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Reforma del CESB. Seu, estatuts i reglament 

L’any 2004 ha estat l’exercici en el qual s’ha materialitzat una profunda reforma del Consell Econòmic i
Social de Barcelona. D’una banda, s’ha aprovat la reforma del estatuts i s’ha elaborat un proposta de
reglament de funcionament intern; de l’altra, s’ha posat a disposició d’aquest organisme una seu pròpia,
així com les instal·lacions i els serveis necessaris per al seu funcionament. Com a conseqüència d’això,
gran part de les tasques realitzades han estat orientades a:

Redacció i tramesa dels nous estatuts i el reglament. 
El detall d’aquest apartat es veurà a les reunions dels grups de treball que s’han posat en marxa, així
com a les actes dels òrgans de govern del CESB (Ple i Comissió Executiva), i també a les reunions man-
tingudes amb el grups municipals de CiU i el PP per aconseguir que la proposta de reforma del estatuts
s’aprovés per consens al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

El procés de reforma ha comptat amb la participació activa i intensa de totes les entitats que formen
part del CESB. Les fases i el mètode han estat els següents:
1. Creació d’un grup de treball que ha elaborat els criteris general de la reforma dels estatuts, aprovats
pel Ple del CESB.
2. Elaboració d’un esborrany d’articulat.
3. Trasllat d’aquest esborrany al Gabinet Jurídic de l’Ajuntament per al seu estudi i informe preceptiu.
4. Aprovació inicial pel Plenari de l’Ajuntament.
5. Ampliació del període per fer al·legacions.
Reunions amb els grups municipals de CiU i el PP per explicar-los els procés i demanar el vot favorable
a la reforma.

Respecte al reglament intern de funcionament, un cop aprovats els nous estatuts la secretaria general
del CESB va preparar un esborrany d’articulat que es va sotmetre al debat del grup de treball per incor-
porar-hi les esmenes de tots els grups. La segona fase va ser l’aprovació per part de la Comissió
Executiva, i avui se sotmet al debat i l’aprovació definitiva per part de l’òrgan competent: el Ple del
CESB.

Adequació del nou espai de la seu del CESB. 
L’Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició del CESB un espai propi en el qual podrà desenvolu-
par les seves activitats, així com la renovació de l’equipament informàtic, el mobiliari i les instal·lacions
de serveis de telefonia i informàtica. 

També cal esmentar que diferents propostes realitzades pel CESB han estat acollides favorablement  i
integrades per l’Ajuntament de Barcelona, entre les quals destacarem les següents:

Aportacions al PAM
Proposta de telèfon gratuït per intervenció dels serveis de neteja
Aportacions a les ordenances fiscals

D’altra banda també destacarem:

1. L’agraïment del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) per la participació del CESB en els treball
preparatoris del dictamen sobre les àrees metropolitanes europees i per l’organització de la trobada
entre tots dos consells, els dies 27 i 28 de maig, en el marc de les activitats del Fòrum 2004.
Cal destacar que el CESE va reconèixer els esforços del CESB i el paper de l’Ajuntament de Barcelona
per articular l’àrea metropolitana, i va fer una menció expressa del dictamen que van aprovar: “Las
àrees metropolitanes europees: repercussions socioeconòmiques per al futur d’Europa”.

 



2. La Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003, coordinada pel senyor Jordi Conejos, degà del
Col·legi d’Economistes i presentada a la seu d’aquesta institució, va ser àmpliament comentada en
nombrosos mitjans informatius.

3. Finalment cal recordar l’acollida favorable del grups municipals de CiU i el PP a les observacions rea-
litzades pel membres de la Comissió Executiva sobre el procediment d’elaboració de la reforma del
estatuts del CESB, que es van traduir en l’aprovació de l’esmentada reforma amb el vot favorable de
tots el grups municipals.

En relació amb el treball ordinari, cal assenyalar s’ha dut a terme el nombre de reunions següent:

1. Òrgans de govern 11
Ple 1
Comissió Executiva 10

2. Comissions i grups de treball 24
Comissió de Formació i Ocupació 2
Comissió de Medi Ambient 3
Comissió de Fiscalitat i Pressupostos 2
Comissió de Qualitat de Vida 3
Grup de treball per a la reforma dels estatuts 4
Grup de treball per a la Memòria socioeconòmica de Barcelona 4
Grup de treball per a la Jornada CESB- CESE 5
Comitè de redacció de l’Informatiu 1

3. Altres entitats i organismes 18
Comitè Econòmic i Social Europeu 2
Consell de la Formació Professional, Pacte Industrial, Pla estratègic, etc. 9
Actes i jornades 7
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1 Reunions dels òrgans de govern del CESB

1.1 Ple 
24 DE FEBRER DE 2004

L’acte està presidit per l’alcalde de Barcelona, senyor Joan Clos.

Assumptes tractats:
Aprovació del dictamen sobre el PAM 2004-2007
Reforma dels estatuts del CESB 
Aprovació de la Memòria d’activitats 2003
Aprovació del Pla de treball 2004
Relleu de la presidència del CESB

El senyor Joan Clos inicia l’acte assenyalant els temes més destacats: aprovació dels nous estatuts,
aprovació del dictamen del PAM i relleu de la presidència del CESB. 
El senyor Joan Clos manifesta que amb els nous estatuts es donarà un pas important per impulsar la
capacitat del CESB d’esdevenir un organisme viu i amb rellevància. Assenyala que el CESB va ser el
primer CES municipal que es va crear a Espanya.

El senyor Joan Clos s’interessa  pel posicionament del CESB respecte a la immigració i l’habitatge, i
demana que el CESB tracti aquests temes.

En relació amb la reforma dels estatuts del CESB, diversos consellers i conselleres manifesten que el
CESB ha de potenciar la capacitat d’opinió, i buscar fórmules més obertes per al proper període que
dinamitzin el paper del Ple, i per aconseguir que el Ple sigui més participatiu i menys formal.
S’aprova una proposa d’organitzar algun acte al si del Fòrum 2004. 

1.2 Comissió Executiva
14 DE GENER DE 2004

Assumptes tractats:
Reforma dels estatuts del CESB
Dictamen sobre el PAM
Preparació del Ple del CESB

El senyor Javier Ibars recorda que s’ha d’aconseguir dotar el CESB de personalitat jurídica pròpia.
Pel que fa la presidència, es considera que cal regular de forma més clara el paper i les funcions de la
presidència i de les vicepresidències.
S’aprova  que les comissions de treball estiguin presidides per un vicepresident/a. 
Es proposa que el pressupost del CESB prevegi  una assignació per als grups.  
En relació amb l’elaboració del dictamen sobre el PAM, s’aprova demanar la compareixença del senyor
Xavier Casas.

18 DE FEBRER DE 2004

Reunió extraordinària amb el senyor Xavier Casas per debatre el Programa d’Actuació Municipal 

El senyor Xavier Casas explica el contingut del PAM.
Diversos consellers i conselleres afirmen que el PAM ha experimentat una millora respecte al període
anterior, gràcies  a una participació ciutadana superior.
Es demana que el PAM faci esment específicament a l’encaix jurídic del CESB.

 



25 DE MARÇ DE 2004

Assumptes tractats:
Reforma del CESB
Reunió de treball amb el CESE
Federació de CES locals d’Espanya
Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003
Informatiu del CESB

S’aprova la creació d’un grup de treball per definir els recursos i l’organigrama del CESB.
S’informa de la visita realitzada al CESE amb motiu de l’audició del dictamen sobre el futur de les àrees
metropolitanes a la UE i del programa proposat per a la reunió en Barcelona.
S’aprova sol·licitar al Fòrum 2004 que inclogui la reunió CESB-CESE en el marc de les seves activitats.
En relació amb la federació de CES locals d’Espanya, s’informa de l’esborrany d’estatuts elaborat pel
CES de Huelva. 
Pel que fa a la Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003, s’aprova crear un grup de treball presidit
pel senyor Agustí Bonavia.
En relació amb l’Informatiu, es crea un comitè de redacció.

18 DE MAIG DE 2004

Assumptes tractats:
Reunió del CESB-CESE. Proposta d’intervencions 
Informe de les reunions i acords del grup de treball de la Memòria 
Informe de la proposta del Departament d’Organització de l’Ajuntament sobre recursos humans per al
CESB i sobre el trasllat de la seu

S’aprova el programa definitiu de la jornada. 
Es proposa el senyor Jordi Conejos com a director de la Memòria socioeconòmica de 2003.
En relació amb la proposta del Departament d’Organització sobre el funcionament i l’estructura del
CESB, s’observa que s’ha fet sense tenir en compte els nous estatuts i la incorporació d’un president
estable.
S’aprova una proposta sobre la plantilla i l’estructura organitzativa del CESB, així com un informe
adreçat al Departament d’Organització de l’Ajuntament. 
Al torn obert de paraules es proposa i s’aprova fer un estudi i una jornada sobre la immigració a
Barcelona.

8 DE JULIOL DE 2004

Assumptes tractats:
Informe de les reunions i acord de les comissions de treball de Qualitat de Vida, Medi Ambient, i
Formació i Ocupació
Informe del procés d’aprovació dels estatuts del CESB
Debat i aprovació de l’esborrany de la Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003. Propostes per a la
seva presentació

A l’inici de la reunió s’aprova enviar la carta rebuda del CESE a Miquel Barceló, Francesc Santacana,
Josep M. Cuervo, el senyor Perdigó, el senyor Serrota, Maravillas Rojo i Joan Clos, alcalde de
Barcelona, en què se’ls agraeix la participació en la trobada dels dies 27 i 28 de maig i s’informa de la
proposta del CESE de fer una menció a Barcelona al “Dictamen sobre el futur i les repercussions
socioeconòmiques de les àrees metropolitanes a la UE”.
S’explica el procediment i les fases per a l’aprovació de la reforma dels estatuts.
Agustí Bonavia proposa especificar tres tipus de dictàmens: els preceptius, els d’iniciativa pròpia i els
exploratoris.
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Àngel Crespo proposa que la Secretaria del CESB dugui a terme un esborrany de reglament intern i de
procediment d’elaboració dels dictàmens per a la Comissió Executiva. 
S’aprova l’esborrany de la Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003, així com les propostes per a
la seva presentació.

27 DE SETEMBRE DE 2004

Assumptes tractats:
Informe sobre l’aprovació de la reforma dels estatuts del CESB
Propostes per a la presentació de la Memòria socioeconòmica 2003
Informe sobre l’estat d’elaboració del reglament de funcionament intern 

S’informa sobre els terminis d’exposició pública i les al·legacions que han anunciat els grups munici-
pals de CiU i el PP.
S’aprova el reglament que especifica el procediment per a l’elaboració dels dictàmens.

3 DE NOVEMBRE DE 2004

Assumptes tractats:
Informe de les reunions de les comissions de Medi Ambient i Qualitat de Vida
Presentació de la Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003
Presentació de propostes per a la presidència del CESB
Avantprojecte del pressupost del CESB 2005

S’informa que la Comissió de Qualitat de Vida demana posar en marxa un telèfon gratuït per avisar els
serveis de neteja dels contenidors plens i les zones que necessitin una intervenció immediata.
En relació amb la presentació de la Memòria socioeconòmica de Barcelona, s’aprova l’ordre de les
intervencions i la convocatòria als mitjans d’informació.
S’aprova l’avantprojecte de pressupost del CESB 2005. 

13 DE DESEMBRE DE 2004

Assumptes tractats:
Propostes per a la presidència del CESB
Debat i aprovació, si escau, del Dictamen de les ordenances fiscals
Debat i aprovació, si escau, del Dictamen sobre els pressupostos de 2005

S’aprova demanar una reunió amb els grups municipals de CiU i PP per explicar-los que la reforma del
estatuts del CESB ha estat per consens dels agents econòmics i socials.
S’aproven els dictàmens. 
Es proposa tractar el tema de la Carta Municipal i que el CESB es pronunciï sobre aquest tema.
En relació amb el projecte de Can Saladrigas , del Museu d’Història de la Ciutat, s’aprova demanar una
reunió amb els responsables del projecte.

REUNIONS AMB ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

EL 20 I 21 DE DESEMBRE DE 2004

La Comissió Executiva del CESB encapçalada pel seu president es reuneix amb els grups municipals de
Convergència i Unió i del Partit Popular els dies 20 i 21 de desembre de 2004 per explicar-los l’abast de
la reforma dels estatuts del CESB.
Per part de Convergència i Unió hi assisteixen Joan Puigdollers, Xavier Trias i  Joana Ortega, i per part
del Grup Popular Àngels Esteller.



El president del CESB els va explicar que la reforma proposada recollia les aspiracions més significa-
tives dels agents econòmics i socials, així com el llarg procés de debat i el consens que finalment
s’havia aconseguit. 
Els va demanar el seu suport i el vot favorable.
Per part de CiU i el PP es va demanar poder participar en el CESB mitjançant el nomenament d’un re-
presentant propi com a membre del III Grup.

1.3 Comissions de treball

1.3.1 Comissió de Formació i Ocupació

18 DE FEBRER DE 2004
Reunió extraordinària amb el senyor Xavier Casas per debatre el Programa d’Actuació Municipal

30 DE JUNY DE 2004

Assumptes tractats:
Informe sobre la reforma dels estatuts del CESB
Informe sobre els plans de formació i ocupació

1.3.2 Comissió de Medi Ambient

18 DE FEBRER DE 2004
Reunió extraordinària amb el senyor Xavier Casas per debatre el Programa d’Actuació Municipal

17 JUNY DE 2004

Assumptes tractats:
Informe sobre la reforma dels estatuts del CESB
Propostes de treball

7 OCTUBRE DE 2004

Assumptes tractats:
Exposició dels indicadors mediambientals

El senyor Pau Rodríguez explica les funcions de la Direcció de Vigilància Ambiental. Els membres de la
comissió reben un informe sobre l’evolució de la qualitat de l’aire i les platges.

1.3.3 Comissió de Qualitat de Vida   

18 FEBRER DE 2004
Reunió extraordinària amb el senyor Xavier Casas per debatre el Programa d’Actuació Municipal

22 JUNY DE 2004

Assumptes tractats:
Informe sobre la reforma dels estatuts del CESB
Pla de treball. Priorització i calendari
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Es proposa una sessió per debatre el manteniment urbà i d’indicadors de ciutat.
Es proposa el debat “I després del Fòrum, què?”, i analitzar amb més profunditat què significa i quines
implicacions té el projecte de la ciutat del coneixement i la seva implicació en l’entorn metropolità i en
la ciutat real.

5 D’OCTUBRE DE 2004

Assumptes tractats:
Exposició dels indicadors de ciutat 
Exposició dels indicadors del manteniment urbà

Es demana informació desglossada del mercat immobiliari per districtes, i respecte a la mobilitat,
conèixer les places d’aparcament. 
Pel que fa al manteniment urbà s’aprova proposar que l’Ajuntament posi a disposició de la ciutadania
un telèfon gratuït per avisar en casos de brutícia i d’acumulació d’escombraries al voltant dels con-
tenidors.

1.3.4 Comissió de Fiscalitat i Pressupostos

18 FEBRER DE 2004
Reunió extraordinària amb el senyor Xavier Casas per debatre el Programa d’Actuació Municipal

19 NOVEMBRE DE 2004

Assumptes tractats:
Informe sobre les ordenances fiscals
Informe sobre els pressupostos 

S’assenyala que l’estalvi corrent i els ingressos de capital permeten l’execució de les inversions.
Es pregunta per l’augment del deute de les empreses.

1.4 Grups de treball

1.4.1 Grup de treball sobre la reforma dels estatuts del CESB

10 DE MAIG DE 2004

Assumptes tractats:
S’aproven els apartats d’objectius, tipus d’òrgan, personalitat jurídica, competències, composició,
recursos i sinergies amb altres organismes de participació ciutadana.

14 DE MAIG DE 2004

Assumptes tractats:
Informe sobre el document “Estructura organitzativa i funcions de la Secretaria del Consell Econòmic
i Social de Barcelona”

S’aproven diverses observacions a l’informe sobre la secretaria general,  la secretaria tècnica, el
suport administratiu, el suport d’altres organismes municipals i la incorporació de becaris.

 



16 DE JUNY DE 2004

Assumptes tractats:
Subvenció als grups

Es proposa una assignació anual de 6.000 euros per grup en concepte d’organització i dietes d’assistèn-
cia. 

1.4.2 Grup de treball de la Memòria socioeconòmica de Barcelona

30 D’ABRIL DE 2004

Assumptes tractats:
S’informa de les fonts estadístiques utilitzades, així com de les dificultats que hi ha per aconseguir
determinades dades desagregades a escala municipal.
S’aprova mantenir les línies bàsiques de la Memòria socioeconòmica de Barcelona. 
Es proposa que en l’apartat sobre la població immigrant es ressalti el tema de les llengües. També es
proposa incloure-hi l’acord estratègic en què estan treballant els agents econòmics i socials.

18 DE MAIG DE 2004

Assumptes tractats:
Es proposa reflectir-hi els debats del Fòrum mitjançant articles, així com afegir-hi el de formació pro-
fessional o universitat i empresa.

28 DE JUNY DE 2004

Assumptes tractats:
Informe de l’estat de la Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003
Conclusions i propostes

S’aprova que cadascuna de les organitzacions facin una part i s’integri tot en un document únic.
Foment del Treball Nacional prepararà un esborrany sobre l’activitat econòmica; Comissions Obreres i
Unió General de Treballadors ho faran sobre el mercat de treball, i l’Ajuntament,  sobre qualitat de vida.

2 Dictàmens

En compliment de les funcions i competències del CESB, s’han aprovat i tramitat els dictàmens
següents:

2.1 Dictamen sobre les ordenances fiscals

Cal destacar les valoracions de caràcter general realitzades sobre les ordenances fiscals:
El Consell Econòmic i Social de Barcelona constata que aquestes ordenances s’adeqüen a l’objectiu
del Programa d’Actuació Municipal 2004-2007.

No obstant això, la previsió del Ministeri d’Economia d’un creixement del 3% del PIB real no coincideix
amb la realitzada per diversos organismes internacionals com l’OCDE, l’FMI i la Comissió Europea, que
l’han situat per sota. Si les previsions d’aquests organismes es compleixen, l’increment de les taxes
previst a les ordenances fiscals de 2005 podria significar un augment de la pressió fiscal. 
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2.2 Dictamen sobre els pressupostos generals

D’entre les valoracions de caràcter general destaquen les següents:
Es constata que els pressupostos generals de l’Ajuntament de Barcelona estan integrats pels de la
mateixa entitat, els dels organismes autònoms municipals de caràcter administratiu, els pressupostos i
l’estat de previsió de les operacions comercials dels organismes autònoms municipals de caràcter
comercial, industrial, financer o anàleg, els estats de previsions d’ingressos i despeses de l’Institut de
Cultura de Barcelona, els estats de previsions  d’ingressos i despeses de l’IBE i els estats de previsions
d’ingressos i despeses de les societats mercantils.

Per a l’any 2005, els ingressos corrents augmenten un 5,64% com a conseqüència de l’increment de les
transferències de l’Estat i de la major recaptació en les anomenades zones blaves.

Les despeses corrents no financeres s’incrementen el 7,59% i els interessos disminueixen el 21,24%. Es
produeix un augment de l’estalvi corrent del 5,55%.

Els ingressos locals representen el 47,5% del total del pressupost, les transferències de l’Estat suposen
el 45,6%, i altres ingressos el 6,9%.

Les inversions directes pressupostades comprenen diferents actuacions: renovació urbana i dotació
d’equipaments als districtes; obtenció i urbanització de sòl; Pla de mobilitat; medi ambient, equipaments
culturals, educatius i de benestar social, i les actuacions a Montjuïc, el Tibidabo i Diagonal litoral.

2.3 Dictamen sobre el Programa d’Actuació Municipal 2004-2007

Les valoracions de caràcter general assenyalen, entre altres consideracions, les següents:
L’esforç realitzat en el procés d’elaboració del PAM 2004-2007 per aconseguir el màxim grau de parti-
cipació ciutadana ha permès recollir les diferents aportacions i sensibilitats de la ciutadania, ha enri-
quit el seu contingut i ha incrementat el compromís d’aquesta amb l’actuació municipal.

El Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 introdueix canvis significatius respecte al programa del
mandat anterior, amb una reorientació de les principals estratègies i objectius per aconseguir. 

Estableix iniciatives positives per cercar nivells més alts de l’estat de benestar, millor ocupació, més
cohesió social i més i millors oportunitats per a tothom, i intervé també en el medi per crear un entorn
de convivència sostenible i de qualitat.

Recull tots els aspectes de les competències municipals i defineix línies estratègiques i objectius de
forma molt general.

El Consell Econòmic i Social de Barcelona s’ha pronunciat sobre el marc financer, la simplificació dels
procediments administratius, la democràcia participativa, la Carta Municipal, la regió metropolitana de
Barcelona, el Fòrum 2004 i la cohesió social.



3 Actes i jornades 

3.1 Presentació de la Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003

4 de novembre de 2003, al Col·legi d’Economistes de Catalunya
La Memòria va ser presentada per Jordi Conejos, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, con-
juntament amb Àngel Crespo, president del CESB, Montserrat Ballarín, vicepresidenta, Agustí Bonavia,
vicepresident, i Neus Munté, membre de la Comissió Executiva.

Cal remarcar la participació i col·laboració del conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya, Josep M. Rañé , Joan Trullén, secretari general d’Indústria, i Joaquim Solà, Xavier Sáez i
Montserrat Termes, de la Universitat de Barcelona, Isabel Montané, de l’Institut de Cultura de
Barcelona, Anna Terrón, secretària general del Patronat Català Pro Europa, i Lucía Artacoz i Imma
Cortés de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Es va celebrar una roda de premsa prèvia amb la participació de diferents mitjans d’informació: prem-
sa, radio i televisió. 

3.2 Trobades del CESB i del Comitè Econòmic i Social Europeu

El Comitè Econòmic i Social Europeu va elaborar el dictamen “Les àrees metropolitanes europees:
repercussions socioeconòmiques per al futur d’Europa”. El CESE va convidar el CESB a participar en
diverses fases d’aquest dictamen.

3.2.1 Sessió d’audiència

19 DE FEBRER DE 2004
El grup d’estudi va convidar el CESB a la audiència celebrada a la seu del CESE a Brussel·les.
El president del grup d’estudi, el senyor Pariza, va obrir l’acte donant la paraula a Dominique Lecomte,
i a continuació hi van intervenir Andrew Davies, Peter Hall, Bernd Steinacher, Eva Schultz, Pascal
Goergen i Patrick Salez.
Francesc Santacana, coordinador del Pla estratègic metropolità de Barcelona,  va intervenir amb l’ex-
posició “El cas de Barcelona”.
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3.2.2 Jornada per conèixer el procés d’articulació de l’àrea metropolitana de Barcelona

27  I 28 DE MAIG DE 2004
Lloc: Can Jaumandreu
La trobada a la nostra ciutat amb una delegació del Comitè Econòmic i Social Europeu es va dur a terme
per donar a conèixer l’experiència de Barcelona, que consideren paradigmàtica pel que fa al desen-
volupament de la seva àrea metropolitana així com per la transformació dels antics barris industrials.
L’encontre va començar dijous 27 de maig amb la presentació del 22@ per part de Miquel Barceló, pre-
sident de la Societat Privada Municipal 22@bcn.

En la reunió de treball van intervenir tots els membres de la Comissió Executiva del CESB, així com 
també diversos consellers i conselleres. 

L’evolució i el procés d’articulació de l’àrea metropolitana de Barcelona es va explicar des de diferents
perspectives:

Projectes i infraestructures de la regió metropolitana de Barcelona, per Francesc Santacana, coordi-
nador general del Pla estratègic metropolità de Barcelona.

Projecte per al govern de la regió metropolitana de Barcelona, per Josep Ignasi Cuervo, tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona, i Joan Perdigó, professor de Dret administratiu de la Universitat de
Barcelona.

La reunió de treball va concloure amb una visita al Fòrum de les Cultures 2004.

3.3 Assistència i participació en diferents actes

3.3.1 Multiculturalitat a les empreses: obstacle i oportunitat 

ESADE Fòrum va organitzar el 25 de maig de 2004 una taula rodona on van intervenir Helena Guardans,
presidenta de Sellbytel Singular, Javier Larraz, professor col·laborador del departament de Política
d’Empresa d’ESADE, i Sanjay Peters, professor del departament d’Economia d’ESADE.

3.3.2 Creació de la Federació de CES Locals d’Espanya

L’objectiu d’avançar en la creació de CES locals d’Espanya va quedar en suspens com a conseqüència
de l’aprovació de la Llei de modernització de l’Administració local i les gestions de l’alcaldessa de
Còrdova per tractar que aquesta llei reculli específicament aquest tipus d’òrgans de consulta i partici-
pació.

D’altra banda, també està pendent l’articulació de la proposta de modificació de la Llei de bases de
règim local per tal que les CC.LL. puguin crear òrgans de consulta amb personalitat jurídica pròpia.

3.3.3 El CESB a la Mostra d’Associacions

El CESB  va estar present a la 9a Mostra d’Associacions celebrada durant les festes de la Mercè. De
forma permanent es va exposar un panell explicatiu de què és i qui forma el CESB.

Assumpta Escarp es va adreçar al CESB per manifestar-li el seu agraïment per la seva presència i va
expressar el seu desig que el CESB hi participi en les properes mostres.



3.3.4 Jornada sobre l’Euroregió
Organitzada pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, se celebrà el mes de desembre a
Barcelona amb la participació de consells econòmics i socials de les comunitats i regions d’Espanya i
França que formen l’Euroregió.

Entre d’altres hi van intervenir Josep M. Rañé, conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya, que assenyalà que la consolidació de l’Euroregió augmentarà la competitivitat i la cohesió
social en el marc de la proposta de la Comissió de Cooperació transfronterera. També destacà la neces-
sitat de treballar en un sistema de xarxa i producció de béns d’alt valor afegit per millorar la qualitat de
vida.

Martí Parellada exposà que la delimitació de l’Euroregió és un tema cabdal i de geometria variable.
Afirmà que la mitjana del creixement del PIB a les regions mediterrànies és superior al de la resta de
regions europees, i proposà una fórmula jurídica pròpia per a l’Euroregió.

Albert Vilalta i González assenyalà el paper clau de la mobilitat i la importància de les infraestructures
de comunicació, mediambientals, hidràuliques, d’energia, etc., i donà especial rellevància a la poten-
ciació de l’ample europeu per a la xarxa ferroviària.

El senyor Tugores afirmà que s’ha de superar la fragmentació i la història, i va destacar el potencial que
té l’Euroregió per millorar el paper de les regions i al mateix temps reubicar-se en el món del treball.

La globalització ha portat que la producció, els serveis i la investigació estiguin liderats per Xina, Índia
i els Estats Units, la qual cosa obliga a buscar fórmules per fer-hi front mitjançant la complementarietat
de les estructures productives i la dinamització de l’economia de l’Euroregió, ja que les economies d’a-
glomeració tenen avantatges.

Finalment remarcà la diferència entre el sector quaternari (transports avançats, comerç avançat,
financers, etc.) i quinari (científic, professionals, ensenyament, artístic, sanitat, etc.), i la necessitat
d’impulsar aquest darrer.

Pere Esteve va destacar que la cooperació regional es va iniciar l’any 1958, i que l’Euroregió té una base
objectiva i real per davant del que s’està fent. Va fer esment de la importància que té l’atracció que
exerceixen les ciutats, així com  a les dificultats que suposa la dispersió d’esforços.

3.3.5 Jornada del Pla estratègic de Barcelona

3.3.6 Presentació de l’estudi del Pacte industrial

3.3.7 Presentació de l’Anuari sociolaboral de la Unió General de Treballadors
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4 El CESB al Fòrum de les Cultures 2004

El CESB va participar en el Fòrum de les Cultures com a entitat adherida. Les Jornades sobre les àrees
metropolitanes a la UE es van desenvolupar com a acte associat.

El CESB  també va participar en la trobada “Les cultures del treball” del 28 de juny a l’1 de juliol de 2004.
Dins del marc de “Fòrum Diàlegs” es van reunir treballadors, sindicalistes, experts i personalitats de tot
el món per construir col·lectivament les respostes als interrogants que obren les incerteses de la glo-
balització econòmica. 

Els grans temes per debatre van ser: fer un diagnòstic sobre la situació del treball entre el present i el
futur, l’anàlisi sobre l’impacte de la globalització en l’ocupació, aconseguir l’ocupació per a tots i totes,
i fer una reflexió sobre sindicats, canvis i reptes.

5 Publicacions

5.1 Informatiu del CESB

Recull les activitats, les informacions sobre el mercat de treball i l’activitat econòmica,  i també opi-
nions dels membres del CESB.

5.2 Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003

Aquesta publicació recull l’evolució i el context de l’economia, les dades més significatives del mercat
de treball i la població activa a Barcelona, i els indicadors de qualitat de vida.

5.3 Edicions multimèdia

Per facilitar-ne la difusió, s’ha editat en CD la Memòria socioeconòmica de Barcelona 2003.

5.4 Dossier de documentació

Els assistents a la trobada del CESB-CESE van rebre un dossier de documentació elaborat pel CESB i
un quaderns de notes.

5.5 Dictàmens

Per facilitar la identificació de les diferents publicacions del CESB, s’ha dissenyat un model que unifiqui
i afavoreixi una imatge per identificar aquesta publicació.

6 Òrgans en els quals el CESB és membre i ha participat

6.1 Consell de la Formació Professional de Barcelona

S’ha participat en les reunions de la Comissió Permanent i del Plenari.



6.2 Projecte Educatiu de Ciutat

S’ha assistit a diversos actes i trobades organitzades per aquesta entitat.

6.3 Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

S’ha participat en les reunions d’aquest òrgan.

6.4 Acord Cívic

Hem format part de les diferents convocatòries de l’Acord Cívic.

6.5 Consell de Ciutat
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