Memòria Socioeconòmica.

• Informe sobre la presentació dels estudis encarregats a la UB, a la UPF i a la UAB.

• Informe de la reunió i acords amb els grups municipals.

 • Informe Jornada 2000

 • Proposta de data i ordre del dia per a la reunió amb la comissió gestora del Museu de la

 Maquinista.

3-4-00 • Informe de l'estat de la Memòria Socioeconòmica i reunions de treball amb altres organismes

 • Propostes de col·laboració amb la Universitat de Barcelona i amb la Universitat de Barcelona

 i amb la Universitat Pompeu Fabra per tal d'elaborar els següents monogràfics:

• La conflictivitat laboral a Barcelona

• El desenvolupament del 3r sector

• Tipus de discriminació sociolaboral segons edat i sexe

4. 4.  CALENDARIS DE  TREBALL  2000CALENDARIS DE  TREBALL  2000



2-5-00 • Estat de la Memòria Socioeconòmica

 • Informe Jornada 2000.

 • Estudis i relacions amb les universitats

6-6-00 • Exposició del projecte 22@ BCN, a càrrec del Sr. Ramón García-Bragado, Gerent d'Urbanisme

de l'Ajuntament de Barcelona

6-7-00 • Reunió conjunta de la comissió Executiva i de Qualitat de Vida: Presentació dels projectes

 urbanístics i d'infraestructures a càrrec del Sr. Josep Anton Acebillo.

11-7-00 • Reunió conjunta de les comissions Executiva i de Qualitat de Vida i de Medi Ambient
• Reunió ordinària de la Comissió Executiva
• Memòria Socioeconòmica de Barcelona l999.
• Jornada 2000
• Proposta de Resolució del Museu de la Maquinista i Macosa
• Proposta d'estudi del 3r. Sector

14-9-00 • Debat de la proposta per a la Memòria Socioeconòmica 1999

• Debat de la proposta d'informe sobre:"les empreses i les entitats del tercer sector i de
l'economia
social a Barcelona
• Debat sobre el dictamen d'horaris comercials.

21-11-00 • Acte de presentació pública de la memòria Socioeconòmica de Barcelona 1999.

• Informació de les Comissions i Grups de Treball
• Convocatòria del Ple: relleu de la presiència i ordre del dia.
• Debat sobre el dictamen d'horaris comercials.

B.  COMISSIÓ  DE  FORMACIÓ B.  COMISSIÓ  DE  FORMACIÓ I OCUPACIÓI OCUPACIÓ
DataData Temes  tractatsTemes  tractats

25-2-00 • Presentació del Pla i del Calendari de treball

• Presentació i debat de l'informe del Consell de la Formació Professional i Ocupacional sobre el

Pla FIP 2000.

• Anàlisi i valoració de la proposta: "Guía práctica de implementación del teletrabajo"

10-4-00 • Accions realitzades pel Forcem durant el 1999 i presentació de les accions previstes per a l'any

2000 a càrrec del Sr. Antonio Sáenz, president del FORCEM Catalunya.

• Accions programades pel Departament de Formació de Personal de l'Ajuntament a càrrec del Sr.
José Luís Giménez, Director del Centre de Formació de Personal.

4-5-00 • Les accions programades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a càrrec de

 la Sra. Eulàlia Berna, Cap de Servei del Programa per a la inserció ocupacional.

• La Formació Professional Reglada i els Programes de Garantia Social a càrrec
• Accions formatives programades de l'IMPD a càrrec de la Sra. Imma Miret, gerenta

 de l'Institut Municipal de Persones amb Disminució

C.  COMISSIÓ  DE  QUALITAT C.  COMISSIÓ  DE  QUALITAT DE  VIDADE VIDA
DataData Temes  tractatsTemes  tractats

25-5-00 • Programes d'actuació de sòl i d'habitatge a càrrec de l'Im. Sr. Eugeni Forradellas,

regidor ponent d'habitatge.

6-7-00 • Presentació dels projectes urbanístics i de infraestructures a càrrec

 del Sr. Josep Anton Acebillo.

• Presentació de la documentació següent:
• Conclusiones sobre el estudio de las repercusiones de la liberación de los horarios comerciales

 • Estudios del CIS sobre lo que piensan los consumidores españoles de los horarios de comercio

• Législation relative aux heures d'ouverture des magasins.

 • Estudio sobre la estructura del comercio minorista en España 1999

23-10-00 • Aprovació de la declaració sobre horaris comercials

 



 • Debat sobre l'ordenança "Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral

de l'administració ambiental de Barcelona"
1-12-00 • Anàlisi i valoració dels indicadors de qualitat

 • Proposta de dictamen de l'ordenança: "Ordenança municpal d'activitats d'intervenció

integral de l'administració ambiental de Barcelona"

 • Elaboració del Pla de Treball 2001 de la Comissió.

D.  COMISSIÓ  DE  FISCALITAT D.  COMISSIÓ  DE  FISCALITAT I PRESSUP0ST0SI PRESSUP0ST0S
DataData Temes  tractatsTemes  tractats

25-10-00 • Presentació de les ordenances municipals

21-11-00 • Valoracions i propostes en relació a les ordenances fiscals per a l'elaboració del dictamen.

 • Presentació dels pressupostos 2001 de l'Ajuntament de Barcelona

E.  COMISSIÓ  DE  MEDI E.  COMISSIÓ  DE  MEDI AMBIENTAMBIENT
DataData Temes  tractatsTemes  tractats

11-7-00 • Presentació de l'Acord Cívic per una Barceleona Neta i sostenible

16-11-00 • Presentació i debat dels programes d'educació ambiental

 • Proposta de col·laboració del CESB i del Consell de Medi Ambient per tal de difondre l'Agenda
21.
• Proposta Pla de Treball 2001

F.  GRUP DE  TREBALL  DEL  TERCER F.  GRUP DE  TREBALL  DEL  TERCER SECTORSECTOR
DataData Temes  tractatsTemes  tractats

18-5-00 • Reunió informativa sobre què és el CESB

• Proposta d'estudi sobre Tercer Sector

22-6-00 • Debat de la proposta de treball

24-7-00 • Valoració de les diferents propostes que han arribar sobre l'estudi.
• Adjudicació de l'estudi

13-11-00 • Anàlisi i valoració de la darrera proposta d'estudi. Elaboració i aprovació si escau,

 d'un calendari de treball.

ASSISTÈNCIA A ACTES ASSISTÈNCIA A ACTES I CURSOS:I CURSOS:
• Assistència a la XVII Jornada Tècnica: "La nova economia: Una oportunitat per a la Regió

Metroplitana de Barcelona", 12-13 desembre 2000 organitzada per l’Associació Pla Estratègic de

 Barcelona al World Trade Center Barcelona.

• Signatura de l’Acord Cívic per a una Barcelona Neta i sostenible,
2 de novembre de 2000 a l’Ajuntament de Barcelona.

• I Jornada sobre Consejos económicos y sociales en España y políticas de bienestar, Huelva, 27

d’octubre de 2000 organitzat pel Consejo Económico y Social Ciudad de Huelva. Va aprovar-se

 crear un grup de treball per tal d’estudiar la possibilitat d’articular els CES

locals en un òrgan comú.
• I Jornada Tècnica "Els Consells Econòmics i Socials de la Regió Metropolitana de Barcelona:

 reptes i objectius de futur més enllà de la realitat local", St. Feliu de Llobregat, 19 d’octubre de

2000 al Consell Comarcal del Baix Llobregat, organitza el Pacte Industrial de la Regió

 Metropolitana de Barcelona.

• Seminari: "La movilidad geográfica" Barcelona, 21 i 22 de setembre de 2000 organtizat
pel CES a la UB.
• Diàlegs amb Europa, cicles de debats entorn de la presidència francesa, L’harmonització de les
polítiques de protecció social, Barcelona, 28 de setembre de 2000, organitza Institut d’Educació

Contínua UPF.

• Encuentro a Santander: "La situación socioeconómica y laboral de España en el cambio de siglo"

 Santander, 19 al 21 de julio de 2000 a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Organitza CES.



• Presentació del Projecte Educatiu del Fòrum Barcelona 2004. "Formació i accés al món laboral".

 Fundació Joan Miró, 19 de juny de 2000.

• Jornada: "La necessària reforma del sistema de col.locació", Barcelona, 15 de juny de 2000.

 organitzada per la UGT.

• Acte de presentació dels treballs: "Dinàmiques econòmiques i territorials a la Regió
Metropolitana de Barcelona en la societat de coneixement", 7 de juny de 2000 Barcelona Activa

 • XVI Jornada Tècnica: "La Immigració, elements per a una cohesió social" Barcelona, 30 de maig

 de 2000" Organitza As.Pla Estratègic de Barcelona.

 • Simposi: "Les cultures del treball" Barcelona, 29 de maig de 2000, Centre de Cultura

 Contemporània. El CESB va participar com a convidat fila O.

 • Jornades sobre: "Relacions laborals i ocupació" a Barcelona, 18 de maig de 2000 organitzada

 per la UGT i la UAB.

 • Jornada sobre: "Privatització dels Aeroports" Barcelona, febrer 2000, organitzada per Airport

 Regions Conference.

  


