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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012
Introducció

El Consell Econòmic i Social de Barcelona com a òrgan de con-
sulta i participació en els àmbits econòmics i socials de Barcelo-
na ha volgut impulsar noves línies d’anàlisi i propostes davant 
les repercussions negatives de la profunda crisi econòmica que 
sacseja l’economia mundial i que afecten a la nostra ciutat.

Som conscients que estem patint una crisi global d’intensitat i 
durada desconegudes amb un horitzó amb poques expectatives 
positives. Per aquest motiu creiem que el treball és el principal 
element per a la cohesió social i que Barcelona té potencialitats 
per superar la crisi i tornar a ser el motor de l’activitat econòmica 
del nostre país.

El Ple del Consell Econòmic i Social de Barcelona de 12 de de-
sembre 2011 va aprovar el que ha estat el pla de treball d’en-
guany, al voltant del qual s’han anat desenvolupant tot el con-
junt d’activitats. 

En aquell Ple, el CESB es va marcar com un dels principals ob-
jectius estratègics l’aprovació dels Estatuts per part del plenari 
municipal, amb la conseqüent adaptació del funcionament i les 
seves estructures a la Carta Municipal. En cerca d’un major con-
sens  entre tots els grups municipals de l’Ajuntament de Barce-
lona es va considerar pertinent postposar aquesta aprovació en 
virtut d’un major consens i, per tant, una major estabilitat entre 
tothom. 

La nostra activitat s’ha centrat en l’anàlisi i la elaboració de 
propostes, en aquest sentit, amb la voluntat d’aprofundir en un 
debat d’actualitat, el capítol “Perspectives” de la consolidada Me-
mòria Socioeconòmica de Barcelona 2011, versa sobre el talent 
com a factor clau per a la competitivitat. Representants del món 
polític, de l’àmbit universitari i dels agents econòmics i socials 
han participat en la seva redacció.

A més, hem considerat pertinent iniciar noves línies d’anàli-
si en àmbits com el tercer sector i l’economia social. En treballs 
previs ja hem reconegut la tasca que fan les entitats de la ciutat 
en la lluita contra la pobresa per minimitzar les repercussions 
de la crisi econòmica i per millorar la qualitat de vida, per tant 
hem volgut enguany, anar més enllà i analitzar el pes que tenen 
aquestes entitats en l’ocupació i l’economia.

S’ha donat continuïtat a l’Informe de conjuntura socioeconò-
mica de Barcelona i a l’Informe del mercat de treball a Barcelona. 
En la realitat d’aprofundir en la  cara de la crisi s’ha realitzar un 
l’informe sobre l’atur de llarga durada de la nostra ciutat.

La posada en marxa de Memorial Rosa Virós, ha quedat post-
posat per al 2013.

Funcionament ordinari
Reunions dels òrgans de Govern

1.- Ple

El 19 de juliol es reuneix el Ple del CESB en sessió ordinària, on 
es presenten i aproven l’acta del ple anterior, la Memòria Socio-
econòmica de Barcelona 2011 i es presenta i es debat l’Informe 
de conjuntura del mercat laboral i activitats econòmiques. 

La senyora Sònia Recasens, segona tinent d’alcalde, va expo-
sar que el govern està treballant en el Pla d’Actuació Municipal i 
en preservar les finances. L’objectiu és situar el estalvi brut entre 
el 12 i el 15%, tenir dèficit 0 i situar el pagament als proveïdors a 
30 dies per generar confiança i credibilitat. 

També va afirmar que en el pressupost del 2012 s’ha fet un 
increment en matèria social i s’ha prioritzat l’atenció de les per-
sones, la lluita contra la crisi i la generació d’ocupació. Va infor-
mar que es disposa de Barcelona Creixement, una taula públic-
privada amb objectiu comú de fer créixer Barcelona. D’aquest 
organisme han sortit 30 mesures concretes que es faran arribar 
al CESB per tal que pugui analitzar-les.

 
Conclou dient que l’activitat econòmica i l’ocupació van de la 

mà i que cal atreure talent, formar-lo i sobre tot retenir-lo.

2.- Reunions de la Comissió Executiva

Comissió Executiva de 27 de gener 2012
S’elabora un calendari per al Pla de treball gener-juny 2012, 

aprovat al Ple de desembre, destacant aspectes a treballar com:

- L’assistència a la presentació de la Memòria Socioeconòmica 
d’Espanya, de l’UIMP, on es generen vincles amb la resta de 
CES d‘Espanya

- Proposta de compareixença del regidor d’Habitat Urbà per 
tal de comunicar els projectes, Eix Pere IV i projecte de Cen-
tre de Cultura Industrial i el projecte Glòries.

- Proposta de compareixença d’experts municipals que treba-
llen en la simplificació de tràmits administratius.

- Presentació de l’avantprojecte de l’Informe sobre el Tercer 
Sector i l’Economia Social.
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- Proposta d’articles per al Capítol V de la Memòria Socieconò-
mica 2011 vinculats al Talent.

- Proposta de Memorial Rosa Virós

- Sobre l’Informe mercat laboral es comenta incloure un apar-
tat sobre les demandes d’ocupació.

- Proposta d’una Sessió de treball sobre el SEC-95 junt amb 
l’Ajuntament de Barcelona i amb participació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

- Proposta de Jornada, Futur del Treball.

Comissió Executiva de 24 de febrer 2012
Es presenta l’Informe de conjuntura del mercat laboral i activi-

tat econòmica a Barcelona. Febrer 2012.
S’acorda una reunió de la Comissió Executiva amb la senyora 

Sònia Recasens, segona tinent d’alcalde.

Comissió Executiva de 6 de març 2012
Trobada amb la senyora Sònia Recasens per explicar el Pla de 

treball del CESB.

Comissió Executiva de 20 d’abril 2012
Debat i elaboració de l’Informe sobre el mercat de treball 2011 

i preparació de les reunions previstes al mes de maig.

Comissió Executiva de 25 d’abril i 2 de maig de 2012
Debat i aprovació de les Valoracions de l’Informe sobre el  mer-

cat de treball 2011.

Comissió Executiva de 9 de maig 2012
Compareixença del senyor Joaquim Forn, primer tinent d’al-

calde, per explicar el procés de realització del Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2012-2015.

Comissió Executiva de 11 de maig 2012
Compareixença del senyor Antoni Vives, tercer tinent d’alcal-

de, per explicar i debatre els projectes de Glòries i l’eix Pere IV.

Comissió Executiva de 8 de juny 2012
Es valora la sol·licitud de PIMEC de formar part del CESB. Es fa 

el seguiment del Pla de treball 2012, i es presenta l’Informe sobre 
l’estat de la Memòria Socioeconòmica 2011 en vistes al Ple.

 
Comissió Executiva de 18 de juny 2012

Jornada tècnica amb l’arquitecte en cap de l’Ajuntament de 
Barcelona, senyor Guallart, i el gerent adjunt d’Urbanisme, se-
nyor Civit, per tal d’aprofundir en el projecte Eix Pere IV.

Comissió Executiva de 16 de juliol 2012
S’aprova la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2011 i es 

prepara el Ple del 19 de juliol.

Comissió Executiva de 21 de setembre 2012
S’informa de les activitats en curs  i es fa una proposta per a la 

presentació de la Memòria Socioeconòmica 2011 i una proposta 
de jornada sobre el Nou model productiu i treball del futur. En 
relació amb aquesta, s’acorda revisar el contingut de la jornada, 
contemplant el concepte de smarts-cities com a eix vertebrador.

Comissió Executiva de 30 de novembre 2012
S’aprova presentar l’Informe d’atur de llarga durada, així com 

editar i fer-li arribar a l’alcalde l’informe del Tercer Sector elabo-
rat pel consell.

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

Les Ordenances Fiscals i Pressupostos Municipals del 2013 
han estat prorrogats un any més, el que suposa que el dictamen 
del CESB sobre les Ordenances Fiscals i Pressupostos del 2012 
estigui vigent fins que es produeixi l’aprovació dels nous.

3.1.-Grup de Treball de la Memòria Socioeconòmica de 
Barcelona

Al llarg de diferents reunions mantingudes el grup de treball 
va definir l’estructura de la Memòria Socieconòmica 2011, així 
com la proposta dels experts pels articles sobre la realitat social 
i econòmica de la ciutat pel capítol quart.

 
3.2.-Grup de treball Tercer sector
- 12 de març: Reunió grup de treball

- 26 de març: Reunió amb el senyor Toni Codina de la Taula 
del Tercer Sector

- 24 d’abril: Xerrada sobre el Tercer Sector per part del col.lec-
tiu sobre la Renda Bàsica

- 30 d’abril: Reunió amb la responsable de la línia d’economia 
social de Barcelona (Barcelona Activa), senyora Sara Berbel i 
la senyora Hermínia Gil

3.3.- Grup de treball Dictamen del PAM

4.- 4. Relacions institucionals i assistència a jornades

4.1- Relacions institucionals 
4.1.1. Trobades amb els grups municipals.
•	 13	gener	i		18	d’octubre.	Grup	Municipal	Partit	Popular.	Se-

nyora Àngels Esteller

•	 Grup	Municipal	CiU.	Senyor	Antoni Vives.

•	 3	d’octubre.	Grup	Municipal	ICV.	Senyor	Ricard Gomà.

•	 17	d’octubre.	Grup	Municipal	UxB.	Senyor	Jordi Portabella

•	 18	d’octubre.	Grup	Municipal	del	PSC.	Senyor	Jordi	Martí.
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4.1.2.Relacions amb entitats i institucions
•	 Ajuntament	de	Barcelona.	Torre	Jussana;	Àrea	d’Estudis	de	

Comunicació i Prospectiva Econòmica

•	 Àrea	Metropolitana	de	Barcelona

•	 APRISE

•	 Banc	d’Aliments	de	Barcelona

•	 Barcelona	Activa	S.A.

•	 Consell	d’Amics	del	Museu	d’Història	

•	 Consell	Habitatge	i	Benestar	Social	de	Barcelona

•	 Creu	Roja	Barcelona

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

•	 Departament	de	Territori	 i	 Sostenibilitat.	 Subdirecció	ge-
neral d’informació i educació ambiental.

•	 Diputació	de	Barcelona

•	 Fundació	FP	de	Barcelona

•	 Observatori	del	Tercer	Sector

•	 Pla	Estratègic	de	Turisme

•	 Pla	Estratègic	Metropolità	de	Barcelona

•	 Taula	del	tercer	sector	social	de	Catalunya

•	 Universitat	de	Barcelona

•	 Universitat	Oberta	de	Catalunya

•	 Universitat	Pompeu	i	Fabra

•	 Xarxa	de	Parcs	Científics	i	Tecnològics	de	Catalunya.

4.2. Trobades, conferències, jornades

Al llarg de l’any 2012 el president en funcions, senyor Vicenç 
Tarrats, i el secretari general, senyor José A. Fernández, han as-
sistit als següents actes i jornades:

- 26 de gener, 10 i 11 de maig, 4 d’octubre: Cicle de jornades 
de treball i reflexió “Condicions territorials per a la interna-
cionalització de Catalunya”, organitzat pel Departament de 
territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

- 31 de gener: Ple del Consell d’habitatge i benestar Social

- 2 de febrer: “Local and Metropolitan responses to the eco-
nomic crisis: key elements for the recovery” dins del marc 
de Barcelona Creixement, organitzat pel Pla Estratègic Me-
tropolità de Barcelona

- 20 de febrer: 10è Consell del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona

-	 27	de	febrer:	trobada	amb	el	rector	de	La	universitat	Pom-
peu Fabra, senyor Juan Josep Moreso

- 13 de febrer: trobada amb el senyor Carles Salanova, de 
l’Àrea	de	Benestar	Social

- 22 març: Comissió Executiva del Pacte Industrial.

- 25 d’abril: trobada amb el rector de La universitat de Bar-
celona, senyor Dídac Ramírez

-	 7	 de	 maig:	 Jornada	 sobre	 Municipis	 2012,	 organitzada	
per la Fundació Ernest Lluch, amb les conferències-marc: 
Serveis públics locals: gestió i finançament. La cooperació 
municipal: noves perspectives.

- 9 de maig: Presentació del projecte executiu Ca’n Oliva Artés

- 9 de maig: Celebració del dia d’Europa, organitzat per la 
Comissió Europea a Barcelona

- 16 de maig: Visita de la comitiva de membres de taules lo-
cals per a l’ocupació  del Ministeri de Treball i Ocupació i 
Seguretat Social d’Argel, al CESB, a la seu de FTN 

- 25 de maig: Jornada “La formació dual a Alemanya: Visions 
i Experiències, organitzada per la Fundació BCN Formació 
Professional

- 6 de juny: Perspectives internacionals en educació. Millor 
preparació. Millors feines. Millor futur, organitzat per la 
Fundació Jaume Bofill

- 11 de juliol: Reunió amb la Fundació Barcelona Cultura al 
Museu Picasso

- 13 de setembre: Conferència “Barcelona, l’oportunitat de 
Catalunya”, organitzat per la Fundació RBA

-	 27	de	setembre:	Participació	en	el	V	Congrés	Internacional	
de Conflictologia i Pau, organitzat per La universitat Ober-
ta de Catalunya

- 1 d’octubre: Comissió permanent del Consell de la Forma-
ció Professional

- 2 d’octubre: Presentació del llibre d’homenatge a Rosa 
Virós, Democràcia, política i societat, organitzat per la uni-
versitat Pompeu Fabra
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- 4 d’octubre: Jornada de treball sobre les Perspectives de 
futur i requeriments de la internacionalització territorial, 
organitzat pel Departament i Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya

-	 7	de	novembre:	Re-torna	la	indústria.	Estan	preparades	les	
ciutats?, organitzat per la Diputació de Barcelona

- 13 de novembre: Conferència de Jeb Brugmann, Benvin-
guts a la revolució urbana: ciutats productives i resilients, 
organitzada per l’Agenda 21

- 23 de novembre: Reunió Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya. Jornada anual “Indústria i Territori”.

- 11 de desembre: Les cooperatives,empreses competitives 
del segle XXI. Reflexions sobre els canvis normatius neces-
saris per a la seva adaptació a un nou escenari econòmic. 
Organitzat pel Consell General de Cambres de Catalunya

5.- Redacció de dictàmens i informes

- Dictamen sobre el Projecte d’Actuació Municipal (precep-
tiu)

- El mercat de treball a Barcelona 2011

- Informe de l’atur de llarga durada a Barcelona

- Informe Tercer Sector i Economia Social

6.-Altres projectes

6.1.- Realització, edició i publicació de la Memòria Socioe-
conòmica de Barcelona 2011 

El capítol de Perspectives, amb la voluntat d’aprofundir en un 
debat d’actualitat, de la Memòria socioeconòmica de Barcelona 
2011 tracta el talent com a factor clau per a la competitivitat. 
Transcrivint la seva opinió participen persones representants del 
món de la política i la universitat, així com d’altres camps.

En primer lloc, signat per representants de la política: 

•	 “Del	talent	a	la	Competitivitat”,		senyor	Xavier Mena, con-
seller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

•	 “Talent,	activitat	econòmica	i	generació	d’ocupació:	tres	di-
mensions, una prioritat”,  senyora Sònia Recasens, segona 

tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 
Per part de les universitats

•	 “L’impacte	de	la	universitat	pública	sobre	el	teixit	econò-
mic i social”,  senyor Juan José Moreso, rector de la Uni-
versitat Pompeu Fabra 

•	 “El	 paper	 de	 l’educació	 i	 la	 formació	per	millorar	 la	 pro-
ductivitat i la competitivitat de les empreses: les relacions 
universitat-empresa”,  senyor Dídac Ramírez, rector de la 
Universitat de Barcelona

Per part dels experts agents econòmics i socials

•	 “Sobre	 el	 futur	 incert	 dels	 arquitectes”,	 senyor	 Daniele 
Porretta,  arquitecte i coordinador del Sindicat d’Arqui-
tectes de Catalunya

•	 “Talent	 i	 activitat	 Econòmica”,	 	 senyor	Salvador Guiller-
mo, director del Servei d’Estudis de Foment del Treball 
Nacional

•	 “De	JASP	a	JESP	en	10	Anys”,	senyor Daniel Garcia Teno-
rio, portaveu nacional d’Avalot - Joves UGT de Catalunya

•	 “Fomentar	i	aprofitar	el	talent:	una	assignatura	pendent”,		
senyor Antonio Madrid Pérez, professor titular de la Fa-
cultat de Dret de la Universitat de Barcelona 

6.2.- 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. Aquest informatiu alterna l’actu-
alitat del CESB amb dades de l’informe de conjuntura. b) reno-
vació 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 2011” en el Col·legi de periodistes 
el passat 24 de maig.


