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Presentació

Ara fa uns quatre anys, en el meu discurs d’acceptació 
de la presidència del Consell Econòmic i Social de Bar-
celona, vaig apuntar que l’essència del CESB consis-
teix en oferir col·laboració i consell als responsables 
polítics. Vaig apuntar també, que el fet que la majo-
ria dels membres del CESB representin els interessos 
d’empresaris i treballadors evidencia el paper clau 
d’aquesta institució en la qual, mitjançant el debat i la 
reflexió es fa una anàlisi crítica dels problemes i també 
de les oportunitats de Barcelona en clau de futur per 
crear riquesa i benestar, sumant-se així als esforços i 
reflexions que es fan des d’altres àmbits.  En aquest 
sentit, el Consell Econòmic i Social esdevé una eina 
al servei de la governança de la ciutat. Aquest han es-
tat les línies estratègiques que han marcat el treball 
d’aquests quatre anys.

En el procés de consolidació del Consell Econòmic i 
Social de Barcelona, la darrera modificació dels Esta-
tuts va ser un pas endavant però, la importància de les 
seves funcions exigeix quelcom més. Aquesta refor-

ma va significar un pas qualitatiu molt important però 
mancava el seu encaix jurídic. Per això, des del primer 
dia, el recolzament de tots els grups i institucions que 
formen el CESB, es va treballar per aconseguir-ho. 
Aquest esforç es va traduir en l’aprovació pel Plena-
ri de l’Ajuntament d’una proposició per modificar la 
Carta Municipal en reconèixer el paper i funcions del 
CESB mitjançant la introducció d’un nou títol. Aques-
ta nova fita que caldrà desenvolupar, obre les portes 
a la consolidació definitiva  del CESB com a òrgan de 
representació d’interessos.

Us presentem avui la Memòria d’Activitats d’aquests 
darrers quatre anys, és el recull de la feina feta en la 
que ha participat moltes persones i institucions, els 
agents econòmics i socials, els experts i els repre-
sentants dels grups municipals entre altres. També 
ha estat fruit d’un treball intens dels òrgans tècnics i 
administratius que ha requerit d’un gran esforç i que 
ens permet afirmar que el CESB avui és una mica més 
visible entre les institucions i la ciutadania. 

Rosa Virós i Galtier
Presidenta del CESB

Memòria d’activitats 2006-2009
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Eixos fonamentals

Les activitats del període 2006-2009 s’han desenvolupat a l’entorn dels eixos fonamentals del Pla de Treball del 
mateix període.

Eix I. Enfortir, consolidar i dotar d’autonomia i independència el Consell Econòmic i Social de Barcelona

Eix II. Donar a conèixer el CESB, establint sinèrgies de col·laboració i participació amb altres entitats,  adminis-
tracions i altres consell econòmics i socials.

Eix III. Desenvolupar les funcions atribuïdes a l’article 3 dels Estatuts

 1.  Analitzar, promoure debats i elaborar propostes en qüestions d’àmbit socioeconòmic d’interès per a 
   la ciutat. Impulsar accions orientades a la millora de la vida econòmica, social i ciutadana de Barcelona.

 2.  Elaboració, edició i presentació de la Memòria socioeconòmica de Barcelona. Anys 2005, 2006, 2007 i  
  2008.

 3.  Altres projectes:
 Col·laboració per a la posada en marxa del Museu de la Història Social de Barcelona.
 Mantenir i ampliar el fons documental
 Informe de conjuntura

Eix IV. Comunicació de les activitats i documents del CESB.

Eix I. Enfortir, consolidar i dotar d’autonomia i 
independència el Consell Econòmic i Social de 
Barcelona

L’any 2005 va ser un any molt significatiu pel Consell 
Econòmic i Social de Barcelona, l’any anterior s’havia 
tancat el procés de reforma dels seus Estatuts el que 
va suposar un avenç qualitatiu en molts aspectes: 
aconseguint una ampliació de les funcions del Con-
sell i  integrant la proposta d’assolir una presidència 
estable per garantir una major autonomia i indepen-
dència. Així, el 10 de novembre de 2005 Rosa Virós va 
prendre possessió de la presidència del Consell amb 
canvis que provenien dels nous Estatuts aprovats al 
desembre de 2004. També va comportar la incorpora-
ció d’experts de reconegut prestigi i de representants 
d’altres institucions de Barcelona, així com la consti-
tució de noves comissions i de nous grups de treball 
en funció de les necessitats que la societat actual de-
manda.

Activitats

1.- Àmbit intern 

Adaptació als Estatuts aprovats al desembre de 2004, 
constituint i garantint el funcionament dels òrgans de 
govern. 

Per al desenvolupament de les seves competències, 
els òrgans de govern del CESB s’han reunit periòdica-
ment en sessions ordinàries i extraordinàries.

Reunions de la Comissió Executiva

2006 2007 2008 2009

9 9 10 11

Reunions del Ple

2006 2007 2008 2009

1 3 2 3
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Els documents de  treball dels òrgans de govern han 
estat elaborat per:

A.-Comissions de treball del CESB de caràcter esta-
ble, recollides en el reglament són:

Comissió de Fiscalitat i Pressupostos que té 
l’objectiu de dictaminar el contingut dels Pressupos-
tos Generals i les Ordenances Fiscals de cada any i 
conèixer el grau d’acompliment dels objectius pres-
supostaris, 

Comissió d’Activitat Econòmica i Ocupació amb 
l’objectiu d’analitzar i valorar els projectes relacio-
nats amb l’activitat econòmica, així com els plans 
d’ocupació de la ciutat de Barcelona.

Comissió de Política Social i Qualitat de Vida amb 
l’objectiu d’analitzar i valorar el nivell de qualitat de 
vida a la ciutat i les seves repercussions en l’activitat 
econòmica i l’ocupació.

Comissió de Medi ambient, mobilitat i infraes-
tructures amb l’objectiu d’analitzar i valorar els pro-
jectes relacionats  amb el medi ambient, la mobilitat 
i les infraestructures de la ciutat i les seves repercus-
sions en l’activitat econòmica i l’ocupació.

B.- Grups de treball: S’han creat diversos grups de 
treball en funció dels temes proposats pels òrgans del 
Consell que s’han determinat com a interessants per 
a l’elaboració i estudi de propostes tècniques per al 
coneixement de la realitat socioeconòmica de Barce-
lona.

 Grup de Treball sobre la Memòria Socioeconòmica 
(caràcter permanent)

 Grup de Treball sobre immigració i mercat de treball 
a Barcelona. (20062007)

 Grup de Treball del projecte Can Saladrigas  (2006
2007)

 Grup de Treball de Turisme (20072008)
 Grup de Treball la Barcelona dels barris, (2007)
 Grup d’usos del temps (20062007)
 Grup de Treball sobre les condicions de vida de la 

Gent Gran. (2007)
 Grup de Treball informe del CESB sobre pobresa i ex

clusió social a Barcelona.(2009)
 Grup de Treball sobre les repercussions socioeconò

miques de la crisi a Barcelona. (2009)
 Grup de treball sobre l’articulació de l’Àrea Metro

politana de Barcelona.(2008)
 Grup de Treball sobre el Dictamen del CESB a 

l’Addenda del Pacte per l’ocupació de qualitat a Bar
celona 200811. (2009)

S’ha elaborat l’organigrama. La reforma dels Estatuts 
de 2004 i el nomenament d’una presidència estable 
va comportar un nou organigrama de funcionament 
intern del CESB que va regular les funcions i perfils de 
l’equip que l’integra, així com la renovació dels òrgans 
de govern.

També s’han elaborat plans i calendaris de treball 
per cadascun dels òrgans de govern dels anys 2006, 
2007, 2008 i 2009.

Es van desenvolupar un procés de debat intern sobre 
el paper del CESB que va culminar en una sessió de 
treball l’any 2006 per a debatre els continguts de la 
reforma dels estatuts del CESB i el futur d’aquest or-
ganisme. 

2.- Àmbit extern

S’han realitzat reunions amb l’Alcalde de Barcelona, 
senyor Jordi Hereu i amb els presidents dels grups 
municipals de l’Ajuntament de Barcelona, senyor Xa-
vier Trias, CDC; senyor Ricard Gomà, IC-V; senyor Jordi 
Portabella, ERC i senyor Alberto Fernández, PP, per do-
nar a conèixer el Pla de Treball del CESB i recollir les se-
ves propostes i suggeriments i, entre d’altres temes es 
va sol·licitar la incorporació del CESB a la Carta Muni-
cipal de Barcelona trobant una fórmula que garanteixi 
la seva autonomia i independència.  Com a resultat de 
dites reunions:

La Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública 
en la sessió de 17 de juny de 2009 aprova la proposta 
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de modificació de la Carta  municipal de Barcelona, 
amb l’objecte d’incorporar el CESB.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona en la sessió ordinària del dia 30 d’octubre 
de 2009 va aprovar la proposta de modificació, que 
s’articularà sobre la  base de la introducció d’un 
nou títol  (el VIII), segons el redactat que consta a 
l’expedient, i va donar trasllat d’aquest acord a la Ge-
neralitat de Catalunya, als efectes de constituir la Co-
missió de Revisió del Règim Especial de la Ciutat de  
Barcelona, integrada per representants de la Genera-
litat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, als 
efectes de l’elaboració dels estudis i propostes corres-
ponents.

La senyora Rosa Virós i el senyor José Antonio Fernán-
dez han mantingut diverses reunions de treball amb 
el secretari general de l’Ajuntament de Barcelona, 
senyor Jordi Casas, per tal de rebre informació sobre 
el procediment d’incorporació del CESB a la Carta Mu-
nicipal.

Es van incorporar al Pla de Treball del CESB les propos-
tes realitzades pels grups municipals.

Eix II. Donar a conèixer el CESB, establint 
sinèrgies de col·laboració i participació 
amb altres entitats,  administracions i altres 
consell econòmics i socials

El CESB, per tal d’aprofundir en el coneixement dels 
temes que de manera habitual treballa,  té rela-
ció amb altres entitats i institucions de la ciutat.  Al 
llarg d’aquest mandat s’ha consolidat aquest procés 
d’intercanvi d’informació i coordinació amb altres or-
ganismes i entitats. 

S’ utilitzen vàries fórmules de relació amb les altres ins-
titucions. En algunes ocasions es tracta de trobades, 
rebent propostes i suggeriments o recavant suport 
institucional. Altres, s’ha optat per convidar a entitats 
a participar en els grups de treball per a l’elaboració 
de dictàmens o informes, com el que estem realitzant 
en l’actualitat sobre pobresa i exclusió social a Barce-

lona en el que participen Creu Roja Barcelona, Cáritas, 
la Síndica de Greuges i APRISE. També, s’han signat 
convenis col·laboració.

Signatura de convenis de col·laboració

Amb la Fundació Barcelona Cultura per a refermar 
la col·laboració amb el Museu d’Història de la ciutat 
de Barcelona amb la participació del CESB en el Cercle 
d’Amics del Museu d’Història de Barcelona.(2006)

Amb el Consell de Benestar Social per l’establiment 
de línies de col·laboració i sistematització de 
l’intercanvi d’informació entre els dos consells. (2006). 
El CMBS col·labora en la Memòria Socioeconòmica de 
Barcelona.

Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, l’Ajuntament de Barcelona i el CESB per la realit-
zació de l’estudi Noves Organitzacions del temps: el 
temps de treball. (2007)

Convenis amb la Fundació Jaume Bofill per a la co-
ordinació i realització dels estudis Immigració i Mer-
cat de Treball a Barcelona (2007) i  Treball submergit i 
precari (2008).

Conveni amb la Diputació de Barcelona pel finança-
ment de l’estudi Immigració i Mercat de Treball a Bar-
celona.(2007)

Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra en rela-
ció al dictamen emès  per Alejandro Sáiz Arnáiz, Ca-
tedràtic de dret constitucional d’aquesta Universitat. 
(2008)

Conveni de col·laboració amb el CTESC (2009) per a al 
realització d’activitats d’interès comú.

Aprofundir i establir línies de col·laboració amb 
entitats de caràcter sòcioeconòmic.

S’ha col·laborat amb diverses entitats com:  

Col·legi d’Economistes de Catalunya en el tema de 
la Memòria Socioeconòmica de Barcelona,
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Síndica de Greuges de Barcelona, senyora Pilar Ma-
lla en l’estudi  “Itineraris i Factors d’exclusió social”,

Pla Estratègic de Turisme amb l’organització d’un 
grup de treball en el marc del  pla per analitzar les 
condicions de treball i la formació en el sector i, com a 
resultat, es va elaborar un document que es va inclo-
ure dins del Pla Estratègic de  Turisme.  

Hi ha el compromís d’aprofundir la col·laboració amb 
la Cambra de Comerç  en el tema d’indicadors econò-
mics per a la Memòria, i pels informes de conjuntura.

Manteniment i ampliació de la participació en di-
ferents institucions de les que el CESB és membre:

 Consell de la Formació Professional de Barcelona
 Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropo

litana de Barcelona
 Cercle d’Amics del Museu d’Història 
 Consell d’Habitatge social
 Projecte Educatiu de Ciutat
 Pla Estratègic de Turisme

Consolidar les relacions amb consells econòmics i 
socials d’altres àmbits.

El CESB ha estat sempre impulsor i facilitador de les 
relacions entre Consells Econòmics d’altres territoris, 
com a forma de potenciar les activitats comunes i, so-
bre tot, els resultats de les anàlisis realitzades.

Cal fer esment de les següents activitats realitzades 
durant aquest període:

Audiència	 del	 Comitè Econòmic i Social Europeu. 
“Immigration and integration: cooperation between 
regional and local governments and civil society or-
ganisations”. Organitzada pel CESE, Generalitat de 
Catalunya i Ajuntament de Barcelona  2 i 3 febrer de 
2006. 

El Comitè Econòmic i Social Europeu va elegir la ciu-
tat de Barcelona per celebrar la audiència prèvia per 
a la elaboració del dictamen sobre les repercussions 

socioeconòmiques de la immigració a la UE. Va dema-
nar la col·laboració del CESB i la seva participació a les 
jornades. D’acord amb el programa previst el CESB va 
moderar la 5a taula. També va organitzar una visita 
guiada per la ciutat acompanyant als membres de la 
comissió exposant les transformacions urbanístiques 
i econòmiques en curs. 

Col·laboració amb el Consell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya

Organització conjunta de la jornada Corresponsabilit-
zació dels agents socials a la governança: Indicadors 
socioeconòmics, avaluació i participació en les po-
lítiques públiques. (2006) i signatura del conveni de 
col·laboració amb el CTESC (2009)

Col·laboració amb altres CES locals, comarcals

El CES del Baix Llobregat va convidar al CESB a l’acte 
de signatura del pacte d’ocupació del Baix Llobregat.

CES de España 

Visita al Consejo Económico y Social de España  i re-
unió amb el seu president, el senyor Marcos Peña.

Assistència anual a la presentació de la Memoria So-
cioeconómica de España del CES. Universidad Me-
néndez y Pelayo. Santander

Reunions de caràcter institucional

Amb l’Ajuntament de Barcelona

La senyora Rosa Virós i el senyor José Antonio Fernán-
dez, així com la Comissió Executiva han mantingut di-
verses reunions amb l’alcalde de Barcelona, en primer 
terme amb el senyor Joan Clos i amb l’actual alcalde 
senyor Jordi Hereu.

A l’anterior mandat municipal el CESB es va reunir  
amb la Regidora d’Ocupació i Innovació, senyora 
Maravillas Rojo, senyora Imma Moraleda, regidora 
dels Nous Usos del Temps; senyor Josep Cuervo, 4t ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona; amb la 
gerència de l’Ajuntament, senyora Pilar Solans i amb 
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la gerència de Serveis generals de l’Ajuntament de 
Barcelona senyor Alfredo Jorge Juan.

En  l’actual mandat el CESB s’ha reunit amb el senyor 
Carles Martí, primer tinent d’alcalde; el senyor Ricard 
Gomà, segon tinent d’alcalde; el senyor Jordi Williams, 
tercer tinent d’alcalde; senyora Montserrat Ballarín, 
regidora d’Hisenda i d’Educació; amb la gerència de 
l’Ajuntament senyor Andreu Puig, i amb la gerència 
de Serveis generals de l’Ajuntament de Barcelona so-
bre el dictamen de Barris i amb la gerència municipal 
sobre el pressupost del CESB, senyor Eduard Vicente.

Per altra banda, s’han mantingut reunions amb els 
grups municipals on la presidenta acompanyada pels 
membres de la Comissió Executiva del CESB ha co-
mentat el Pla de treball anual rebent suggeriment i 
propostes que es van incorporar al Pla de treball. Pels 
grups municipals varen participar el senyor Jordi He-
reu, president del grup municipal socialista; senyora 
Imma Mayol i posteriorment el senyor Ricard Gomà, 
president(a) del grup municipal d’Iniciativa per Cata-
lunya; el senyor Xavier Trias, president del grup mu-
nicipal de Convergència i Unió; el senyor Alberto Fer-
nández president del Partit Popular i el senyor Jordi 
Portabella, president del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Aprofundir la col·laboració amb els agents econò-
mics i socials de la ciutat

S’han mantingut reunions amb el senyor Josep Mª 
Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya; 
senyor Joan Rosell i senyor Joan Pujol , president i 
secretari general de Foment del  Treball Nacional, i el 
senyor Joan Coscubiela i recentment amb el senyor 
Joan Carles Gallego, secretaris generals de CCOO de 
Catalunya.

Amb altres institucions

Amb la senyora Mercè Sala i en posterioritat amb el 
senyor Josep M. Rañé, president(a) del CTESC; senyor 
Jordi Sánchez, director Fundació Jaume Bofill; senyor 
Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç; sen-
yor Manuel Royes, president del Consorci Zona Fran-

ca; senyor Francesc Santacana, president del Pla Estra-
tègic; senyor Miquel Barceló, president executiu de la 
societat Barcelona 22@; senyor Joan Roca, director del 
Museu d’Història de la ciutat, senyor Narcís Serra, Pre-
sident de Caixa Catalunya; senyor Joan Josep Berbel, 
director general del Servei d’Ocupació de Catalunya; 
senyor Xavier Testar, director del programa “BCN, Re-
cerca i Innovació”, entre altres.

Fruït d’aquestes trobades la Comissió Executiva ha 
realitzat visites al Parc Científic de la Universitat de 
Barcelona, on va ser rebuda pel senyor Fernando Al-
bericio, director general del Parc Científic i van po-
der conèixer el tipus d’empreses instal·lades i la seva 
incidència;  al 22@Barcelona, per conèixer l’estat i 
l’evolució del projecte i el desenvolupament de diver-
ses innovacions urbanístiques (22@); a Barcelona Acti-
va per conèixer les seves activitats i instal·lacions, a la 
Fundación Metròpoli, i la participació a la Conferencia 
SOCIAL POLIS a Viena.

Eix III. Desenvolupar les funcions atribuïdes 
a l’article 3 dels Estatuts

Analitzar, promoure debats i elaborar propostes en 
qüestions d’àmbit socioeconòmic d’interès per a la 
ciutat. Impulsar accions orientades a la millora de la 
vida econòmica, social i ciutadana de Barcelona.

El CESB en virtut de les seves funcions ha promogut 
debats sobre qüestions de caire socioeconòmic a 
la ciutat, fent servir vàries fórmules. Per una banda 
l’emissió de dictàmens i informes i, per altra, mit-
jançant la realització de trobades de reflexió sota la 
fórmula de jornades o un ple de caràcter monogràfic.

Dictàmens 

A.- Dictàmens d’iniciativa pròpia

Dictamen sobre les condicions de vida de la gent 
gran a Barcelona (2007)

L’any 2006, en reunió mantinguda per la presidenta 
del CESB i el tinent d’alcalde, senyor Josep Cuervo, es 
va sol·licitar l’elaboració d’un dictamen sobre les con-



69

dicions de vida de la gent gran a Barcelona, emfasit-
zant molt especialment en el col·lectiu de dones ví-
dues, ja que el col·lectiu de ciutadans majors de 65 
anys està sotmès als riscos derivats dels processos de 
transformació i de les condicions de vida a les  llars. 

Dictamen sobre el contingut, estat d’execució 
i evolució del projecte 22@Barcelona” (2007).  El 
CESB va considerar emetre dictamen sobre l’evolució 
del projecte 22@Barcelona.

Dictamen que emet Alejandro Sáiz Arnaiz, Catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, 
a petició del Consell Econòmic i Social de Barcelona 
sobre la incorporació a la Carta Municipal de Bar-
celona (Llei 22/1998, de 30 de desembre)  del Consell 
Econòmic i Social de Barcelona i sobre la reforma dels 
seus estatuts i reglament. (2008)

Dictamen Els barris com a eix de la participació i 
la cohesió social a Barcelona. El CESB reconeix que 
els barris han ajudat a crear l’anomenat Model Barce-
lona, una ciutat compacta, mediterrània, en el qual la 
proximitat ha tingut molta importància. Aquest dic-
tamen va ser contrastat en posterioritat, en reunions 
de caràcter bilateral, amb els deu regidor(e)s de dis-
tricte: senyor Guillem Espriu (Gràcia), senyora Gemma 
Mumbrú(Sant Andreu); senyora Elsa Blasco (Horta-
Guinardó); senyora Sara Jaurrieta (Sarrià-Sant Ger-
vasi); senyora Itziar González (Ciutat Vella); senyora 
Carme Andrés (Nou Barris); senyora Assumpta Escarp 
(L’Eixample); senyor Francesc Narváez (Sant Martí); 
senyora Imma Moraleda (Sants) i senyora Montserrat 
Sánchez (Les Corts).

Dictamen del CESB sobre l’addenda del Pacte 
per l’ocupació de qualitat 2008-11.(2009) El  22 de 
maig de 2008 els agents econòmics i socials de Barce-
lona - CCOO del Barcelonès, la UGT de Catalunya, Fo-
ment del Treball i PIMEC – l’Ajuntament de Barcelona i 
el SOC signaven el Pacte per a l’ocupació de qualitat a 
Barcelona 2008-11. Davant el nou context econòmic i 
social, els signants del Pacte van considerar adient fer 
una revisió d’aquest un any més tard, el CESB va voler 
posicionar-se al respecte.

B.- Dictàmens preceptius

Dictamen dobre el document base del Programa 
d’actuació municipal 2008-11. (2007) D’acord amb 
les competències atribuïdes al Consell Econòmic i So-
cial de Barcelona en els seus estatuts aquest dictamen 
és de caràcter preceptiu. El Dictamen va identificar lí-
nies estratègiques i objectius concrets. 

Dictamen sobre les ordenances fiscals (2007, 2008, 
2009, 2010).

Dictamen sobre els pressupostos de l’Ajuntament 
(2007, 2008, 2009, 2010)

Dictamen sobre les polítiques actives d’ocupació 
2009 de l’Ajuntament de Barcelona. (2009) El dic-
tamen contempla el Pla extraordinari d’inversió en 
l’àmbit local, les polítiques actives d’ocupació realit-
zades per Barcelona Activa, i les  accions de formació 
professional portades a terme des de la Fundació Bar-
celona Formació Professional.

C.- Dictàmens exploratoris

Dictamen exploratori sobre les clàusules socials 
a la contractació pública. (2006) El març de 2006 va 
comparèixer davant la Comissió Executiva del CESB 
el regidor ponent de Benestar Social, Senyor Ricard 
Gomà, per exposar la signatura del Conveni entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalun-
ya per a la creació del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona i la inclusió de clàusules socials en els plecs 
de condicions dels contractes públics promoguts 
per l’Ajuntament de Barcelona.  La Comissió Executi-
va va acordar encarregar l’elaboració d’un dictamen 
d’iniciativa pròpia a la presidenta de la Comissió de 
Política Social i Qualitat de Vida sobre inclusió de clàu-
sules socials en els plecs de condicions dels contrac-
tes públics.

Dictamen exploratori sobre les repercussions 
socioeconòmiques de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (2008). La preocupació del CESB per 
l’articulació de l’Àrea Metropolitana ve de lluny, sem-
pre des de la perspectiva de la necessitat d’un àmbit 
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de gestió de caràcter metropolità. Aquesta voluntat 
de potenciar el concepte metropolità coincideix amb 
una estratègia similar en l’àmbit europeu per part del 
Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), que també 
aposta per potenciar les metròpolis com a referent 
econòmic i polític. 

Informes

Informe sobre immigració i mercat de treball a 
Barcelona (2007).

Informe sobre Treball submergit i precari (2008)

Informe Noves organitzacions del temps de tre-
ball. Inclou dos estudis: el primer realitzat per QUIT-
UAB, contextualitza l’estat de la qüestió i incorpora 
la situació a les societats europees. El segon estudi, 
elaborat per GPF, presenta experiències i bones pràc-
tiques del teixit empresarial de l’entorn barceloní en 
matèria d’organitzacions del temps de treball i laboral.

Informe sobre la personalitat jurídica del CESB, 
a càrrec d’Alejandro Sáiz Arnáiz, Catedràtic de Dret 
Constitucional.

L’Informe Barcelona: La reinvenció com a Estratè-
gia. Del Pla Cerdà a la societat creativa. (2009) Do-
cument emmarcat en la celebració de l’any Cerdà. El 
CESB considera que la ciutat de Barcelona s’ha carac-
teritzat al llarg de la seva història per la seva capacitat 
per a adaptar-se a les noves realitats mitjançant grans 
projectes de ciutat com va ser el Pla Cerdà.  

Resolucions i declaracions

Resolució sobre Noves organitzacions socials del 
temps, aprovada pel Ple del CESB el 22 de febrer de 
2007. 

Declaració sobre immigració i mercat de treball a 
Barcelona, aprovada pel ple del CESB el  22 de febrer 
de 2007.

Resolució sobre el model de turisme a Barcelona 
aprovada per la comissió executiva el 10 d’octubre de 
2008.

Declaració del CESB sobre les repercussions soci-
oeconòmiques de la crisi a Barcelona, aprovada el 
14 de juliol de 2009.

Jornades

Cap a una nova cultura del temps de treball. 
(2006) Presentació de l’estudi Noves organitzacions 
del temps de treball. 

Corresponsabilització dels agents socials en la gover-
nança: indicadors socioeconòmics, avaluació i par-
ticipació de les polítiques públiques (2006) Jornada 
organitzada en el marc de col·laboració establert en-
tre el CESB i el CTESC, en la que van participar tots els 
consell econòmics i socials de Catalunya,

Immigració i mercat de treball a Barcelona (2007). 
Presentació de l’estudi Immigració i mercat de treball 
a Barcelona. 

Universitat, empresa i societat (2007). La transver-
salitat del debat entre Universitat, empresa i societat 
és un tema cabdal en la nostra institució, especial-
ment ara que estan començant a proliferar centres de 
transferència tecnològica, parcs científics i clústers.

Turisme a Barcelona, impacte socioeconòmic 
(2007) Aquesta jornada va sorgir  de la demanda 
creixent i necessitat d’avaluar i definir el model turís-
tic de Barcelona.

Ple extraordinàri
Ple extraordinari sobre les repercussions socioeconò-
miques de la crisi a Barcelona,  3 de juny de 2009.

Elaboració, edició i presentació de la Memòria So-
cioeconòmica de Barcelona. Anys 2005, 2006, 2007 
i 2008.

D’acord amb les seves competències, el CESB elabo-
ra anualment la Memòria Socioeconòmica de Barce-
lona on s’analitzen les seves consideracions sobre la 
situació social i econòmica de la ciutat. La Memòria 
Socioeconòmica de Barcelona ofereix les dades i 
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l’evolució de l’activitat econòmica i el mercat de tre-
ball a Barcelona, les polítiques actives d’ocupació i de 
creació d’empreses que els diferents agents econò-
mics i administracions gestionen a la ciutat, les políti-
ques socials i una bateria d’indicadors sobre població, 
serveis socials i qualitat de vida (transport, cultura, 
educació, habitatge...). Juntament amb aquestes da-
des, s’inclou un capítol de Perspectives sobre temes 
d’interès i de futur de la ciutat, i presenta les conclu-
sions i propostes del Consell Econòmic i Social de Bar-
celona respecte als temes desenvolupats. 

Com hem comentat abans, un dels capítols de la 
memòria, el que presenta el títol de Perspectives, 
s’articula com un conjunt d’articles de diferents per-
sonalitats i institucions relacionades amb determinats 
sectors o activitats que el CESB considera que són es-
pecialment significatives per a la ciutat. És el grup de 
treball de la Memòria Socioeconòmica del CESB qui 
estableix els continguts i l’estructura d’aquesta.

Al llarg d’aquests anys hem comptat amb els següents 
articles i signatures:

Cap a una Barcelona inclusiva, Ricard Gomà, Regidor 
Ponent de Benestar Social, Xavier Godàs, assessor tèc-
nic Regidoria Benestar Social de l’Ajuntament de Bar-
celona. 

22@Barcelona, el districte de la innovació de Bar-
celona: la consolidació dels sectors Media, TIC i 
Energia, Miquel Barceló, president de 22@Barcelona.   

Impulsar les infrastructures, Joaquim Gay de Mon-
tellà Ferrer-Vidal, President de Foment Infraestructu-
res 

Can Saladrigas. Centre de cultura industrial de 
Barcelona, Antoni Nicolau, Director de l’MHC.

La indústria de la moda a Barcelona, Josep M. Do-
nat, President de Passarel·la Barcelona.

La plataforma de transport del delta del Llobre-
gat. Miquel Valls, president de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

La Síndica de Greuges de Barcelona, pels drets 
i les llibertats dels ciutadans. Pilar Malla i Escofet, 
Síndica de Greuges de Barcelona

L’habitatge a Barcelona. La cerca de respostes al 
problema dels preus i a les noves necessitats so-
ciodemogràfiques. Antón Costas, catedràtic de Polí-
tica Econòmica, Universitat de Barcelona. Director del 
Llibre Blanc de l’habitatge a Barcelona

L’atenció a la dependència a Espanya. Reptes del 
futur. Gösta Esping-Andersen i Sebastià Sarasa, Uni-
versitat Pompeu Fabra

El repte de la millora dels resultats del sistema 
educatiu. Joaquim Prats, president del Consell Supe-
rior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Els agents socials davant el medi ambient:
Empreses, canvi climàtic i ciutat. Alba Cabañas Vara-
les, directora del Departament de Medi Ambient. Fo-
ment del Treball Nacional

El sindicalisme davant els nous escenaris i les no-
ves polítiques. Dionís Oña i Martín, secretari de Medi 
Ambient i Salut Laboral. UGT de Catalunya, i Llorenç  
Serrano i Giménez, secretari de Salut, Ambient i Tre-
ball. CC.OO. de Catalunya.

Un nou model de polítiques actives per a un nou 
model de treball i d’empresa. Mar Serna, Consellera 
de Treball de la Generalitat de Catalunya

Noves infraestructures, noves oportunitats. Xa-
vier Trias, President del Grup Municipal de CiU a 
l’Ajuntament de Barcelona  

El Consorci de la Zona Franca: convertir les opor-
tunitats en avantatges. Manuel Royes, Delegat es-
pecial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona.

El sector dels morts vivents. Jaume Roures, Presi-
dent de Mediapro.

La mobilitat i el transport públic a Barcelona. Car-
me Miralles-Guasch, Directora de l’Institut d’Estudis 
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Regionals i Metropolitans de Barcelona i Maite Pérez, 
Cap de projectes de l’Àrea de Mobilitat de l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

L’Àrea  Metropolitana de Barcelona (AMB): motor 
o remolc. Francesc Santacana, Coordinador General 
del Pla Estratègic de Barcelona.

Indústria Barcelona. Joan-Eugeni Sánchez, Cate-
dràtic de Geografia Humana, Universitat de Barcelo-
na.

La crisi econòmica: efectes sobre la ciutat de Bar-
celona. Anton Costas, catedràtic de Política Econò-
mica de la Universitat de Barcelona; Joan Trullén, di-
rector de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona; F. Xavier Mena, catedràtic d’Economia 
ESADE; Àngels Martínez i Castells, doctora en Ciències 
Econòmiques per la Universitat de Barcelona

La crisis i el futur de l’economia de Barcelona. 
Josep Oliver Alonso, catedràtic Economia Aplicada 
(UAB)

L’economia cooperativa a Barcelona: crisi o opor-
tunitat? Mireia Franch, directora general d’Economia 
Cooperativa, Social i d’Autoocupació del Departa-
ment de Treball de la Generalitat de Catalunya

La pobresa i les perspectives davant la crisi actu-
al. Luis de Sebastián, catedràtic Emèrit d’Economia 
ESADE Business School, Universitat Ramon Llull

Noves fórmules per resoldre nous problemes: 
la igualtat d’oportunitats com a estratègia. 
Sara Berbel Sánchez, directora general d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball i Carme Bañeres Torra, cap 
del servei de Programes d’Inserció Laboral 

El paper de les fundacions socials davant la crisi
Obra social en temps de crisi. Miquel Perdiguer, direc-
tor de l’Obra Social de Caixa Catalunya 

El mecenatge i la demanda social. Jaume Lanaspa, 
director General de la Fundació la Caixa

Preparant les universitats i els parcs científics i 

tecnològics per a la postcrisi. Joan Bellavista, pre-
sident de la IASP. Delegat president del PCB. Gerent 
de l’XPCAT

Difusió social i mediàtica de les memòries so-
cioeconòmiques de Barcelona

La Memòria té una amplia difusió entre els agents 
econòmics i socials, les universitats i les autoritats i 
institucions de la ciutat i el seu entorn, i considerem 
que s’ha guanyat un indiscutible prestigi com a docu-
ment d’anàlisi i coneixement de la realitat econòmica 
i social de Barcelona.  

Al llarg del mandat s’ha realitzat una presentació 
anual als mitjans de comunicació de la Memòria 
Socioeconòmica de Barcelona a la seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, on la Senyora Rosa Virós 
presidenta del Consell Econòmic i Social de Barcelo-
na, junt amb els vicepresident(e)s del CESB,  el senyor 
Agustí Bonavia (FTN), el senyor Àngel Crespo (CCOO 
del Barcelonès), la senyora Neus Munté (UGT de Ca-
talunya) i la senyora Montserrat Ballarín, van destacar 
als mitjans de comunicació els aspectes més relle-
vants de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 
de cada any. 

A més d’aquesta presentació es realitza una altra 
oberta a la ciutadania, a la que es convida a alguns 
dels autors dels articles del capítol de Perspectives:

29 de juny de 2006. L’acte de la presentació de la Me-
mòria Socioeconòmica de Barcelona 2005 va tenir 
lloc a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Em aquest acte van intervenir Rosa Virós, presidenta 
del CESB; Ricard Gomà, Regidor Ponent de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Barcelona. Miquel Barceló, 
president de 22@Barcelona, Joaquim Gay de Monte-
llà Ferrer-Vidal, president de Foment Infraestructures; 
Antoni Nicolau, Director de l’MHC i Josep M. Donat, 
president de Passarel·la Barcelona.

28 de juny de 2007. L’acte de la presentació de la Me-
mòria Socioeconòmica de Barcelona 2006 va tenir 
lloc a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
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Aquests acte va comptar amb la participació de la 
senyora Rosa Virós, presidenta del CESB; el senyor Ar-
tur Saurí, degà del Col·legi d’Economistes; la senyora 
Pilar Malla, Síndica de Greuges de Barcelona; el senyor 
Sebastià Sarasa, professor Titular de Sociologia per la 
Universitat Pompeu Fabra i el senyor Joaquim Prats; 
president del Consell Superior d’Avaluació del Siste-
ma Educatiu.

2 de juliol de 2008.  L’acte de la presentació de la Me-
mòria Socioeconòmica de Barcelona 2007 va tenir 
lloc a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Aquests acte va comptar amb la participació de la sen-
yora Rosa Virós, presidenta del CESB; el senyor Joan B. 
Casas, vicedegà del Col·legi d’Economistes; el senyor 
Manel Royes, delegat especial de l’Estat al Consorci 
de la Zona Franca; el senyor Xavier Trias, president del 
Grup Municipal CiU de l’Ajuntament de Barcelona; i el 
senyor Joan Eugeni Sánchez, catedràtic de Geografia 
Urbana de la UB.

30 de juny de 2009. L’acte de la presentació de la Me-
mòria Socioeconòmica de Barcelona 2008 va tenir 
lloc e a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalun-
ya. Aquests acte va comptar amb la participació de 
la senyora Rosa Virós, presidenta del CESB, el senyor 
Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes; el sen-
yor Joan Bellavista, president de l’Associació Mundial 
de Parcs Científics; el senyor Joan Trullen, director de 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Bar-
celona; el senyor Jaume Lanaspa, director de  l’Obra 
Social Fundació “La Caixa”;el senyor Miquel Perdiguer, 
president de la Fundació “Caixa de Catalunya”.

Altres projectes

Col·laboració per a la posada en marxa del Museu de 
la Història Social de Barcelona

El CESB ha estat l’agent promotor del projecte de crea-
ció d’un Museu de la Història social de Barcelona. Es 
tracta d’un centre de recerca i documentació sobre el 
moviment social i la industrialització que formarà part 
del Museu d’Història de Barcelona. El Museu s’ubicarà 
a Can Oliva Artés.

Mantenir i ampliar el fons documental

El CESB té un fons amb documentació especialitza-
da en temes socials i econòmics amb l’objectiu que 
pugui servir per a l’aprofundir en els projectes que 
es desenvolupen i per a un millor coneixement bi-
bliogràfic de les matèries analitzades. En l’actualitat 
aquest fons està format per 855 elements de diferents 
suports arxivada i catalogada.

Els objectius que ens vàrem marcar foren mantenir i 
ampliar el fons documental sobre matèries relaciona-
des amb temes econòmics i socials i respondre a les 
necessitats documentals i informatives dels òrgans 
del CESB, així com dels agents econòmics i socials que 
el composen.

L’Informe de conjuntura

El CESB vol potenciar el seu caràcter com a organisme 
de referència a nivell consultiu i de creació d’opinió. 
Ha definit, a partir de la reflexió comuna entre els 
agents implicats, indicadors d’activitat econòmica 
i mercat laboral que permeten realitzar el treball i 
anàlisi dels diferents aspectes per part dels òrgans del 
CESB donant lloc a un informe  de caràcter bimensual 
de conjuntura que és accessible a la pàgina web del 
CESB i es fa arribar a diferents agents econòmics i so-
cials de la ciutat.

Eix IV. Comunicació de les activitats i documents 
del CESB

El CESB es va proposar en aquet mandat millorar la 
seva projecció externa, per a la qual cosa va preten-
dre establir fórmules que garantissin una adequada 
comunicació sobre els projectes duts a terme.

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

Rodes de premsa

Presentació de les Memòries socioeconòmiques 
de Barcelona 
Veure apartat Elaboració, edició i presentació de la 
Memòria socioeconòmica de Barcelona.
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Presentació del Dictamen exploratori sobre les 
repercussions socioeconòmiques de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.
La presentació del document es va realitzar el 27 
d’octubre de 2008  a la seu del Col·legi de Periodistes. 

Presentació de la Declaració del CESB sobre les 
repercussions socioeconòmiques de la crisi a Bar-
celona
La presentació del document es va realitzar el 4 de 
setembre de 2009 a la seu del Col·legi de Periodistes. 

Publicacions

Any 2006

Temps per treballar, temps per viure. Publicat con-
juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, aquesta 
publicació és una transcripció de les jornades “Temps 
per treballar, temps per viure” que es varen fer al 
Col·legi d’enginyers de Catalunya a l’octubre de 2005.

Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2005

Noves organitzacions del temps de treball. Pu-
blicat conjuntament amb la Regidoria de Noves Or-
ganitzacions del temps. Inclou dos estudis: el primer 
realitzat per QUIT, Universitat Autònoma de Barcelo-
na, contextualitza l’estat de la qüestió i incorpora la si-
tuació a les societats europees. El segon estudi, elabo-
rat per GPF, presenta experiències i bones pràctiques 
del teixit empresarial de l’entorn barceloní en matèria 
d’organitzacions del temps de treball i laboral.

Estatuts i reglament de funcionament del CESB. 
Es van editar els Estatuts reformats del CESB.

Any 2007

Memòria Socioeconòmica de Barcelona  2006

Dictamen sobre les Ordenances Fiscals 2007

Dictamen sobre els Pressupostos Municipals 
2007

Dictamen sobre el Projecte 22@

Dictamen sobre les condicions de vida de la gent 
gran a Barcelona

Immigració i mercat de treball: estudi, resolució 
i informe (tres publicacions diferenciades). Resolu-
ció i informe sobre Immigració i mercat de treball a 
Barcelona. Es va decidir elaborar aquests informes 
aprofitant la presentació de l’estudi que porta el ma-
teix nom. En la resolució el CESB es pronuncia en un 
breu nombre de valoracions i propostes concretes en 
la matèria, presentades en la mateixa jornada de pre-
sentació de la publicació.

Llibre i resolució del CESB sobre Nous usos del temps

Any 2008

Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2007. Edi-
ció en paper de la versió resumida i en multimèdia de 
la versió complerta.

Dictamen exploratori sobre les repercussions so-
cioeconòmiques de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona 

Informe sobre el model de turisme a Barcelona, 
recull de les ponències de la jornada de 2007 i la Reso-
lució sobre el model de turisme a Barcelona aprovada 
per la comissió executiva el 10 d’octubre de 2008 (for-
mat electrònic).

Dictamen sobre les Ordenances fiscals 2009

Dictamen sobre els Pressupostos Generals de 
l’Ajuntament de Barcelona  2009

Informe del Treball submergit i precari a Catalu-
nya

Ponències de la jornada Universitat, Empresa i 
Societat de 2007.

Any 2009

Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2008. Edi-
ció en paper de la versió resumida i en multimèdia de 
la versió complerta. Declaració del CESB sobre les re-
percussions socioeconòmiques de la crisi a Barcelona.
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Dictamen sobre les Polítiques Actives d’Ocupació 
2009 de l’Ajuntament de Barcelona. 

Dictamen sobre el Pacte per l’Ocupació de Quali-
tat 2008-2011. 

Dictamen sobre les Ordenances fiscals 2010.

Dictamen sobre els Pressupostos Generals de 
l’Ajuntament de Barcelona  2010.

Informe sobre la Pobresa i l’Exclusió Social.

Informe del “Barcelona: La reinvenció com a es-
tratègia. Del Pla Cerdà a la societat creativa.
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