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Introducció

Les activitats d’enguany s’han desenvolupat a l’entorn dels ei-
xos fonamentals del Pla de Treball 2011 del CESB aprovat en el 
Ple de 13 de desembre 2010.

El CESB es va marcar com a objectius estratègics:

1. Adaptar el funcionament i les estructures del CESB a la Car-
ta Municipal.

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

3. Desenvolupar les funcions atribuïdes a l’article 3 dels ac-
tuals Estatuts i les que puguin ser atribuïdes com a conse-
qüència de la incorporació a la Carta Municipal.

Descripció d’eixos i activitats 

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

Per unanimitat l’Ajuntament de Barcelona va elevar al Parla-
ment de Catalunya una proposta de modificació de la Carta 
Municipal de la ciutat per tal d’incloure-hi el Consell Econòmic i 
Social de Barcelona, aquesta petició també va ser aprovada per 
unanimitat al Parlament.

Es va crear un grup de treball que va elaborar una proposta de 
reforma dels Estatuts, i, han estat aprovats de manera inicial pel 
Ple del CESB. Resten a l’espera de l’aprovació definitiva.

II.- Consolidar el Consell Econòmic i Social de 
Barcelona com a òrgan referent en els àmbits 
econòmics, socials i pressupostaris de Barcelona.

El CESB vol potenciar el seu caràcter com a organisme de refe-
rència a nivell consultiu i de creació d’opinió. S’ha considerat que 
un dels eixos de fonamentals és posar a disposició dels conse-
llers una “bateria” dels indicadors socials, d’activitat econòmica i 
mercat de treball, per tal de poder fer una lectura adequada de 
la realitat socioeconòmica de la ciutat i procedir al subsegüent 
anàlisi i elaboració de propostes.

El CESB ha treballat en una doble línia, per una banda incorpo-
rant nous indicadors a l’Informe de Conjuntura Laboral, i per l’al-
tra, realitzant per primera vegada l’informe El Mercat de treball 
a Barcelona 2010.

• En relació a l’ Informe de conjuntura  cal mencionar que, 
respecte l’any passat, incorpora s’han introduït nous indi-
cadors relatius a l’ocupació a la ciutat, l’origen dels turistes 
estrangers, el grau de cobertura del subsidi d’atur i un major 
detall de les activitats vinculades al comerç.

 Aquest informe permet realitzar el treball i anàlisi dels di-
ferents 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. L’informe dues parts 
principals: la primera incorpora l’evolució dels indicadors 
més significatius del mercat de treball a Barcelona.  La sego-
na ofereix dades  de caràcter econòmic.

• Al mateix temps, es va elaborar l’informe El Mercat de tre-
ball a Barcelona 2010,  i que es va presentar al Col·legi de 
periodistes el 10 de maig. L’Informe recull, entre d’altres, les 
següents dades: població activa i inactiva, població ocupa-
da i població aturada, contractació, afiliació a la Seguretat 
Social, treballador(e)s i centres de cotització, cobertura del 
subsidi d’atur, expedients de Regulació d’Ocupació, sinistra-
litat, i una comparació amb altres àmbits. Aquest informe, a 
partir de l’anàlisi dels principals indicadors i de la seva evo-
lució, incorpora unes valoracions i propostes dels agents 
econòmics i socials. 

A més, s’han mantingut s’han mantingut contactes al llarg de 
l’any amb les següents institucions i entitats amb l’objectiu d’ 
impulsar una millor visió global sobre el conjunt de la ciutat i el 
seu entorn i línies d’anàlisi i propostes.

• Pla Estratègic de Turisme

• Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

• Fundació FP de Barcelona

• Barcelona Activa S.A.

• Consell d’Amics del Museu d’Història 

• Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya.

• Banc d’Aliments de Barcelona

• Creu Roja Barcelona

• Ajuntament de Barcelona. Torre Jussana; Àrea d’Estudis 
de Comunicació i Prospectiva Econòmica

• APRISE

• Observatori del Tercer Sector

• Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Gabi-
net Tècnic.

• Departament de Territori i Sostenibilitat. Subdirecció ge-
neral d’informació i educació ambiental.
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Funcionament ordinari.
Reunions dels òrgans de Govern.

1.-Ple
El 14 de setembre es reuneix el Ple del CESB en sessió ordinària 

amb la presidència de l’alcalde Xavier Trias. 
Es presenten i aproven l’acta del ple anterior, la Memòria So-

cioeconòmica de Barcelona 2010 i Dictamen sobre “Barcelona 
Visió 2020, una proposta estratègica” del Pla Estratègic Metro-
polità de Barcelona.

Es presenta i es debat l’Informe de conjuntura del mercat labo-
ral i activitats econòmiques. 

La senyora Sònia Recasens, segona tinent d’alcalde, agraeix, 
com a nou govern de la ciutat la reunió i l’exposició dels dife-
rents temes aportats pel CESB. Considera que és important que 
hi hagi aquesta vinculació entre el teixit econòmic i social de la 
ciutat i l’administració. 

2.- Reunions de la Comissió Executiva

Comissió Executiva de 18 de gener 2011
S’afegeixen dos nous noms a la proposta de les persones can-

didates a la presidència del CESB. S’acorda fer arribar a la primera 
tinença d’alcaldia la llista amb els quatre candidat(e)s proposats 
per les organitzacions perquè l’alcalde de Barcelona nomeni a 
qui consideri. 

S’aprova  la proposta de creació d’un grup de treball per ela-
borar un dictamen sobre el document Barcelona Visió 2020. Una 
proposta estratègica, i valorar com afecten les mesures des del 
punt de vista econòmic i social.

S’acorda que es farà arribar un escrit al senyor Jordi W. Carnes 
amb aquests acords de la Comissió Executiva i, paral·lelament, se 
li demanarà una entrevista per parlar de la presidència, el pres-
supost i l’organigrama del CESB.

Comissió Executiva de 4 de març 2011
Compareixença del senyor Francesc Santacana, coordinador 

Pla Estratègic Metropolità Barcelona, per parlar sobre Barcelona 
Visió 2020. Una proposta estratègica. Explica que el seu objectiu 
és convertir l’àrea de Barcelona en una de les principals zones 
d’atracció de talent, partint de la defensa de la cohesió social.

Es felicita al PEMB donat que té en compte potenciar la indús-
tria tradicional  ja què des dels sindicats es considera que aquest 
sector és d’una importància cabdal tant a nivell d’activitat eco-
nòmica com de generació d’ocupació.

Es considera que pot ser positiu establir canals de relació entre 
el Pla i el CESB.

El senyor Francesc Santacana proposa que el CESB i el Pla Es-
tratègic col·laborin per organitzar una jornada sobre el paper de 
la universitat a la societat actual i la seva incidència en la relació 
universitat-empresa.

Sobre el Pla de treball, les qüestions bàsiques sobre les que el 
CESB hauria de treballar, són: Infraestructures, Dictamen sobre 
el Pla Barcelona Visió 2020 i Temps de Treball. Es presenta l’infor-
me sobre Mercat Laboral. 

Comissió Executiva de 15 d’abril 2011
Compareixença del senyor Enric Truñó, comissionat d’alcaldia 

de la precandidatura Barcelona-Pirineu Jocs d’Hivern 2022. Ex-
plica que es pretén  presentar una candidatura compacta, i va 
presentar les dades referents tant a pressupost com a totes les 
persones involucrades. Va fer un repàs a les necessitats dels jocs 
en quant a seus de competició, d’entrament, viles olímpiques, 
places hoteleres, centres de premsa i operació i aeroport, així 
com les infraestructures existents en l’actualitat. Va destacar la 
importància de què és un projecte de país liderat per Barcelona, 
i que els jocs s’atorguen a una ciutat que té el territori com a 
element clau, dient què, sense el Pirineu no  hi ha candidatura.

Es presenta i s’aprova l’Informe Mercat Laboral a Barcelona 
2010.

Comissió Executiva de 29 d’abril 2011
Es debat el Capítol de Valoracions de l’Informe de Mercat La-

boral 2010 i s’acorda un conjunt de modificacions al capítol de 
valoracions, i realitzar la presentació a la premsa el 10 de maig al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Comissió Executiva de 27 de juny 2011
S’informa de l’ajornament de la convocatòria del Ple del CESB 

per donar temps a la constitució de l’Ajuntament i de la invitació 
cursada a l’alcalde per tal de que pugui presidir el Ple.

Comissió Executiva de 2 setembre 2011
S’informa que el 14 de setembre és la data del ple que comp-

tarà  amb la presència de l’alcalde Sr. Xavier Trias. 
Es proposa realitzar una jornada sobre el capítol de perspec-

tives  “El futur de l’Estat del Benestar”.  S’obre un debat al voltant 
del format. S’acorda convidar a la senyora Joana Ortega.

Comissió Executiva de 3 octubre 2011
Es fa un resum i valoració dels suggeriments de l’alcalde de 

Barcelona al Ple del CESB, senyor Xavier Trias: sobre el Corredor 
del Mediterrani es farà una recopilació de les opinions del CESB 
al respecte; sobre l’R+D+I, es proposa fer un informe i visitar 
la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics; sobre la formació es 
proposa tornar a tractar el tema després de la jornada del Pla 
Estratègic dels dies 14 i 15 de desembre; sobre el Tercer Sector, 
es proposa fer un informe sobre el sector i la seva capacitat de 
generar riquesa i ocupació. El senyor Vicenç Tarrats considera 
necessari conèixer sobre la situació del Centre de Cultura Indus-
trial. 
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Comissió Executiva de 22 novembre 2011
Reunió conjunta de la Comissió Executiva i de la Comissió de 

fiscalitat i pressupostos del CESB, compareixença de l’Ajunta-
ment de Barcelona per presentar les Ordenances Fiscals i Pres-
supostos de l’Ajuntament de Barcelona 2012. Per part de l’Ajun-
tament de Barcelona,  van comparèixer Daniel Mas, director de 
serveis del pressupost; Carles Vivas, director de pressupostos i 
política fiscal; Lluís Viñas, director de política fiscal i Jordi Joly, 
gerent d’economia i pressupostos. Varem comptar també amb la 
presència de la regidora Sònia Recasens, segona tinent d’alcalde.

Comissió Executiva de 5 de desembre 2011
S’aproven la Memòria d’activitats 2011, el Pla de Treball 2012, 

i també els Dictàmens d’Ordenances Fiscals i Pressupostos, que 
foren consensuats en la seva major part en la Comissió de Fisca-
litat i Pressupostos. Tant en el dictamen d’Ordenances com en el 
de pressupostos, els grups del CESB han presentat vot particular.

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

3.1.-Comissió d’Ordenances Fiscals i Pressupostos.
Enguany la presentació per part de l’Ajuntament de Barcelo-

na de les Ordenances Fiscals i Pressupostos municipals va ser el 
passat 22 de novembre davant de la Comissió Executiva i de la 
Comissió  d’Ordenances Fiscals i Pressupostos i va córrer a càrrec 
de la regidora de la regidora Sònia Recasens, i Jordi Joly i Carles 
Vives. La comissió, en les reunions de 28 i 30 de novembre va 
perfilar la proposta de dictamen del CESB sobre les Ordenances 
Fiscals i Pressupostos.

3.2.-Grup de Treball de la Memòria Socioeconòmica de Barce-
lona

Al llarg de les reunions mantingudes el grup de treball va de-
finir l’estructura de la Memòria Socieconòmica 2010, així com la 
proposta dels experts pels articles sobre la realitat social i econò-
mica de la ciutat pel capítol quart.

Pel capítol de Perspectives, el grup de treball va considerar que 
era positiu posar l’accent en el futur de l’estat de benestar, qües-
tió que aborden els articles de la vicepresidenta del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, de l’alcalde i del president del grup 
municipal socialista de Barcelona i d’experts triats pels diferents 
agents socials, i, per altra banda, en la qüestió de la innovació, as-
pecte que ha tractar, entre d’altres, la Fundació Bosch i Gimpera. 

3.3.-Grup de treball de Barcelona Visió 2020, una proposta 
estratègica del Pla estratègic metropolità de Barcelona.

En la Comissió Executiva del 4 de març el coordinador general 
del Pla estratègic metropolità de Barcelona  va explicar el do-
cument del Pla, Barcelona Visió 2020, una proposta estratègica. 
El 28 de març es va reunir el grup de treball amb l’objectiu de 
elaborar les conclusions del dictamen del CESB. Aquest, es va 
aprovar definitivament en la Comissió Executiva del  27 de juny.

4. Relacions institucionals i assistència a jornades

4.1 Relacions institucionals amb els grups municipals
• 31 de març. Grup Municipal d’ERC. Senyora Ester Capella.
• 6 d’abril. Grup Municipal Partit PP. Senyora Àngels Esteller.
• 8 d’abril. Grup Municipal CiU. Senyor Antoni Vives.
• 11 de novembre. Grup Municipal ICV. Senyor Ricard 

Gomà.
• 24 de novembre. Grup Municipal UxB. Senyor Jordi Porta-

bella.
• 5 de desembre. Grup Municipal del PSC. Senyor Jordi He-

reu.

4.2. Trobades, conferències, jornades
Al llarg de l’any 2011 el president en funcions, senyor Vicenç 

Tarrats, i el secretari general, senyor José A. Fernández, han as-
sistit als següents actes i jornades:

- 17 gener. Conferència de l’alcalde, senyor Jordi Hereu, Per 
superar la crisi, la millor Barcelona, organitzada pel Col-
legi de Periodistes.

- 15 març. Ple del PECB. La resposta educativa:  Responsabi-
litat. Cap a  l’horitzó del 2015.

- 1 d’abril. Debat-Taula Rodona. Redefinint les polítiques 
urbanes progressistes. Organitzat per la Fundació Rafael 
Campalans. 

- 27 de maig. Jornada “La Formació Professional als Països 
Baixos, una altra manera d’entendre la relació entre els 
centres i el sistema productiu”. Organitzat per la Xarxa FP.

- 28 setembre. Presentació de l’estudi Tecnologia, talent, to-
lerància de Rosa Urbanos i l’Alexandrina Stoyanova. Orga-
nitzat per la Direcció General d’Indústria de la Generalitat 
de Catalunya.

- 6 d’octubre. Jornada Fórmulas socialmente responsables de 
empleo. Organitzada per la Fundación Personas y Empre-
sas.

- 21 d’octubre. Col·loqui sobre Emprenedoria Social amb la 
senyora Maravillas Rojo. Organitzada per la Xarxa d’inser-
ció sociolaboral de Barcelona.

- 24 d’octubre. Jornada sobre Municipis 2011. Les hisendes 
municipals, gestió, actuació en temps de crisi. Organitza-
da per la Fundació Ernest Lluch i Nou Cicle.

- 3 de novembre. Presentació de l’Informe:  La indústria a 
Catalunya, situació, reptes i possibilitats. Organitzat pel 
CTESC.

- 3 de novembre. Jornada Avaluació de programes del ter-
cer sector social: visió internacional i perspectives per a 
Catalunya. Organitzada per l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques.



5

- 18 de novembre. Jornada FP, l’eix de la nova economia. Or-
ganitzat per la Fundació BCN Formació Professional

- 1 desembre. Comitè Executiu del Pacte Industrial de la Re-
gió Metropolitana de Barcelona.

- 29 novembre i 21 de desembre. Jornada d’innovació “Con-
ducta creativa, equips creatius i l’organització innovadora”.  
Organitzada per Innobaix.

- 14 i 15 de desembre. 7ª Jornada Tècnica: Formació, marc 
laboral i atur juvenil. Organitzada pel Pla Estratègic Metro-
polità de Barcelona.

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

El CESB ha emès els següents dictàmens i informes.

A.-  Dictàmens d’iniciativa pròpia
 Dictamen sobre Barcelona Visió 2020, una proposta estra-

tègica del Pla estratègic metropolità de Barcelona

B.-  Dictàmens preceptius
 Dictamen sobre les ordenances fiscals 2012.
 Dictamen sobre els pressupostos de l’Ajuntament 2012.

C.-  Informes
 El mercat de treball a Barcelona 2010

2.  Altres projectes

Com cada any, s’ha procedit a la realització, edició i publicació 
de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2010. 

En el capítol de perspectives s’ha intentat aprofundir en un 
debat d’actualitat, el capítol de Perspectives de la Memòria So-
cioeconòmica de Barcelona 2010, tracta el futur de l’Estat del 
Benestar i la innovació com a factor clau per a la competitivitat.

En primer bloc, signat per representants de la política es trac-
ten el següents temes: la senyora Joana Ortega, vicepresidenta 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera de Gover-
nació i Relacions Institucionals, De l’Estat del benestar a la soci-
etat del benestar; el senyor Xavier Trias, alcalde de la nostra ciu-
tat, Barcelona, una ciutat referent en benestar i qualitat de vida;  
el senyor Jordi Hereu, president del grup municipal del PSC a 

l’Ajuntament del Barcelona, El futur de l’Estat de benestar.  Per 
part dels agents econòmics i socials: el senyor Salvador Guiller-
mo, Director d’Estudis Econòmics i Fiscals de Foment del Treball 
Nacional, Reflexions sobre l’Estat de benestar; les senyores Pilar 
Castellà i Eva Pino, de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials 
de la Unió General Treballadors de Catalunya, L’Estat de benes-
tar, qüestió de voluntats; el senyor Jordi Merino de la Unitat de 
Sociologia de la Universitat de Girona, El sistema de protecció, 
en el llindar de la transformació?. El segon bloc escriu la senyo-
ra Carme Verdaguer, directora general de la Fundació Bosch i 
Gimpera de la Universitat de Barcelona, El paper de la Fundació 
Bosch i Gimpera en el desenvolupament de la funció de transfe-
rència a la Universitat de Barcelona; i Aprenentatges derivats de 
la crisi, del senyor Guillem López i Casasnovas, Catedràtic d’Eco-
nomia de la Universitat Pompeu Fabra i membre del CAREC.

Per altra banda, també s’ha estat membre co-organitzador de 
la 7ª Jornada Tècnica del Pla Estratègic Metropolità de Barcelo-
na Formació, marc laboral i atur juvenil.  En aquest sentit s’ha 
participat en diverses reunions per la definició del programa 
d’aquesta jornada que comptarà amb la presència del president 
en funcions Vicens Tarrats com a moderador en una taula. 

3.   Pla de comunicació

Conscients que hem d’aprofundir treballant en la projecció 
externa i difusió dels treballs i propostes del CESB, hem procedit 
a portar a terme les següents accions: a) elaboració del Butlletí 
del CESB, en format electrònic i de caràcter bimensual. Aquest 
informatiu alterna l’actualitat del CESB amb dades de l’informe 
de conjuntura. b) renovació de la pàgina web del CESB fent-la 
més dinàmica, intuïtiva i accessible. c) presentació en roda de 
premsa de l’informe “El mercat de treball a Barcelona 2010” en el 
Col·legi de periodistes el passat 10 de maig.
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