


Consell Económic i Social de Barcelona

7

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014
Funcionament ordinari

Reunions dels òrgans de Govern 
1.- Ple
El 18 de novembre de 2013 es reuneix el Ple del CESB en sessió ordinària, on es presenta 
i aprova l’acta del ple anterior, i es presenta  la Memòria d’Activitats 2013, el Pla de Treball 
2014 i es debat l’Informe de conjuntura del mercat laboral i activitats econòmiques – Desem-
bre 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 i Comissió de Medi Ambient, Mobilitat i Infraestructures 10 gener

Presentació del Pla de Mobilitat de Barcelona per part del  regidor de Mobilitat, senyor 
Eduard Freixedes.

Comissió Executiva 14 gener

Presentació de la situació del projecte de Ca’n Oliva Artés per part del senyor Joan Roca, 
director del Museu d’Història de la Ciutat.

Comissió Executiva i Comissió de Qualitat de Vida 29 gener

Presentació del Pla d’Impuls i Suport al Comerç de Barcelona, a càrrec del senyor Raimond 
Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats.

Comissió Executiva i Comissió d’Activitat Econòmica i Qualitat de Vida 11 febrer

Exposició de les polítiques d’ocupació de Barcelona Activa per part de la directora 
d’Emprenedoria i Ocupació, senyora Susanna Tintoré.

Comissió Executiva 28 febrer

S’informa sobre la situació de l’Informe sobre el mercat laboral de les dones a Barcelona, so-
bre l’Informe de mercat de treball a Barcelona 2013 i es tracta el Pla de treball 2014.

Comissió Executiva i  del Grup de treball de la Memòria Socioeconòmica 

Comissió Executiva 11 d’abril

S’informa sobre la situació de la Memòria Socioeconòmica 2013, sobre el Informe Dones i 
treball a Barcelona i sobre la situació de l’Informe renda, atur i formació als barris.

Comissió Executiva i del Grup de treball de la Memòria Socioeconòmica 

Comissió Executiva 6 de juny

S’informa dels diferents projectes en marxa: situació de la Memòria Socioeconòmica de Bar-
celona 2013; s’aproven les valoracions amb les esmenes proposades sobre l’Informe de Mer-
cat de Treball 2013.

Comissió Executiva 17 setembre

Ss lliura la proposta del capítol de Valoracions i propostes de la Memoria Socioeconòmica 
de Barcelona. S’acorda que els agents socials facin arribar els seus suggeriments i poder 
aprovar-la en la propera Comissió Executiva i al desembre presentar-la al Ple del CESB.  

S’informa dels diferents informes que s’estan elaborant: Informe de Conjuntura, Informe sobre 
l’atur de llarga durada, Informe atur juvenil i Informe d’atur als barris.
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l’atur de llarga durada, Informe atur juvenil i Informe d’atur als barris.
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Comissió Executiva 24 octubre 

En una reunió a la futura seu del Consell, al carrer Elisabets 8-10, s’informa sobre l’activitat 
en marxa i la finalització de les Recomanacions de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 
2013

Comissió Executiva 24 i 28 novembre 

Preparació del Ple del dia 3 de desembre i resolució Informes pendents.

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

El 14 de novembre fa la presentació l’Ajuntament de Barcelona dels Pressupostos 2015. 

La reunió de treball on s’elabora el Dictamen final va tenir lloc el dia 24 de novembre.

3.2.-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 Me-
mòria Socieconòmica 2013, així com la proposta dels experts pels articles sobre la realitat 
social i econòmica de la ciutat pel capítol quart.

4.- Relacions institucionals 
4.1 Trobades amb experts de les universitats en l’àmbit de la investigació i la recerca

Senyors Martí Parellada Xavier Testar, delegat del rector per Accions Estratègiques 
d’Innovació. UB

4.2 Relacions amb entitats i institucions

Ajuntament de Barcelona
Ateneu Barcelonès
Àrea Metropolitana de Barcelona
APRISE
Banc d’Aliments de Barcelona
Barcelona Activa S.A.
Centre Ernest Lluch
Centre Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Consell d’Amics del Museu d’Història 
Consell Habitatge i Benestar Social de Barcelona
Creu Roja Barcelona
Departament de Territori i Sostenibilitat. Subdirecció general d’informació i educació ambiental.
Diputació de Barcelona
Fundació CYD
Fundació FP de Barcelona
Observatori del Tercer Sector
Patronat Barcelona Cultura
Pla Estratègic de Turisme
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Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Taula del tercer sector social de Catalunya
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Pompeu i Fabra
Universitat Ramon Llull
Xarxa de Parcs Cientí�cs i Tecnològics de Catalunya.
4.3 Trobades específiques

Eduard Freixedes, regidor de Mobilitat

Joan Roca, director del Museu d’Història de Barcelona

Raimond Blasi, regidor de Comerç, Consum i Comerç

Susanna Tintoré, directora d’Emprenedoria i Ocupació

Joan Trullén, vicepresident de plani�cació estratègica de l’AMB

4.4 Trobades, conferències, jornades externes

Al llarg de l’any 2014 el president en funcions, senyor Vicenç Tarrats, i el secretari general, 
senyor José A. Fernández, han assistit als següents actes i jornades:  

7 gener. Consell de l’Habitatge de Barcelona. Plenari

5 febrer. Consell Municipal de Benestar Social. Plenari

18 febrer. Pacte Industrial. Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d’activitat 
econòmica de la RMB

25 març. Presentació Anuari Formació Professional a Barcelona 2013. Fundació FP

3 abril i 26 novembre. Cercle Amics Museu de la ciutat. Museu d’Història de Barcelona

10 abril. Plenari. Consell Benestar Social de Barcelona

13 maig. Sessió preparatòria per a la presentació del Pacte del Temps. Regidoria de Família, 
Infància, Usos del Temps i Discapacitats

22 maig. 9a Jornada tècnica del PEMB. Per un model metropolità de creixement, productivitat 
i desenvolupament territorial.

4 juny. Comitè Consell Permanent de la Fundació BCN – Formació Professional

16 juny. Plenari. Consell Fundació BCN – Formació Professional

19 juny. Presentació del Pacte del Temps. Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i 
Discapacitats

2 al 4 juliol. Encuentro UIMP. Santander. La situación socioeconómica y laboral en España. 
Retos para una recuperación económica: competititvidad empresarial y empleo. 

14 juliol.  Presentació de l’Informe Observatori Barcelona 2014.  Ajuntament de Barcelona i 
Cambra de Comerç de Barcelona

22 setembre. Patronat Fundació Barcelona Cultura

26 novembre. Plenari Consell Benestar Social

28 novembre. III Jornades de l’Institut d’Estudis del Treball. La fi del dret a l’ocupació dels 
joves.
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5. Redacció de dictàmens i informes
Dictamen sobre els Pressupostos Municipals 2015 

Informe sobre la situació laboral de les dones a Barcelon

Informe sobre l’atur de llarga durada a Barcelon

Informe de l’atur per barri

Informe sobre l’atur juvenil a Barcelona 2014

En procés

Informe sobre polítiques actives d’ocupació a la Unió Europea

Informe sobre el sector de la investigació i recerca a Barcelona

6.-Altres projectes
6.1.-Realització, edició i publicació de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2013 

El capítol de Perspectives ha comptat amb els articles:

Aposta municipal per les smarts cities per afavorir el creixement econòmic, Antoni Vive

El Pacte +Indústria i el futur industrial de la metròpoli de Barcelona, Joan Trullé

Joves empresaris, un factor de creixement, Marc Bonavi

Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva i estratègia compartida, nou model d’intervenció social a 
la ciutat, Maite Fandos

Desigualtats socials a Barcelona, perspectiva de Càritas Diocesana de Barcelona, Carme Trilla.

7.- Comunicació
Per visibilitzar els treballs i propostes hem seguit treballant en la projecció externa i difusió dels tre-
balls i propostes del CESB. Enguany hem potenciat les presentacions i comunicats a la premsa. 

Presentacions

25 abril, presentació a la premsa de l’Informe dones i mercat de trebal

20 juny, presentació a la premsa de l’Informe El treball a Barcelona 2013

Comunicats: 

25 abril, Informe dones i mercat de treball.

20 maig, Informe L’atur als barris de Barcelona. Abril 201

10 octubre, Informe sobre l’atur de llarga durada. Setembre 201

10 octubre, Informe sobre l’atur als barris de Barcelona. Evolució juny 2013 - juny 2014

8. Nova seu
Per tal d’organitzar l’espai i la conjuntura del trasllat s’han mantingut  reunions entre el Consell 
i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona els dies: 14 de juliol, 14 d’octubre, 6 de novembre.




