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Presentació
Aquest 2010  ha estat un any en el que la normalitat 
en el funcionament del CESB s’ha vist força alterada. 
Per una banda, la malaltia i el decés de Rosa Virós com 
a presidenta, i d’altra, per la modificació de la Carta 
Municipal que donava resposta a la demanda llarga-
ment expressada pel CESB sobre la seva definició ju-
rídica.

El sotrac que va suposar la pèrdua de la nostra presi-
denta és un fet que ens ha afectat profundament tant 
professional com personalment. Amb el seu estil re-
flexiu i de treball constant Rosa Virós ha marcat una 
etapa de permanent progrés i d’assoliment de fites 
en la consolidació del CESB. No podem deixar de fer 
esment que el seu darrer acte públic va ser la seva as-
sistència al Ple del Parlament on s’aprovava la modifi-
cació de la Carta Municipal.

Al mateix temps, 2010 ha estat un any en el què les 
repercussions de la crisi econòmica han acabat aflo-
rant a la nostra ciutat i, per tant, hem treballat per tal 
d’oferir anàlisis i propostes per pal·liar els seus efectes 
més negatius i alhora tractar de posar les bases d’un 
nou model econòmic per a la nostra ciutat.

Entre d’altres activitats destacarem la jornada que 
vàrem celebrar sobre La Barcelona del segle XXI. Del 
Pla Cerdà a la Societat Creativa; el Dictamen sobre el 
Pla d’austeritat econòmica i d’enfortiment de les pri-
oritats de govern de l’Ajuntament de Barcelona; la 
Declaració sobre el projecte de transformació de la 
Diagonal; l’ Informe sobre Pobresa a Barcelona; els in-
formes de conjuntura socioeconòmica, i finalment, la 
Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2009.

Darrerament  assenyalarem que pel desenvolupa-
ment d’aquestes activitats hem comptat amb la parti-
cipació d’experts i entitats implicades en cadascú dels 
temes.

Eixos fonamentals 
Pla de treball 2009-2013
Les activitats d’enguany s’han desenvolupat a l’entorn 
dels eixos fonamentals del Pla de Treball aprovat pel pe-
ríode 2009-13.

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

Incorporació del CESB a la Carta Municipal de Barcelona 

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

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

1. Reunions amb l’objectiu de clarificar el procediment 
de reforma de la Carta Municipal.

2. 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. 

3. Altres projectes.

Activitats 2010
Eix I.  Enfortir, consolidar i dotar d’autonomia 
i independència el Consell Econòmic i Social de 
Barcelona

1.- Incorporació del CESB a la Carta Municipal de 
Barcelona 

El 2 de febrer de 2010 la Comissió Mixta Generalitat - 
Ajuntament de Barcelona

va donar la conformitat a la iniciativa municipal de 
modificació de la Carta Municipal per a incloure-hi la 
regulació del Consell Econòmic i Social de Barcelona, 
en compliment de l’acord adoptat per l’Ajuntament 
de Barcelona en la sessió del Plenari del Consell Muni-
cipal del 30 d’octubre de 2009.
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En l’acord esmentat s’aprova la proposta de modifica-
ció de la Carta municipal de Barcelona, amb l’objecte 
d’incorporar-hi la regulació del Consell Econòmic i So-
cial de Barcelona com a òrgan municipal de naturale-
sa consultiva i caràcter general, en el qual participen 
els agents socials i econòmics més representatius de 
la ciutat de Barcelona. Així mateix, s’aprova que la pro-
posta de modificació es materialitzi amb la introduc-
ció en la Carta municipal d’un nou títol, el VIII, amb un 
únic article.

Finalment el 15 d’abril el Ple del Parlament aprovava 
la llei 7/2010, del 21 d’abril, de modificació de la Carta 
municipal de Barcelona, que incorporava un nou títol, 
el VIIIè, Consell Econòmic i Social de Barcelona a la Llei 
22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona.

“Títol VIII. Consell Econòmic i Social de Barcelona”

”Article 142

”1. El Consell Econòmic i Social de Barcelona és un òrgan 
consultiu de l’Ajuntament,de caràcter general i de par-
ticipació dels agents socials i econòmics més represen-
tatius de la ciutat de Barcelona. La composició, l’estruc-
tura, les funcions i el règim de funcionament del Consell 
Econòmic i Social són els que estableixen els estatuts 
corresponents, aprovats pel Plenari del Consell Munici-
pal, i el reglament del mateix Consell Econòmic i Social, 
que concreta els aspectes interns de la seva organització 
i actuació.

”2. El Consell Econòmic i Social de Barcelona, en exercici 
de les seves funcions, elabora estudis, dictàmens i pro-
postes sobre matèries econòmiques i socials, a sol·licitud 
dels òrgans de govern municipal o per iniciativa pròpia. 
En tot cas, li correspon emetre informes sobre el pressu-
post municipal, el pla general d’acció municipal, el pro-
grama d’actuació i les ordenances fiscals. També emet 
informes sobre els projectes locals de planificació de la 
formació professional, les polítiques actives d’ocupació, 
les grans actuacions i els projectes de transformació de 
la ciutat, els convenis i acords amb altres institucions so-
bre promoció social, econòmica i territorial, i la creació 
de mecanismes especials per a gestionar-los.

”3. El Consell Econòmic i Social de Barcelona ha d’actuar 
amb independència

i amb plena autonomia funcional. L’Ajuntament de Bar-
celona ha de posar a la seva disposició els recursos hu-
mans, materials i econòmics adequats per al seu funci-
onament, sense perjudici de la capacitat del Consell per 
a rebre recursos d’altres persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades.”

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

S’ha iniciat un procés de reforma dels Estatuts del 
CESB per adaptar-los a la Carta Municipal i garantir el 
correcte funcionament dels òrgans de govern. S’ha 
constituït d’un grup de treball amb aquesta finalitat.

Eix II. Donar a conèixer el CESB, establint sinèr-
gies de col·laboració i participació amb altres 
entitats, administracions i altres consells econò-
mics i socials.

Entre d’altres activitats cal assenyalar la col·laboració 
mantinguda durant l’any amb les següents institu-
cions i entitats:

• Síndica de greuges de Barcelona

• Entinats del III sector social com APRISE

• Associació de professionals de mediació de conflic-
tes

• Banc d’aliments

• Creu Roja Barcelona

• Pla Estratègic de Turisme

• Fundació FP de Barcelona

• 22@

• Barcelona Activa S.A.

• Regidoria de nous usos del temps

• Consell d’amics del Museu d’Història 

• Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya
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• Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Barcelona

• Any Cerdà

Funcionament ordinari

1.- Reunions de la Comissió Executiva

Comissió Executiva de 3 de febrer de 2010

Compareixença del senyor Enric Truñó, coordinador 
del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2015 i se-
nyor Xavier Suñol director d’operacions.

El senyor Enric Truñó exposa la situació actual del sec-
tor i estableix els reptes de futur de l’activitat turística 
de Barcelona. Explica que es treballa des d’una con-
cepció transversal del turisme. S’ha tornat a establir 
que Barcelona és una ciutat de ciutadans i residents 
i que té una identitat que cal preservar. Malgrat que 
el turisme és una activitat econòmica que genera el 
10% del PIB de la ciutat i 100.000 llocs de treballs, els 
districtes de Barcelona fins ara no ho tenien a la seva 
agenda.

S’informa sobre l’estat de preparació de la jornada, 
La Barcelona del segle XXI. Nous marcs territorials i 
econòmics del Pla Cerdà a la societat creativa i sobre  
les activitats programades per al primer semestre de 
l’any.

Es dóna a conèixer que la Comissió Paritària Ajun-
tament de Barcelona – Generalitat de Catalunya va 
aprovar la incorporació del CESB a la Carta Municipal 
per unanimitat.

Comissió Executiva  de 18 de març de 2010 con-
junta amb la Comissió d’Activitat Econòmica.

Compareixences del senyor Joan Bellavista, director-
gerent de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya; i del senyor Josep Piqué, conseller delegat 
del 22@.

El senyor Josep Piqué inicia la sessió exposant el Pla 
de treball 2010 fent un estat de la qüestió dels sec-
tors del 22@. L’objectiu és consolidar els sectors emer-
gents i certs sectors tradicionals. A més, es vol consoli-
dar els models de governança dels clústers existents i 
la millora la competitivitat de les empreses. Pel que fa 
als nous es pretén elaborar plans estratègics i definir 
els projectes.

El senyor Joan Bellavista exposa que la definició del 
Parc Científic engloba realitats molt diferents, molt 
heterogènies, tant a nivell territorial, com sectorials, 
de gestió, de dimensió, etc. Exposa les variables que 
el defineixen un  parc científic i així com serveis exis-
tents

Tots dos incideixen en la importància de garantir mas-
sa crítica i lideratge empresarial, assegurar coordina-
ció interclústers i intersectors, facilitar cerca de finan-
çament i organitzar de jornades i actes de formació i 
intercanvi. 

Comissió Executiva de 24 de març de 2010

S’informa de les darreres reunions de la presidenta i 
del secretari general, entre altres, amb Promoció Eco-
nòmica de la Diputació de Barcelona,  amb el gabinet 
d’estudis de la Cambra de Comerç i amb l’Agència de 
Salut de Barcelona, amb la Regidoria de Nous Usos 
del Temps, amb el Cercle d’Amics del Museu d’Histò-
ria de la Ciutat, amb la Fundació Barcelona Formació 
Professional. A més,  s’ha participat en les activitats i 
reunions de l’Any Cerdà i en el Comitè d’ Experts de 
l’Alcalde sobre la crisi.

Es considera fer un informe sobre la situació del 22@ 
i es fa un esment als anteriors  informes del CESB que 
han influït en el projecte.

Comissió Executiva 5 de maig 2010, reunió extraordi-
nària conjunta amb la Comissió d’Activitat Econòmica

Compareixença del senyor Joan Josep Berbel, director 
del SOC, compareix per explicar els Plans extraordina-
ris d’Ocupació Local dotats amb 100 milions d’euros.  
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S’ informa de l’ingrés hospitalari de la presidenta Rosa 
Virós.

El senyor Joan Josep Berbel, exposa que amb aquests 
plans es reforcen les mesures adreçades a millorar la 
situació de les persones en atur integrant formació i 
treball. S’estima que es beneficiaran entre 12.500 i 
12.700 persones amb aquests plans extraordinaris. A 
la ciutat de Barcelona s’ha realitzat 2.593 sol·licituds 
per 2.081 contractes. 

Comissió Executiva de 5 de maig de 2010

Es procedeix al debat, i aprovació de l’Informe de la 
pobresa a Barcelona” i la “Declaració del Consell Eco-
nòmic i Social de Barcelona sobre el projecte de trans-
formació de la Diagonal”.

Comissió Executiva de 27 de maig de 2010

S’analitza la situació del CESB després dels darrers es-
deveniments: el cessament del vicepresident senyor 
Carles Martí i la mort de la presidenta senyora Rosa 
Virós.

Es proposa l’establiment d’un Memorial d’investiga-
ció amb el nom de Rosa Virós. S’acorda buscar la col-
laboració d’altres organismes, com la UPF i el Cercle 
d’Amics del Museu d’Història de la ciutat com a insti-
tucions en les que la senyora Rosa Virós va tenir una 
activitat rellevant. 

S’autoritza al secretari general a fer un sondeig a les 
persones proposades per saber la seva disponibilitat 
i interès en presidir el CESB mentre la Comissió Exe-
cutiva del CESB realitza consultes amb les respectives 
organitzacions. 

Comissió Executiva del CESB de 16 de juny 2010

Compareixença d’Andreu Puig, gerent municipal, per 
explicar el Pla d’Austeritat econòmica i d’enfortiment 
de les prioritats de govern de l’Ajuntament de Barce-
lona. Exposa el nou pla econòmic-financer.

Els agents econòmics i socials acorden elaborar una 
declaració sobre el Pla d’Austeritat econòmica i d’en-

fortiment de les prioritats de govern de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Comissió Executiva de 5 de  juliol de 2010

S’informa sobre el procés de cerca de nou president/a, 
i de l’estat de la memòria i s’acorda fer el ple d’apro-
vació de la memòria el 15 de juliol, s’acorda l’ordre 
del dia, i es considera apropiat fer la presentació a la 
premsa en les mateixes dates. 

Comissió Executiva 13 setembre 2010

Es decideix fer arribar als membres de la Comissió 
Executiva una proposta d’esborrany de modificació 
dels Estatuts del CESB. S’acorda crear un grup de tre-
ball per elaborar –los i per després lliurar-los als ser-
veis jurídics de l’Ajuntament per a la seva revisió.

S’exposa que els responsables del Museu d’Història 
s’han ofert a comparèixer davant la Comissió Executi-
va per informar de la situació del projecte Can Oliva-
Artés.

S’informa sobre la reunió de la Comissió de Fiscalitat i 
Pressupostos amb el senyor Jordi Williams Carnes i la 
senyora Montserrat Ballarín.

Comissió  Executiva de 25 d’octubre de 2010

S’acorda posposar l’acte de presentació en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya de la Memòria Socioeco-
nòmica de Barcelona 2009, l’agenda de l’Alcalde i de-
finir-lo com a taula –rodona sobre les “ Opinions dels 
agents socials sobre la sortida a la crisi”. 

S’aprova el text definitiu de la recomanació del CESB 
sobre l’establiment del dia 7 de març com una festa 
local de la ciutat.

S’acorda crear un grup de treball per la reforma dels 
estatuts del CESB. 

S’informa que el senyor Piqué, conseller delegat del 
22@, proposa que es facin reunions entre els mem-
bres del CESB i els responsables dels clústers del 22@ 
de manera periòdica.

Memòria d’activitats 2010
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2.- Reunions del Ple

El 15 de juliol es reuneix el Ple del CESB en sessió or-
dinària amb la presidència en funcions del senyor Vi-
cenç Tarrats. Durant el seu transcurs es recorda la figu-
ra de la presidenta senyora Rosa Virós.

Es presenta i aprova la Memòria Socioeconòmica de 
Barcelona 2009, l’Informe de Pobresa a Barcelona, 
l’Informe conjuntura econòmica gener - juny 2010 i el 
Dictamen sobre el Pla d’austeritat econòmica i d’en-
fortiment de les prioritats de govern de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

3.- Reunions de comissions i grups de treball del 
CESB

Durant aquest any s’han reunit els grups de treball de 
caràcter permanent de la Memòria Socioeconòmica 
de Barcelona, i el d’Ordenances Fiscals i Pressupostos.

També s’han reunit dos grups de treball de caràcter 
específic el grup de treball de reforma dels Estatuts 
del CESB i el grup de treball sobre pobresa.

4.- Reunions amb els grups municipals

S’han produït una ronda de reunions amb els grups 
municipals amb l’objectiu que fessin suggeriments i 
propostes per al pla de treball.

 2 de febrer senyor Xavier Trias, president del grup 
de CIU

 9 de febrer senyor Ricard Goma, president del grup 
de ICV

 9 de febrer senyor Jordi Portabella, president del 
grup d’ERC

 9 de març senyor Alberto Fernández Díaz, president 
del grup PP

Eix III. Desenvolupar les funcions atribuïdes a 
l’article 3 dels actuals Estatuts i les que puguin 
ser atribuïdes com a conseqüència de la incorpo-
ració a la Carta Municipals

1. Durant els primers mesos de l’any  s’han mantingut 
reunions amb els tècnics responsables de l’Ajunta-
ment de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, 
així com amb el secretari general de l’Ajuntament 
de Barcelona, sobre el procediment de reforma de 
la Carta Municipal.

2. 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 ha emès els següents dictàmens i informes i 
ha realitzat una jornada de reflexió.

A.- Dictàmens d’iniciativa pròpia

 Dictamen del Consell Econòmic i Social de 
Barcelona sobre el Pla d’austeritat econòmica 
i d’enfortiment de les prioritats de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona.

B.- Dictàmens preceptius

 Dictamen sobre les ordenances fiscals 2011.

 Dictamen sobre els pressupostos de l’Ajunta-
ment 2011.

C.- Informes

 Informe sobre pobresa i exclusió social a Bar-
celona

D.- Resolucions i declaracions

 Declaració del Consell Econòmic i Social de 
Barcelona sobre el Projecte de transforma-
ció de la Diagonal, aprovada el 5 de Maig de 
2010.

 Recomanació del Consell Econòmic i Social 
de Barcelona sobre l’establiment de les festes 
locals de Barcelona.



7

3. Altres projectes

 Realització de la Jornada Barcelona del S. XXI. 
Nous marcs territorials i econòmics, del Pla 
Cerdà a la societat creativa, el 31 de maig al Mu-
seu d’Història de la Ciutat. Aquesta jornada tenia 
l’objectiu de reflexionar i debatre sobre l’activitat 
econòmica, i com s’articula en el territori amb les 
infraestructures bàsiques. 

 Com cada any, s’ha procedit a la realització, edi-
ció i presentació a la premsa de la Memòria So-
cioeconòmica de Barcelona 2009. 

 Aquesta memòria recull l’evolució dels indicadors 
socieconòmics més significatius de l’activitat eco-
nòmica, el mercat de treball i les polítiques acti-
ves d’ocupació i de qualitat de vida de la ciutat de 
Barcelona.  També inclou un capítol on els agents 
socials (Josep Maria Álvarez, Joan Carles Gallego 
i Joan Rossell), el Tinent d’Alcalde de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, senyor 
Jordi Williams Carnes i el Conseller d’Economia de 
la Generalitat de Catalunya , Antoni Castells expo-
sen el seu parer sobre mesures per sortir de la cri-
si, juntament amb les opinions d’altres expert(e)
s sobre els resultats de l’avaluació de la formació 
(Jorge Calero), el paper de la I+D (Xavier Testar) i 
les repercussions de la crisi a la salut pública (Lu-
cía Artazcoz).

 El darrer capítol és el dedicat a les valoracions 
de la situació i a les propostes que fa el Consell 
Econòmic i Social de Barcelona sobre els diferents 
continguts de la Memòria.

 Per altra banda, s’ha continuat participant en el 
projecte de creació d’un Museu de la Història 
Social de Barcelona, centre de recerca i docu-
mentació sobre el moviment social i la industria-
lització que formarà part del Museu d’Història de 
Barcelona i que estarà ubicat a Can Oliva Artés.

 El CESB  ha continuat ampliant  el seu fons do-
cumental, passant de 855 a 934 elements, en di-
ferents suports arxivat i catalogat. Aquesta docu-

mentació especialitzada serveix per donar suport 
en els projectes que es desenvolupen al CESB i 
per cobrir les necessitats documentals i informa-
tives dels òrgans del CESB, així com dels agents 
econòmics i socials que el composen.

 L’Informe de Conjuntura Socioeconòmica

 El CESB vol potenciar el seu caràcter com a orga-
nisme de referència a nivell consultiu i de creació 
d’opinió. A partir de la reflexió comuna entre els 
agents implicats, s’han elegit indicadors d’acti-
vitat econòmica i mercat laboral que permeten 
realitzar el treball i anàlisi dels diferents aspectes 
per part dels òrgans del CESB donant lloc a un in-
forme  de caràcter bimensual de conjuntura que 
és accessible a la pàgina web del CESB, arribant a 
diferents agents econòmics i socials de la ciutat.

Memòria d’activitats 2010


