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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013

Introducció               

Les activitats desenvolupades pel Consell Econòmic i Social de 
Barcelona al llarg de 2013 es corresponen a les previstes al pla 
de treball aprovat al gener de 2013 d’acord amb les competèn·
cies atribuïdes en el títol VII de la Carta Municipal i en els seus 
Estatuts.

Cal fer esmen què a les nou reunions de la Comissió Executiva 
s’han d’afegir les celebrades per la Comissió de Fiscalitat i Pres·
supostos i els grups de treball de la Memòria Socioeconòmica de 
Barcelona i el constituït per elaborar l’Informe sobre la situació 
laboral del jovent a Barcelona, així com la participació en diver·
sos actes institucionals i jornades sobre temes relacionats amb 
les matèries tractades al sí del CESB.

Sobre les reunions en assumptes en què el CESB està treba·
llant s’han de mencionar les mantingudes amb el delegat del 
rector de la Universitat de Barcelona per Accions Estratègiques 
d’Innovació, la Universitat Oberta de Catalunya, el catedràtic de 
la Universitat Ramon Llull, senyor Simon Dolan, i el vicepresident 
de planificació estratègica de l’AMB.

També s’ha de fer esmen als actes públics organitzats per do·
nar a conèixer els informes elaborats pel CESB:

a) Jornada sobre el Tercer sector i l’economia social, que va 
comptar amb una àmplia participació d’entitats

b) Presentació de l’Informe sobre la situació laboral del jovent a 
Barcelona en el Consell de la Joventut de Barcelona oberta a 
entitats que formen part d’aquest organisme

c) En col·laboració amb el Consell de Treball Econòmic i Social 
de Catalunya es va organitzar un acte de presentació i debat 
sobre l’Economia del Bé Comú amb la participació del senyor 
Christian Felber

Finalment cal destacar un elevat percentatge del compliment 
de les activitats previstes al Pla de Treball amb la qual cosa esti·
mem que un any més el CESB ha cobert es seus objectius.

Vicenç Tarrats, President

Funcionament ordinari

Reunions dels òrgans de Govern 

1.- Ple

El 29 de gener es reuneix el Ple del CESB en sessió ordinària, on 
es presenta i aprova l’acta del ple anterior, i es presenta  la Me·
mòria d’Activitats 2013, el Pla de Treball 2013 i es debat l’Informe 
de conjuntura del mercat laboral i activitats econòmiques – De·
sembre 2012, l’Informe sobre l’atur de llarga durada. Desembre 

2012 i l’Informe sobre l’economia social i el Tercer Sector: Una 
aproximació al seu impacte en l’ocupació i l’economia.

2.- Reunions de la Comissió Executiva
Comissió Executiva de 18 de gener 2013

Es debat l’Informe de conjuntura del mercat laboral i activitat 
econòmica de Barcelona. Desembre 2012.

Es presenten les conclusions de l’Informe d’atur de llarga du·
rada.

S’elabora l’ordre del dia del ple del CESB del dia 29 de gener 
i es prepara la reunió amb la segona tinent d’alcalde, senyora 
Sònia Recasens.

Comissió Executiva de 8 d’abril 2013
Es debat la proposta de la jornada per a la presentació de l’In·

forme El tercer sector i l’economia social.
Es presenta l’Informe de mercat de treball 2012.
Es fa la presentació de l’esborrany sobre l’Informe sobre la si·

tuació laboral dels joves a la ciutat de Barcelona.
S’explica la situació de l’elaboració d’un informe sobre políti·

ques actives d’ocupació a la Unió Europea sol·licitada per l’Ajun·
tament de Barcelona.

Comissió Executiva i  del Grup de treball de la Memòria Socioe-
conòmica 2012  del 3 de maig 2013

S’informa de l’acte El tercer sector i l’economia social. Aporta·
cions a la cohesió social en temps de crisi que tindrà lloc el 10 
de maig amb la presència de la consellera Neus Munté i l’alcalde 
Xavier Trias i s’aproven les diferents taules i entitats a participar.

S’informa sobre la reunió de treball amb el senyor Christian 
Felber, dissenyador de l’Economia del Bé Comú que tindrà lloc 
al CTESC el 15 de maig.

Es debat el dictamen sobre les Ordenances Fiscals 2013.

Comissió Executiva 10 de juny
S’informa dels diferents projectes en marxa: situació de la Me·

mòria Socioeconòmica de Barcelona 2012; preparació del Ple; 
reunió amb la segona tinent d’alcalde, senyora Sònia Recasens; 
situació de l’Informe sobre l’atur juvenil; sobre la petició de col·
laboració del senyor Simon Dolan sobre el Fòrum dels valors del 
treball.

Comissió Executiva 30 de juliol
S’informa als membres de la Comissió Executiva de les reuni·

ons i acords del Grup de Treball de l’Informe sobre l’atur juvenil. 
Es lliuren les darreres propostes i s’aprova el document final. Es 
proposa i s’aprova ajornar la seva aprovació al mes de setembre
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Comissió Executiva  20 de setembre
Es debat de l’esborrany del Capítol de Valoracions i Propostes 

de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2012.
S’aprova fer la presentació a la seu del Consell de la Joventut 

de Barcelona. El president del CESB estaria acompanyat per re·
presentants de les entitats juvenils que van participar en el grup 
de treball.

S’informa del nou procediment del pressupost del CESB.
Es comenten els nous informes que ha elaborat el CESB: L’atur 

registrat als barris i l’atur de llarga durada (actualitzat).
El senyor Vicenç Tarrats proposa que la Secretaria faci una nota 

de premsa de tots els informes que realitza el CESB.

Comissió Executiva  4 d’octubre
Es debat l’esborrany del Capítol de Valoracions i Propostes de 

la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2012.
Comissió Executiva 25 d’octubre
Presentació per part del senyor Carlos Vivas, director de Políti·

ca fiscal i serveis de Pressupostos, de l’esborrany dels Pressupos·
tos 2014 de l’Ajuntament de Barcelona.

Comissió Executiva 11 de novembre
Debat i aprovació del Dictamen dels Pressupostos 2014.
Preparació del Ple de novembre.

3.- Reunions de comissions i grups de treball del CESB
3.1.- Comissió de Fiscalitat i Pressupostos

Reunida el 25 d’octubre i el 5 i 7 de novembre per a l’elabora·
ció del Dictamen sobre els Pressupostos 2014.

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

Al llarg de diferents reunions mantingudes (1, 22 de març i 3 
de maig) el grup de treball va definir l’estructura de la Memòria 
Socieconòmica 2012, així com la proposta dels experts pels ar·
ticles sobre la realitat social i econòmica de la ciutat pel capítol 
quart.

3.3.-Grup de treball “Situació laboral de la joventut a Barcelo-
na”

Reunions mantingudes pel grup:
2 de juliol
22 de juliol
23 de juliol

4.1 Relacions institucionals 

4.1.1. Trobades amb experts de les universitats en l’àmbit de la 
investigació i la recerca

·  Jordi Alberch, vicerector de Universitat de Barcelona
·  Joana Porcel, CREAL
·  Núria Vallmitjana, directora d’investigació IQS

·  Lluís Comellas, vicerector de Recerca i Innovació en Uni·
versitat Ramón Llull

·  Xavier Testar, delegat del rector per Accions Estratègiques 
d’Innovació – UB

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	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
•	 Universitat	Ramon	Llull
•	 Xarxa	de	Parcs	Científics	i	Tecnològics	de	Catalunya.

4.1.3. Trobades específiques
· 6 febrer. Xavier Testar, delegat del rector per Accions Estra·

tègiques d’Innovació. UB
· 20 febrer i 9 d’abril. Joan Trullén, vicepresident de planifi·

cació estratègica de l’AMB
· 4 març. Reunió amb l’alcalde de Barcelona, senyor Xavier 

Trias
· 21 març. Guillem Perdrix, Cooperatives de Treball de Cata·

lunya
· 12 abril. Simon Dolan. Catedràtic URL
· 25 juny. Sònia Recasens. Segona tinent d’alcalde. Ajunta·

ment de Barcelona

4.2. Trobades, conferències, jornades externes
Al llarg de l’any 2013 el president en funcions, senyor Vicenç 

Tarrats, i el secretari general, senyor José A. Fernández, han assis·
tit als següents actes i jornades:

· 24 gener. FCT on plus. Avaluació de l’eficàcia de la Forma·
ció en Centres de Treball. BCN Formació Professional

· 25 gener. L’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Un espai per a la 
cooperació territorial. Centre La Mercè. Girona
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· 14 febrer. Convocatòria Catalana per l’Empresa Anem per 
feina, i que té, com a únic objectiu, fer una declaració de 
compromís i responsabilitat amb la societat en un mo·
ment de greu crisi econòmica i incertesa dels ciutadans. 
FTN

· 7 març. Fundació Barcelona Cultura. Reunió patronat
· 18 març. Celebració 15è Aniversari Associació Consell de 

Cent. Ajuntament de Barcelona
· 10 d’abril. Conferència Una nueva regulación bancaria: 

¿cuál y por qué?. Foment Treball Nacional
· 12 d’abril. Conferència·col·loqui amb Chistian Felber: L’eco·

nomia del Bé Comú: Alternatives reals per a sortir de la cri·
si. Universitat de Barcelona

· 25 d’abril. Taula – Xerrada: Comerç i diversitat. Consell Mu·
nicipal d’Immigració de Barcelona i Espai Avinyó – Llengua 
i Cultura

· 27 de juny. Jornada Internacional “Els joves NINI: com evi·
tar una generació perduda?”  · Ivàlua  

· 10 de setembre. Fundació Bcn Cultura. ICUB. Reunió patro·
nat

· 30 de setembre. 8a. Jornada Tècnica del PEMB – Pobresa i 
desigualtat,	la	situació	a	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona

· 2 d’octubre. Presentació Anuari 2013 Tercer Sector
· 3 d’octubre. Lliurament Premis Ignasi Fina.  Conferència Els 

reptes de la salut laboral a l’empresa al segle II a càrrec de 
Simon Dolan.

· 10 d’octubre. Presentació del llibre Causes, repercussions 
i possibles solucions del conflictes en les empreses. Obra 
col·lectiva on ha participat el president del CESB, senyor 
Vicenç Tarrats, i que ha editat el Campus per la Pau i Edif. 
UOC.

· 28 d’octubre. Presentació del llibre La causa humana de Pa·
trick Viveret, conseller emèrit del Tribunal de Comptes de 
França.

· 5 de novembre. Primera Jornada sobre la Indústria Catala·
na amb Producte Propi. Federació d’Indústria de CCOO.

· 6 de novembre. La sostenibilitat. Element estratègic de les 
empreses. Barcelona Activa 

4.3. Jornada El tercer sector i l’economia social. Aportaci-
ons a la cohesió social en temps de crisi

El	passat	10	de	maig	al	Saló	del	Tinell	del	Museu	d’Història	de	
Barcelona es va aportar a terme la jornada El tercer sector i l’eco·
nomia social. Aportacions a la cohesió social en temps de crisi, 
com a marc de la presentació de l’informe L’economia social i el 
tercer sector,  del CESB.

Aquesta jornada va comptar amb una inauguració a càrrec de 
Neus Munté, consellera de Benestar i Família, i Xavier Trias, alcal·
de de Barcelona. La presentació de l’informe L’economia social 
i el tercer sector i cloenda de la jornada, fou a càrrec de Vicenç 
Tarrats, president en funcions del CESB.

Per aprofundir en el coneixement d’aquests sectors es van or·
ganitzar tres taules de debat:

•	 El	tercer	sector	i	l’economia	social.	Estat	i	perspectives	par·
ticipen:	Àngels	Guiteras,	presidenta	de	la	Taula	d’Entitats	
del Tercer Sector; Juan Antonio Pedreño, president de CE·
PES. Modera Juan José Casado, vicepresident del CESB.

•	 Contribucions	del	tercer	sector	i	l’economia	social	al	ben·
estar i la cohesió social  participen: Perfecto Alonso, presi·
dent del TCTC; Carme Trilla, cap d’Acció Social de Càritas 
Barcelona; Ramon Jané, director d’ocupació de la Creu 
Rojo Catalunya; Daniel Jover, president d’Aprise·Promoci·
ons de DINCAT. Modera Agustí Bonavia, vicepresident del 
CESB.

•	 Innovació	 social	 i	 Economia	 del	 Bé	 Comú	 intervenen:	
Pablo Angulo, director de programes d’innovació social. 
L’experiència d’Innobasque; Ramon Morata, representant 
a Catalunya de l’Economia del Bé Comú. Modera, José A. 
Fernández, secretari general del CESB.

4.4. Conferència La economia del Bé Comú com marc legal 
propici per la economia social i cooperativa

El 15 de maig amb la col·laboració del CTESC es va organitzar 
una conferència amb Christian Felber impulsor de l’Economia 
del Bé Comú on va explicar aquest projecte.

4.5. Presentació Informe sobre la situació laboral del 
jovent a Barcelona.

 El 21 d’octubre a l’Espai Jove la Fontana va tenir lloc la presen·
tació l’Informe sobre la Situació Laboral de la Joventut a Barcelo·
na dirigida a les entitats del Consell de la Joventut de Barcelona i 
a diferents organismes de l’Ajuntament de Barcelona.

Van participar com a ponents: Albert Claret, CJB; Aina Vidal, 
Acció Jove; 

Yésika Aguilar, FTN; Dani Garcia, Avalot; Lorenzo di Pietro, Bar·
celona Activa i José Antonio Fernández, CESB.

5.- Redacció de dictàmens i informes
Finalitzats: 

· Dictamen sobre els Pressupostos Municipals 2014
· Informe sobre l’atur de llarga durada a Barcelona
· Informe sobre la situació laboral del jovent a Barcelona

En procés:
· Informe sobre la situació laboral de les dones a Barcelona
· Informe sobre polítiques actives d’ocupació a la Unió Eu·

ropea
· Informe de l’atur per barris

6.·Altres projectes
6.1.· Realització, edició i publicació de la Memòria Socioeco·

nòmica de Barcelona 2012 
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El capítol de Perspectives, amb la voluntat d’aprofundir en 
un debat rellevant donats els canvis econòmics i socials, de la 
Memòria socioeconòmica de Barcelona 2012 tracta sobre el 
concepte del valor del treball amb la intenció de mostrar els 
comportaments ètics i morals que hauran de regir les relacions 
laborals i les seves repercussions en la qualitat del treball i la pro·
ductivitat de les empreses.

6.2.· Comunicació
Conscients que hem d’aprofundir treballant en la projecció 

externa i difusió dels treballs i propostes del CESB, enguany hem 
potenciat les presentacions i comunicats a la premsa. 

En ordre cronològic les presentacions serien les següents:
· 1 de febrer, presentació a la premsa de l’Informe de llarga 

durada
· 14 de maig, presentació a la premsa de l’Informe de Mercat 

Laboral 2012
· 21 d’octubre, presentació a la premsa de l’Informe sobre la 

Situació Laboral de la Jovent a Barcelona. CESB juntament 
amb el Consell Joventut de Barcelona 

Vist i plau,
 

   

  
José A. Fernández     Vicenç Tarrats
Secretari general      President en funcions


