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Presentació

Aquesta breu presentació de les activitats desenvolupades durant el període entre sesions del Ple 
del CESB té com a missió presentar l’ampli ventall d’activitats desenvolupades per sotmetre’l al de-
bat d’aquest òrgan de govern, a més de potenciar el funcionament ordinari dels òrgans del CESB.

Els objectius han estat diversos:

 Donar a conèixer la reforma del CESB a altres organismes i institucions, animant-los a col·laborar 
i participar en les nostres activitats.

 Rebre propostes i suggeriments.

 Recabar suport institucional.

 Dotar al CESB del recursos i mitjans necessaris pel desenvolupament de les seves activitats.

Aquest treball es resum en:

Reunions dels òrgans de govern del CESB  9
Reunions de les comissions de treball 6
Reunions del grups de treball  5
Actes i jornades organitzats pel CESB  4
Acords signats 3
Reunions amb altres organismes i institucions 19
Assistència a actes i reunions de treball 13
Dictàments preparats 4
Publicacions   4

Total 67

Ha estat un treball intens dels òrgans tècnics i administratius que ha requerit d’un gran esforç i que 
ens permet afirmar que el CESB és avui una mica més visible entre les institucions i la ciutadania.

 

 Rosa Virós i Galtier
 Presidenta
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1•Reunions dels òrgans de govern del CESB

1.1•Ple 

10 de novembre 2005

Presideix la sessió: Sr. Joan Clos i Matheu, Alcalde de Barcelona

President:  Sr. Àngel Crespo i Sánchez, Comissions Obreres del Barcelonès. 

Vice-presidenta:  Sra. Montserrat Ballarín  Espuña, Ajuntament de Barcelona

Vice-presidenta:  Sra. Neus Munté i Fernández, UGT de Catalunya

Vice-president:  Sr. Agustí Bonavia i Pérez, FTN

Secretari general:  José Antonio Fernández Manrique

Temes tractats:
 Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.

 Informe de la jornada “Temps per treballar, temps per viure” i de l’estudi “Noves organitzacions 
del temps”.

 Debat sobre “La immigració a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Repercussions socioeconò-
miques”.

 Relleu de la presidència del CESB.

 S’adjunta el discurs d’acceptació de la presidenta del CESB, Rosa M. Virós i Galtier, a l’Annex nú-
mero 1. 

1.2 Comissió executiva

4 Novembre 2005
Reunió conjunta de la Comissió executiva i de les Comissions d’activitat econòmica i ocupació, i de 
Medi Ambient, Mobilitat i Infrastructures.            

President: Sr. Àngel Crespo

Assistents: Sra. Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona

   Sr. Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

   Sr. Aureli Barrera, CCOO

   Sr. J. M. Beneroso, FTN

   Sr. Agustí Bonavia, FTN

   Sr. Salvador Guillermo, FTN

   Sr. Antonio Martin, UGT

   Sr. Eduard Sanz, UGT

   Sr. Vicenç Tarrats, CCOO

   Sra. Rosa Virós, Grup III 

   Sra. Sara Berbel

   Sr. Pascual Bayarri

Secretari General CESB: Sr. José A. Fernández

Compareix, a petició pròpia: Sr. Miquel Barceló, President executiu 22@
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Resum de la presentació del Sr. Miquel Barceló del projecte 22@.
Les xifres del projecte al llarg de la seva d'execució -15/20 anys- són les següents: 

Àmbit de transformació 198,26 Ha (115 illes de l’Eixample)

Potencial total de sostre
Activitats productives 
Altres usos (equipaments, habitatge) 

4.000.000 m² aprox.
3.200.000 m² aprox.
800.000 m² aprox.

Habitatges
Habitatges tradicionals
Nous habitatges de protecció

4.614
4.000 aprox. (25%, mínim per a lloguer)

Increment de zones verdes 75.000 m² de sòl aprox.

Nous equipaments 145.000 m² de sòl aprox.

Increment llocs de treball 100.000 – 130.000 aprox.

Inversió infraestructures 180 milions d’€

Potencial immobiliari 12.020 milions d'€

Divideix en dos etapes el projecte: una primera, de Renovació Urbana (2001-2004), centrada en 
potenciar el planejament urbanístic, l’execució del mateix i l’inici del procés d’edificació i del Pla 
d’infraestructures, i una segona (2004-2007), d’Impuls de la transformació econòmica, durant la 
qual s’impulsaran els Projectes-motor, els 7 motors del districte 22@Barcelona: 22@Media, 22@TIC, 
22@Bioempresa, 22@Campus, 22@Tecnològic, 22@Emprenedors i 22@Poble Nou.

Intervencions
El Sr. Agustí Bonavia agraeix la presència del Sr. Barceló i ressalta l’acord de posicions entre la So-
cietat 22@BCN i Foment del Treball, considerant que és la darrera aposta de Barcelona per situar-se 
al segle XXI. Pregunta quines són les locomotores i com es lligaran amb el teixit existent i apunta 
que s’ha d’accelerar la inversió privada, encara que s’ha incrementat darrerament. Afirma que fal-
ten locomotores potents i lleis perquè sigui rentable als professors treballar amb les empreses.

El Sr. Salvador Guillermo pregunta quin tant per cent dels 4 milions de m2 serà per a la gestió 
dels 7 motors del districte, i dels 36 projectes urbanístics privats quins són de caràcter immobiliari 
i quins d’empreses que volen instal·lar-se a la zona.
 
El Sr. Antonio Martín pregunta sobre el tipus d’ocupació i les qualificacions que es demanaran i si 
es generarà formació per tal d’ocupar a la gent a l’atur. 

Al Sr. Vicenç Tarrats li sembla correcte mantenir una economia productiva al Poble Nou, especial-
ment en activitats de futur, malgrat que manifesta la seva preocupació pel fet que la projecció ur-
banística actual tanqui petits tallers, provocant atur i destrucció d’ocupació industrial. Actualment 
només es genera ocupació al sector serveis, hosteleria i restauració bàsicament. 

El Sr. Àngel Crespo considera que elements com la qualitat d’ocupació són bàsics però poc des-
envolupats. Al 22@ li manca participació dels agents implicats, i el CEBS és una entitat que ha de 
ressaltar-ho. Una altre punt és la poca relació entre el 22@ i la formació professional. Les noves tec-
nologies no representen només la investigació i els tècnics universitaris, sinó també treballadors 
qualificats.
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Es fan les següents propostes:

 A nivell de participació es proposa que tant a nivell de CESB com dels agents socials, es creïn 
canals de comunicació amb el 22@.

 Cal potenciar-la convivència dels nous usos amb els usos tradicionals al Poblenou.

 S’aprova que el 22@ i el CESB col·laborin en sol·licitar canvis a la formació professional i alhora 
demanar un Centre Integral de Formació Professional al Poblenou, lligat a les activitats 22@, 
per a la qual cosa s’hauria de treballar amb el Consell de la Formació Professional de Barcelona 
i amb la resta d’institucions amb competències en aquesta matèria. 

1 desembre 2005

Reunió conjunta Comissió Executiva i Comissió de política social i qualitat de vida. Presentació del 
projecte de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a la ciutat de 
Barcelona per part de la regidora de participació ciutadana.
 
Presidenta: Sra. Rosa Virós

Assistents: Sra. Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Àngel Crespo, CCOO

 Sra. Neus Munté, UGT

 Sr. J. M. Beneroso, FTN

 Sr. Agustí Bonavia, FTN

 Sra. Dolors Cotrina, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Vicenç Tarrats, CCOO

 Sr. Miquel Monera, UGT 

 Sra. Sara Berbel

 Sr. Pasqual Bayarri

Secretari general: Sr. José A. Fernández

Compareixen: Sra. Assumpta Escarp, Ajuntament de Barcelona

 Sra. Mari  Fernández, Ajuntament de Barcelona

Presentació per part de la Sra. Assumpta Escarp del contingut del projecte d’Ordenança de mesu-
res per fomentar i garantir la convivència ciutadana a la ciutat de Barcelona. 

L’Ajuntament té la capacitat normativa i l’obligació de regular l’ús de l’espai públic, i l’objectiu de 
garantir la convivència dins aquest espai. L’ordenança és un instrument més per aconseguir-lo, i 
afegeix que no és l’únic. En aquest sentit, s’han elaborat diversos plans com el  Pla d’Inclusió social, 
el Pla de neteja, etc. Amb l’objectiu de millorar la convivència, que no només és civisme, si no tam-
bé benestar social i econòmic, regulació de deures,  participació i diàleg.

Cita entre d’altres objectius:

- La importància de la formació i la mediació.

- La creació d’una llista de conductes incíviques. S’han regulat noves conductes i també aspec-
tes determinats d’altres ja regulades en ordenances anteriors.
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Intervencions

El Sr. Agustí Bonavia afirma que ha de recuperar un model de normes de convivència, de cultura 
urbana. S’han d’eradicar actuacions que no aporten res, i aconseguir una cultura no escrita de 
normes de conducta.

El Sr. José Miguel Beneroso comenta que el Consell de Gremis es queixa de la venda ambulant de 
vehicles a l’espai públic. 

El Sr. Miguel Monera demana intervencions preventives prèvies a les sancions. S’ha d’apostar per 
l’educació, per crear espais d’oci per als joves i que no hagin d’utilitzar l’espai públic incorrecta-
ment. Considera que l’espai públic és heterogeni i cal tenir-ho en compte.

La Sra. Neus Munté considera positiva una ordenança que reguli l’ús de l’espai públic, sense por a 
que s’incloguin aspectes coercitius, si aquests estan perfectament regulats per evitar discrimina-
cions. Allò que preocupa és que l’ordenança pogués estar motivada per campanyes de pressió que 
creïn l’idea, errònia, que la ciutat és incívica.

El Sr. Vicenç Tarrats pregunta per la urgència per aprovar aquest ordenança, transmetent la sen-
sació que la ciutat és incívica i que s’ha de resoldre’s de forma coercitiva. Afegeix que l’ordenança 
estigmatitza determinats col·lectius (indigents, joves, prostitució). Per altra banda, l’aplicació de 
l’ordenança presenta excessiva discreccionalitat per part dels  responsables de la seva aplicació. 
Afirma que l’ordenança no era necessària, només calia refondre i reformar les ja existents i poten-
ciar donant mitjans als plans d’inclusió social, crear un model turístic de Barcelona més desenvo-
lupat, i reforçar els sistemes de participació ciutadana amb corresponsabilització de col·lectius, 
associacions i ciutadans.

El Sr. Àngel Crespo assenyala que estem a una ciutat amb fenòmens com la precarietat laboral, 
el turisme massiu, la immigració, etc. La constatació de tot això junt amb la força de campanyes 
mediàtiques aquest estiu, semblen haver motivat l’ordenança. Considera que l’ordenança barreja 
conductes delictives o incíviques amb aspectes de convivència que no poden regular-se per orde-
nances si no amb sistemes educatius, formatius i participatius. 

El Sr. Lluís Viñas diu que creure que algunes conductes estan només motivades per qüestions de 
precarietat, no és correcte. La majoria d’aquestes conductes les realitzen persones que no estan en 
aquesta situació. Es una qüestió més cultural que socioeconòmica.

La Sra. Montserrat Ballarin manifesta que aquest projecte és previ a la campanya mediàtica d’aquest 
estiu. Considera que certs aspectes d’exclusió social no són d’àmbit municipal i l’Ajuntament no 
pot resoldre-ho. Sí que és de competència municipal el regular l’espai públic i el seu ús. En aquest 
sentit, aquesta ordenança és un exercici de responsabilitat. Valora el to de crítica de CC.OO per que 
considera que en allò essencial, la idea de ciutat, coincideixen amb l’ajuntament.

Comentaris de la Sra. Assumpta Escarp:
Conclou que l’ordenança és un instrument més, no la clau per resoldre temes com el tipus de turis-
me, la integració, etc. Davant dels problemes, no només podem reflexionar, si no que és necessari 
actuar. No és una ordenança feta amb immediates.

No hi ha la voluntat d’estigmatitzar col·lectius, si no conductes incíviques a l’espai públic. No és 
coercitiva, si no que aquest és l’últim recurs. L’espai públic és millorable, però el que no es pot tole-
rar és que el que existeix no pugui ser utilitzat per tothom.
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L’ordenança inclou aspectes didàctics i formatius com la reparació de danys, que es por fer amb 
treballs comunitaris. 

1 desembre 2005

Reunió ordinària de la Comissió Executiva

Propostes
S’aprova convocar una reunió del Grup de treball del Centre de Cultura Industrial per conèixer 
l’estat i projecte de l’esmentat centre i elaborar una proposta de resolució sobre el mateix.

S’aprova realitzar un dictamen d’iniciativa pròpia sobre el 22@, i es proposa al Sr. Josep Centelles, 
conseller del Grup III del CESB, com a ponent per al dictamen sobre el mateix. També s’aprova ela-
borar una resolució sobre la necessitat d’un centre integral de FP al 22@. 

S’aprova l’avantprojecte de pressupost 2006 del CESB. 

21 desembre 2005

Reunió ordinària de la Comissió Executiva

Presidenta: Sra. Rosa Virós

Assistents: Sra. Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Aureli Barrera, CCOO

 Sr. J. M. Beneroso, FTN

 Sr. Agustí Bonavia, FTN

 Sra. Sara Berbel

 Sr. Pascual Bayarri

Secretari general: Sr. José A. Fernández

Propostes
S’aproven els dictàmens sobre Ordenances fiscals 2006, sobre el Pressupost de l’Ajuntament 2006 
i sobre l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a la ciutat de Bar-
celona.

S’aprova la proposta per a la jornada sobre Usos del Temps.

La Sra. Rosa Virós comenta el desenvolupament de l’acte de signatura del Conveni amb la Funda-
ció Privada Barcelona Cultura. Els assistents ho valoren positivament.  

En el marc de l’acord de col·laboració del CESB amb el Consell Econòmic i Social Europeu (CESE) 
sobre l’Informe de l’audició per preparar un dictamen sobre Immigració, que es celebrarà a la ciu-
tat els dies 2-3 febrer, s’aprova acceptar la petició del CESE que el CESB s’encarregui d’organitzar 
una visita turística als assistents el dia 3 de febrer. Per altra banda, a l’Audiència el CESB presideix el 
pannell 5. 

Es presenta i s’aprova el pla d’activitats gener 2006. 
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26 gener 2006

Reunió ordinària de la Comissió Executiva

Presidenta: Sra. Rosa Virós

Assistents: Sra. Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Aureli Barrera, CCOO

 Sr. J. M. Beneroso, FTN

 Sr. Agustí Bonavia, FTN

 Sr. Àngel Crespo, CCOO

 Sra. Neus Munté, UGT

 Sra. Sara Berbel

 Sr. Pascual Bayarri

Secretari general: Sr. José A. Fernández

Propostes
S’aprova que les comissions de treball estiguin presidides per un vice-president/a del CESB tal com 
diuen els nous estatuts.

La presidència proposa que les organitzacions presentin al CESB les seves reflexions internes sobre 
temes de ciutat i les seves opinions sobre informes i similars que hagi de fer el CESB.

En el marc de la presentació del pla de treball 2006, es proposa enfortir els contactes amb el CTESC. 
D’altra banda, es suggereix mantenir reunions amb representants dels sectors emergents de la 
ciutat: Pla Estratègic, Port, Fira de Barcelona, els rectors universitaris... 

El Sr. Agustí Bonavia comenta que aquestes reflexions han de superar el marc del municipi analit-
zar aspectes regionals, nacionals i fins i tot internacionals.

S’aprova sol·licitat les compareixences dels responsables de: Consorci de Serveis Socials (Sr. Ricard 
Gomà), i Consorci d’Educació (Sra. Marina Subirats).

Es proposa un debat sobre l’acord de l’Ajuntament relatiu a les clàusules socials en els plecs de 
condicions de les contractacions públiques.

S’acorda reflectir en el Pla de Treball el calendari i itinerari de les reunions sobre el Dictamen de 
Pressupostos (tenir balanços, tancaments...).

Es proposa analitzar la proposta d’Agència d’avaluació de les polítiques públiques. La presidenta 
suggereix una compareixença dels experts/es.

Sobre el Consorci del Servei d’Ocupació de Barcelona, es considera que prèviament a la reunió 
amb el Sr. Francesc Castellana s’hauria de sol·licitar la compareixença de la Sra. Maravillas Rojo.

Respecte al tema de la sol·licitud d’una UPD per al CESB, s’acorda que es faci una consulta a la Ge-
neralitat per veure la seva viabilitat.  
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S’aprova la demanda d’adhesió que ha fet la UPF per a la realització d’un estudi (EPO) sobre fisca-
litat. 

S’aprova la proposta de guió de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2005. 

S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill per a l’estudi “Immigració i Mer-
cat de Treball a l’AMB”: la Fundació pagarà el 50 % i que els resultats de l’estudi es publicaran o no, 
en funció del seu interès.

Es comenta la situació del dictamen del 22@ i el projecte de Can Saladrigas.

7 de març 2006

Reunió ordinària de la Comissió Executiva. 

Presidenta: Sra. Rosa Virós

Assistents: Sra. Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Aureli Barrera, CCOO

 Sr. J. M. Beneroso, FTN

 Sr. Agustí Bonavia, FTN

 Sr. Àngel Crespo, CCOO

 Sr. Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

 Sra. Sara Berbel

 Sr. Pascual Bayarri

Secretari general: Sr. José A. Fernández

Propostes
Es proposa cercar un punt de trobada entre el CESB i la Casa d’Àsia.

S’acorda que el Sr. Agustí Bonavia presideixi la Comissió d’Activitats Econòmiques i Ocupació, que 
la Sra. Eva Granados sigui la presidenta de la Comissió de Política Social i Qualitat de Vida i que, 
finalment, el Sr. Àngel Crespo presideixi la Comissió de Medi Ambient, Mobilitat i Infrastructures i 
la Sra. Montserrat Ballarin la de Fiscalitat i Pressupostos.  

S’informa que la Síndica de greuges ha demanat una reunió amb la Presidenta del CESB. 

S’aprova realitzar un seminari sobre el tema “Universitat, Empresa i Societat”. 

La Sra. Rosa Virós informa que el Gerent d’Urbanisme, Sr. Frijola, s’ha adreçat al CESB per demanar 
el parer de la nostra organització en relació al llibre blanc que estan preparant sobre l’habitatge a 
Barcelona.  

S’acorda analitzar per part dels agents socials del CESB facin la priorització dels temes i els organis-
mes en els que hauria d’estar present el CESB. 

La Sra. Rosa Virós explica els objectius i formats d’un espai de trobada i debat al CESB. Es presenta 
una proposta de temes.
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30 de març 2006

Reunió ordinària de la Comissió Executiva 

Presidenta: Sra. Rosa Virós

Assistents: Sr. J. M. Beneroso, FTN

 Sr. Agustí Bonavia, FTN

 Sr. Àngel Crespo, CCOO

 Sra. Neus Munté, UGT

 Sr. Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

 Sra. Sara Berbel

 Sr. Pascual Bayarri

Secretari general:  Sr. José A. Fernández

Compareix: Sr. Ricard Gomà, regidor de Benestar Social

Presentació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, de la situació actual de l’acord municipal 
d’inclusió de clàusules socials als plecs de contractació municipal i de l’Acord per una Barcelona 
Inclusiva, a càrrec del regidor de Benestar Social, el Sr. Ricard Gomà.

Acords Ajuntament-Generalitat (juliol 2005)

Equipament atenció especialitzada: Cinquanta equipaments que es van iniciar entre 2005 i 2007. 
Es tracta d’una gran inversió: 100 milions d’euros la Generalitat, 100 milions d’euros en valor sòl 
que cedeix  l’Ajuntament. 

Consorci serveis socials

Els seus estatuts es van aprovar  al setembre del 2005. Actualment, està en tràmit d’aprovar per la 
Generalitat. Es preveu que al gener 2007 el Consorci funcioni al 100% (amb personal, presidència, 
etc.). Les seves funcions són la planificació de les necessitats i recursos dels serveis socials a la ciu-
tat, independent de qui sigui el titular dels mateixos, i la gestió directa pel Consorci dels centres 
de serveis socials (queda pendent la gestió dels de gent gran, que es demanarà quan el consorci 
estigui en funcionament).

Acord ciutadà per a la inclusió social (març 2005)

És el primer que es fa a nivell local. Desenvolupa tant els equipaments i serveis de servei social de 
nivell local, com el disseny de programes de participació social (empreses, ong, ciutadans, consells 
municipals). Es promou també l’acord ciutadà entre l’ajuntament i els operadors de serveis socials 
a la ciutat.
 
Clàusules socials en la contractació pública

Existeix un acord municipal (de l’any 2002) per tal d’incloure les clàusules socials als plecs de 
contractació pública. En la present legislatura, s’ha establert la creació d’una taula de seguiment 
d’aquest acord. 
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Intervencions

El Sr. José Miguel Beneroso es congratula de la consecució del Consorci i dels seus equipaments. 
Quan a la qüestió de les clàusules socials, considera que  s’ha d’aconseguir que no suposin dificul-
tats addicionals en el funcionament de les empreses.

El Sr. Àngel Crespo agraeix l’exposició. Quan al Consorci, pregunta, entre d’altres temes, sobre el 
seu finançament i per què la no inclusió inicial del tema de la gestió. Sobre les clàusules socials, 
considera que és un avanç. Finalment, considera que amb l’aprovació de la Llei de la dependència  
els temes de finançament dels serveis personals s’haurien de resoldre.

El Sr. Lluís Viñas pregunta al Sr. Ricard Gomà sobre la seva opinió respecte al co-pagament dels 
serveis socials. 

El Sr. Ricard Gomà respon que l’Ajuntament considera que el co-pagament no pot ser un valor 
definitiu del model, al marge que es pugui discutir si s’introduirà en algun servei com instrument 
de gestió. L’experiència internacional diu que l’atenció primària no té co-pagament o aquest és mí-
nim, i que els serveis d’atenció especialitzada tenen el co-pagament en els serveis de “substitució 
de la llar”. Si s’utilitza aquest sistema, cal establir que la capacitat de co-pagament de cada persona 
no suposi una discriminació de l’atenció que rebi (l’atenció no ha de ser en funció del pagament).

Propostes 

S’aprova la realització d’una Resolució del CESB sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 
que tindrà com a ponent a Neus Munté, presidenta de la Comissió de Política Social i Qualitat de 
Vida. 

S’aprova la realització d’un Dictamen Exploratori del CESB sobre la introducció de clàusules socials 
als plecs d’adjudicació de contractes públics, que tindrà com a ponent a la Sra. Neus Munté, presi-
denta de la Comissió de Política Social i Qualitat de Vida. 

S’aprova, per majoria, que el CESB signi l’Acord ciutadà per a la inclusió social. 

S’arriba a l’acord que els presidents de les diferents comissions del CESB puguin delegar en altres 
representats de les seves organitzacions per a les reunions preparatòries i de treball de les comis-
sions.

Quan a la qüestió de la presència del CESB a altres òrgans i consells de participació, s’aprova que els 
diferents agents facin arribar a la secretària general del CESB les seves propostes al respecte. 

S’aprova dotar de la suficient autonomia a la presidència del CESB a l’hora de gestionar els acords 
dels òrgans de govern del Consell. 

S’aprova el disseny de les reunions dels CES locals a Catalunya i la dels membres del CESB.
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3 de maig 2006

Reunió ordinària de la Comissió Executiva. 

Presidenta: Sra. Rosa Virós

Assistents: Sra. Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona

 Sr. J. M. Beneroso, FTN

 Sr. Agustí Bonavia, FTN

 Sr. Àngel Crespo, CCOO

 Sra. Neus Munté, UGT

 Sr. Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

 Sra. Sara Berbel

 Sr. Pascual Bayarri

Secretari general: Sr. José A. Fernández

Propostes, acords 

S’acorda demanar la participació dels agents socials al procés de disseny dels sistemes d’inclusió 
de les clàusules socials als plecs de contractació pública.

La presidència informa de les reunions amb el Sr. Joan Clos, alcalde de Barcelona i el Sr. Joan Ro-
sell, president de Foment de Treball Nacional.

La Sra. Neus Munté presenta l’esborrany del Dictamen sobre les clàusules socials als plecs de con-
tractació pública. 

16 de juny 2006

Reunió ordinària de la Comissió Executiva per a preparar el Plenari del 19 de juny.
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2• Reunions de les comissions de treball

2.1 Comissió de Medi ambient, mobilitat i infrastructures

4 de novembre del 2005: Veure comentari de la sessió conjunta amb la Comissió executiva

14 de juny del 2006

Assistents:  Vicenç Tarrats (CCOO)

 Miquel Munera (UGT)

 Salvador Guillermo (FNT)

 Lluïs Viñas (Ajuntament) 

 Sr. José A. Fernández (CESB)

 Sr. Pascual Bayarri (CESB)

 Sr. Andreu Orte (CESB)

 Josep Centelles (ponent del dictamen 22@)

Propostes, acords 
El ponent, Josep Centelles, presenta l’esborrany del dictamen del projecte 22@ als membres de la 
Comissió. S’acorda tornar a discutir-lo i introduir les modificacions que proposen les organitzacio-
ns en properes reunions. S’estableix com a primera data la del 30 de juny. 

2.2 Comissió de Política social i qualitat de vida
Veure comentari de la sessió conjunta amb la Comissió Executiva de 1 de desembre del 2005.

2.3 Comissió d’Activitat econòmica i ocupació
Veure comentari de la sessió conjunta amb la Comissió executiva de 4 de novembre del 2005.

2.4 Comissió de Fiscalitat i pressupostos

24 de novembre 2006

Assistents: Carme Valls (Ajuntament)

 Paloma González (Ajuntament)

 Joan Rauric (Ajuntament)

 José Manuel Fandiño (UGT)

 Salvador Guillermo (FTN)

 Marisa López (CCOO)

 Lluís Viñas (Ajuntament)

 Rosa Virós (CESB)

 José A. Fernández (CESB)

 Pascual Bayarri (CESB)

Projecte de Ordenances municipals 2006 
S’informa i es debat el contingut de les mateixes. 
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La Sra. Marisa López considera que s’hauria d’aconseguir que els agents socials puguin tenir accés 
abans al text provisional de les Ordenances fiscals per tal de tenir  temps per a poder analitzar-les.

El Sr. José Manuel Fandiño pregunta si hi ha noves figures impositives i si ja s’ha solucionat la 
pèrdua d’ingressos derivada de l’eliminació de l’IAE per part de l’anterior govern. 
 
El Sr. Salvador Guillermo observa que la previsió d’increment de l’IPC que s’ha pres per al càlcul 
dels ingressos no és la que utilitza la Generalitat (3%).  

Projecte de pressupost municipal aprovat provisionalment
S’informa i es debat el contingut del mateix. 

El Sr. José Manuel Fandiño pregunta si l’increment d’ingressos de capital es deu a la venda de sòl 
públic. 

El Sr. Salvador Guillermo vol saber a què és deu la reducció del capítol de dividends i, malgrat que 
valora positivament l’increment de les inversions reals, no pot fer cap judici més ja que no hi ha en 
el projecte un detall de les mateixes. 

La Sra. Marisa López pregunta per la reducció de l’impost sobre circulació de vehicles i pel fet que 
no hi estiguin reflectides les transferències procedents de l’UE. 

7 d’abril 2006

Per tal d’acomplir els acords i suggeriments dels membres d’aquesta comissió, expressats a 
l’anterior sessió (24-XI-2005) i l’acord de la Comissió Executiva de 26 de gener del 2006, a partir 
d’aquest exercici es faran un seguit de reunions de la Comissió de Fiscalitat i Pressupostos per tal 
de rebre informació sobre la liquidació del pressupost municipal de l’exercici anterior i altres dades 
que permetin a la comissió el millor coneixement de la política pressupostària de l’ajuntament.  

Assistents : Sra. Montserrat Ballarin (Ajuntament- Presidenta de la Comissió)

 Sr. José Manuel Fandiño (UGT)

 Sra. Maria Mora (FTN)

 Sra. Marisa López (CCOO)

 Sr. Toni Martos (Ajuntament)

 Sr. José A. Fernández (CESB)

 Sr. Pascual Bayarri (CESB)

Explicació de la Liquidació del Pressupost 2005 per part de l’Ajuntament
El Sr. Antoni Martos explica els eixos bàsics de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 
2005.

La Sra. Marisa López vol saber si hi ha hagut desviacions entre la despesa pressupostada inicial-
ment i la finalment liquidada, i si es pot saber les desviacions partida per partida. La Sra. Mont-
serrat Ballarin comenta que això serà possible a partir de setembre, quan ja s’hagi aprovat el 
Compte general. Proposa fer una nova reunió en aquest moment per tal de comentar aquestes 
possibles desviacions. S’accepta.  

El Sr. J. M. Fandiño pregunta si la xifra de deute total que s’indica al marc financer (1.148,3M€) és 
amb interessos o sense.
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3• Reunions dels grups de treball

3.1 Grup de treball projecte Can Saladrigas

16 de juny del 2006

El Sr. Antoni Nicolau, director del Museu d’Història de la Ciutat presenta el projecte del Centre de 
Cultura Industrial de Can Saladrigas.         

3.2 Grup de treball d’Immigració

31 de març 2006

Assistents Sr. Mohamed Hilal, CC.OO

 Sra. Marisa López, CCOO

 Sra. Raquel Gil, UGT

 Sra. Isabel Sánchez Bianchi, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Oscar Pascual, Diputació de Barcelona

 Sra. Eva Querol,  Càritas Barcelona

 Sr. Xavier Aragall, Institut Europeu de la Mediterrània

 Sr. Francisco Ramos, Diputació de Barcelona

 Sr. Fernando Gil, Centre d’Estudis Demogràfics

 Sra. Verónica Tomás, Creu Roja

 Sr. Ramon Sanahuja, Gabinet Tècnic d’Immigració

 Sra. Mònica Nadal, Fundació Jaume Bofill

 Sr. Albert Recio, UAB

 Sra. Sònia Parella, UAB

 Sr. Marc Sabadí, UAB

 Sr. José A. Fernández, secretari general CESB

 Sra. Sara Berbel, secretària tècnica CESB

Presentació de l’estudi “Immigració i mercat de treball”
El Sr. Albert Recio explica que el problema fonamental per al desenvolupament d’aquest treball 
està sent trobar les dades adequades que posteriorment puguin creuar-se entre sí i donar infor-
mació útil. Tot seguit presenta l’estructura provisional de l’informe “Població estrangera i mercat 
de treball a Barcelona”. 

Intervencions
Molts participants descriuen les dificultats per tenir dades.
Es suggereix debatre  les dades de reagrupament familiar a la ciutat.
Seria interessant comparar els tipus de contractació i la diferència respecte la població espanyola. 

S’apunta que caldria relacionar el nivell formatiu de les persones estrangeres amb els llocs de tre-
ball que ocupen. Així mateix, es proposa abordar la necessitat d’agilitar les convalidacions acadè-
miques.

Es comenta la preocupació per l’economia submergida. 
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3.3 Grup de treball d’Usos del temps

15 de desembre 2005

Assistents: Orland Blasco, Programa Nous Usos del Temps

 Antonio Fernández, Programa Nous Usos del Temps

 Sara Berbel, Consell Econòmic i Social

 José Antonio Fernández, Consell Econòmic i Social

Es comenta la realització de la segona fase del projecte: l’experiència pilot. El Sr. Antoni Fernández 
comenta que cal muntar l’estructura i la metodologia per tal de poder guanyar operativitat. També 
cal buscar una empresa gestora.

Acorden proposar (a la Comissió Executiva i a la Regidoria d’Usos del Temps) que la jornada de 
presentació de l’estudi sigui el divendres 5 de maig de 2006.

31 de gener 2006

Assistents: Sra. Teresa Torns (grup QUIT)

 Sra. Sara Moreno (grup QUIT)

 Sr. Vicent Borràs (grup QUIT)

 Sra. Carolina Recio (grup QUIT)

 Sra. Annabel Jové, GPF

 Sra. Iolanda Blesa, GPF

 Sr. José M. Beneroso, Foment Treball Nacional

 Sr. Antoni Fernández, Direcció Usos del Temps

 Sr. Orland Blasco, Direcció Usos del Temps

 Sra. Angela Muñoz, Gerència Serveis Generals

 Sra. Núria Bonshoms, UGT

 Sra. Chelo Chacártegui, Universitat Pompeu Fabra

 Sra. Dessirée Garcia, Direcció Relacions Laborals, Generalitat de Catalunya

 Sra. Carme Turró, Consell Escolar Municipal de Barcelona

 Sra. Meritxell Benedí, Regidoria de Dona i Drets Civils

 Sr. José A. Fernández, secretari general CESB

 Sra. Sara Berbel, secretària tècnica CESB

Presentació de l’estudi “Noves organitzacions del temps: El temps de Treball”

Annabel Jové i Iolanda Blesa presenten la vessant pràctica de l’estudi que desenvoluparà GPF. 

Teresa Torns mostra  el seu desacord amb el concepte de conciliació perquè està només pensat 
per les dones i no regula el temps quotidià.

Intervencions
Chelo Chacártegui pregunta quines conclusions s’han extret en relació al teletreball. 
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Núria Bonshoms creu que el problema per la conciliació és que les petites i mitjanes empreses 
creuen que és impossible de dur a terme a les seves organitzacions. 

J.M. Beneroso considera que s’hauria de tenir en compte el Pla per la Competitivitat signat al 2005. 
Explica que la patronal aposta per la negociació col·lectiva com a via per millorar aquesta situació. 

Vicent Borràs comenta que avui la lògica dels serveis s’ha imposat a la indústria. El volum de gent 
afectada per aquesta variabilitat horària és major que abans i això ha creat l’alarma.

Carme Turró comenta que les Federacions de pares demanen cada cop més temps pels pares i els 
fills

3.4 Grup de treball Memòria Socioeconòmica de Barcelona 

25 maig 2006

Assistents: Sr. Agustí Bonavia, Foment Treball Nacional

 Sr. José Miguel Beneroso, Foment Treball Nacional

 Sr. Aureli Barrera, CC.OO. del Barcelonès

 Sr. Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

 Sr. Carles Gil, Consell Municipal Benestar Social

 Sr. José A. Fernández, Secretari general del CESB

 Sr. Pascual Bayarri, Cap de Projectes CESB

S’accepta la proposta del Sr. Agustí Bonavia de canviar el nom del Capítol IV, que passarà a ano-
menar-se “PROSPECTIVES” en lloc de “CONCLUSSIONS”.

Es debat i aprova el guió i els continguts proposats pels membres del grup de treball per a 
l’esmentat capítol.  
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4• Actes i jornades

28 d’octubre 2005

Jornada “Temps per treballar, temps per viure”. 

Col.legi d’Enginyers de Catalunya. Via Laietana, 39. Barcelona

Programa

Benvinguda i presentació: 

Angel Crespo. President del Consell Econòmic i Social de Barcelona

Immaculada Moraleda. Regidora Ponent de Nous Usos Socials del 
Temps de l’Ajuntament de Barcelona

Josep M. Rañé, Conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Ca-
talunya

Conferència marc. Temps de treball a la UE

Alejandro Cercas. Ponent de l’Informe sobre la proposta de Directi-
va del Parlament i del Consell Europeu de modificació de la Directiva 
2003/88/CEE relativa a determinats aspectes d’ordenació del temps de 
treball. 

Presenta i modera: Antoni Vidal, subdirector de Ràdio Nacional 
d’Espanya a Catalunya

Taula rodona. Experiències innovadores en relació al temps empresa-
rial

Michael Rigby. Economista i director del Centre for International Busi-
ness Studies Expert en Work Life Balance del Regne Unit.

Vera Morgenstern. Directora del Departament de Dones i Polítiques 
d’Igualtat del    sindicat alemany VER.DI de Berlín.

Angela Perulli. Doctora en Sociologia de la Facultat de Ciències Políti-
ques de Florència i experta en models temporals a l’àmbit laboral.

 Pablo Carolá Rosés. Director de Recursos Humans de Louis Vuitton.

 Ignacio Buqueras. President de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 
españoles y su Normalización con los europeos.

 Presenta i modera: Núria Chinchilla. Professora de IESE i directora del Centro de Investigación 
Trabajo y Familia

Cloenda.

S’ha editat la transcripció de les ponències d’aquesta jornada en virtut de l’acord amb la Regidoria 
dels Nous Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. 
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5 de maig 2006

Jornada “Cap a una nova cultura del temps de treball”. 

Lloc: Institut d’Educació Contínua de la UPF 

Presentació de l’estudi: 
L’anàlisi de les polítiques i actuacions desenvolupades a la Unió Europea durant els darrers anys.
Anàlisi de les pràctiques i experiències d’empreses ubicades a Barcelona i àrea metropolitana

Programa 

Benvinguda.

Joan Clos, Alcalde de Barcelona

Conferència marc

Lourdes Muñoz,  Diputada en el Congreso de los 
Diputados.  Vocal de la Subcomisión de Adecua-
ción de los Horarios laborales y Conciliación de la 
vida laboral. 

Presenta: Imma Moraleda, Regidora Ponent de 
Nous Usos Socials del Temps

Exposició dels resultats de l’estudi

El temps de treball: balanç d’actuacions a la Unió Europea

 Teresa Torns, professora titular de Sociologia de la UAB

 Fausto Miguélez, catedràtic de Sociologia de la UAB

Experiències innovadores de les empreses a Barcelona  

 Annabel Jové, sòcia-directora de GPF

 Iolanda Blesa, tècnica en consultoria, formació i TIC de GPF

 Presenta: Rosa Virós, Presidenta del CESB

Cap una nova cultura del temps de treball

 Taula rodona amb la participació dels agents socials: Comissions Obreres, Foment del Treball 
Nacional i Unió General de Treballadors

 Presenta i modera: Mar Serna, Directora general de Relacions Laborals de la Generalitat de 
Catalunya

Cloenda
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9 de juny 2006

Jornada “Corresponsabilització dels agents socials en la governança:
Indicadors socioeconòmics, avaluació i participació en les polítiques públiques”. 

Lloc: Sala d’actes del CTESC

En el marc de la col·laboració acordada entre el CESB i el CTESC, s’ha organitzat una jornada, amb 
participació de tots els consells econòmics i socials de Catalunya, per tal d’analitzar la situació ac-
tual dels indicadors socioeconòmics i els criteris d’avaluació de les polítiques públiques i, d’altra 
banda, fer un anàlisi de les perspectives dels consells econòmics i socials catalans.     

Programa 

Presentació:
 Mercè Sala, presidenta del CTESC

Fiabilitat dels indicadors d’avaluació socioeconòmics

 Màrius Domínguez. Professor titular del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitza-
cions de la UB.

L’avaluació d’impacte de les polítiques públiques

 Paula Adam, doctora en Economia i experta en avaluació

Taula rodona: Present i futur dels CES a Catalunya

 Regidora de Promoció Econòmica de Viladecans, vicepresidenta del CES 

 Rosa Boladeras, presidenta del CES del Baix Llobregat

 Dolors Llovet, vicepresidenta del CTESC 

Cloenda.
 Sra. M. Rosa Virós, presidenta del CESB
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5• Acords de col.laboració 

5.1 Acord amb el Consell de Benestar Social 

Objectius i acords

I. L’establiment d’un mètode per a la sistematització de l’intercanvi d’informació entre ambdós 
Consells.

II. Participació mútua en grups de treball, en funció dels temes que es proposin anualment per 
part de cada Consell i en relació a aquelles matèries que comparteixen entorn a l’àmbit socio-
laboral

III. Realització d’anàlisis i estudis conjunts, si s’escau, subjectes a la temàtica anual

IV. Una participació estable, per part del CMBS en la Memòria Socioeconòmica del CESB en el ca-
pítol de polítiques socials a Barcelona.

V. Emissió de dictàmens del CESB sobre programes, iniciatives i idees que sorgeixin en relació a 
les polítiques de benestar social

VI. Anualment s’acordaran els termes de la relació mútua que es reflectiran als respectius plans de 
treball de cada organisme.

5.2 Acord amb la Fundació Barcelona Cultura 

Objectius i acords 
Que és voluntat dels signants refermar la col·laboració establerta a través del Museu d’Història de 
la Ciutat de Barcelona amb la participació del Consell Econòmic i Social de Barcelona en el futur 
Cercle d’Amics del Museu d’Història de la Ciutat. 

Que el CESB i la Fundació privada Barcelona Cul-
tura comparteixen amb l’MHCB la idea motriu del 
futur Centre de Cultura Industrial de Barcelona, 
ubicat en una antiga fàbrica tèxtil del Poblenou. 
Segons aquesta idea inicial el Centre formarà part 
d’un equipament cultural de més envergadura: 
Can Saladrigas, fàbrica de coneixement, i compta-
rà amb una exposició que abordarà tres aspectes 
fonamentals de la industrialització: el seu impacte 
a la vida quotidiana, les seves repercussions urba-
nístiques, i les formes de producció i treball que va 
comportar. Que tractarà més sobre persones que 
sobre màquines, presentant la dimensió social 
més que la tècnica d’un període clau de la història 
de Barcelona.

Establir el marc de col·laboració entre la Fundació Privada Barcelona Cultura i el CESB, per a les ac-
tivitats del Museu d’Història per als anys 2005 a 2008 encaminades a impulsar la creació del Centre 
de Cultura Industrial de Barcelona, sens perjudici d’altres acords, als quals puguin arribar les parts, 
en benefici de la cultura en general i del Museu d’Història de la Ciutat en particular.
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La col·laboració objecte d’aquest conveni s’estructura doncs en dos eixos, considerats per amb-
dues parts, de preferent actuació. Aquests són la participació del CESB en el Cercle del Museu 
d’Història i la voluntat de continuar donant suport al programa per la creació del Centre de Cultura 
Industrial de Barcelona tal i com s’ha aprovat per part de la Comissió Executiva del dia 6 de maig 
de 2005 i ratificat en el plenari del CESB del dia 27 de juny de 2005.

El CESB expressa la voluntat de donar suport als programes i activitats que s’organitzen des del 
Museu d’Història de la Ciutat  i a facilitar i impulsar acords entre el teixit econòmic i social barceloní 
i el Museu d’Història de la Ciutat  

A l’annex 1 s’inclou el text íntegre dels discurs de la presidenta del CESB, Rosa M. Virós i Galtier, a l’acte 
de presentació pública del Cercle d’Amics del Museu d’Història.  

5.3 Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona 

Objectius i acords
L’objecte del present conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el CESB i la UAB 
amb la finalitat de realitzar l’estudi “Noves Organitzacions del temps: el temps de treball”, que té 
per objecte aprofundir en el coneixement de les modificacions que el temps de treball ha sofert 
en aquestes darreres dècades.
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6• Relacions institucionals

Reunions de la presidència del CESB

6.1 Amb càrrecs de l’Ajuntament de Barcelona 

Josep Cuervo, 4t tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
Va rebre l’informe de les activitats previstes per l’any 2006, acompanyat de la proposta del pres-
supost i recursos necessaris per la seva realització. Va demanar la realització d’un estudi sobre el 
seguiment de les rendes passives en relació amb la inflació i l'evolució dels impostos municipals.

Gerència de l’Ajuntament de Barcelona, Gerència del sector de Serveis Generals
Se li va presentar el Pla de Treball, la reforma dels estatuts i un document amb les necessitats del 
CESB per al seu acompliment, tant a la Sra. Pilar Solans, Gerent de l’ajuntament, com a Alfredo 
Jorge Juan, gerent de Serveis Generals.    

Imma Moraleda, regidora dels Nous Usos del Temps
S’aprofundeix en el desenvolupament de les accions derivades de l’acord de col·laboració signats 
amb la Regidoria.  

Maravillas Rojo, regidora d’Innovació i Ocupació
Es van cercar temes comuns per tal de definir i concretar diferents tipus de col·laboració.   

6.2 Amb els grups municipals
Es lliura un dossier explicatiu sobre el CESB, la seva reforma i el Pla de Treball 2006. Les entrevistes 
s’han realitzat amb el presidents del grups i tots han coincidit en la necessitat d’impulsar el paper 
del CESB i alhora la seva autonomia:

Joan Clos, Partit dels Socialistes de Catalunya
La presidenta del CESB va suggerir la conveniència de dotar al CESB de personalitat jurídica pròpia. 
L’alcalde va proposar encarregar un estudi jurídic sobre aquest tema. En relació al Pla de Treball, 
manifesta el seu interès pel desenvolupament de les activitats previstes.            

Imma Mayol, Iniciativa per Catalunya Verda-Esquerra Unida i Alternativa
Va sol·licitar la realització d’un estudi sobre el sector mediambiental a Barcelona i sobre els llocs de 
treball que genera.

Xavier Trias, Convergència i Unió
Considera que el CESB ha de tenir un paper més actiu i rellevant. Va demanar un estudi sobre 
l’esdevenidor de Mercabarna.

Alberto Fernández i Jordi Cornet, Partit Popular
Es van comprometre a fer arribar propostes. Designen com a interlocutors al Sr. Jordi Cornet per 
assumptes econòmics i a la Sra. Mª Angels Esteller per temes socials. 

Jordi Portabella, Esquerra Republicana de Catalunya
El president del grup de ERC manifesta que coneix i valora molt els treballs del CESB. Suggereix que 
atesa l’extensió d’alguns dels documents editats s’hauria de facilitar una “lectura ràpida” dels ma-
teixos als responsables polítics. Proposa un treball sobre els indicadors socioeconòmics que s’estan 
utilitzant, ja que creu que hi ha discrepàncies entre la realitat social i de les persones i les xifres amb 
les que s’està treballant en la presa de decisions. 
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6.3 Amb els agents econòmics i socials 

Joan Coscubiela, secretari general de CCOO de Catalunya
La presidenta va estar acompanyada per Àngel Crespo com a secretari general de CCOO del Bar-
celonès. Joan Coscubiela va assenyalar que el CESB ha d’aconseguir “fer-se visible” davant dels po-
der públics i de la societat. Va afirmar que el CESB hauria de fer un seguiment de les seves activitats 
i les seves repercussions a si de l’administració. També va proposar, com a temes per a debatre, el 
model de turisme a Barcelona i l’anàlisi sobre la participació ciutadana a la ciutat.  

Josep Mª Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya
La presidenta va estar acompanyada per Neus Munté com a secretària d’ocupació de la UGT de 
Catalunya. Josep Mª Álvarez va exposar les seves inquietuds sobre l’habitatge. En relació a les 
activitats econòmiques creu que s’ha de definir el model de serveis que necessita i vol la ciutat: 
comerç, turisme... Respecte a la formació afirma que aquesta ha de lligar-se al model de ciutat i de 
civisme. S’han de millorar el nivells mitjos i no sol la formació d’alt nivell. Alhora va expressar que 
Barcelona necessita Centres Integrals de FP i que s’hauria de fer un mapa de la FP a Barcelona.

Joan Rosell, president de FTN
La presidenta va estar acompanyada per Agustí Bonavia, com a vicepresident del CESB. Joan Ro-
sell va mostrar el seu suport a les activitats previstes al Pla de Treball del CESB, especialment a la 
Proposta de seminari “Universitat, empresa i societat”, la jornada sobre avaluació de les polítiques 
públiques i la necessitat d’iniciar el debat sobre la sostenibilitat de l’estat del benestar.

6.4 Amb altres institucions

Mercè Sala, presidenta CTESC
Es va proposar obrir línies de col·laboració entre els dos organismes. Com a primera activitat con-
junta, i acomplint així la demanda del regidor de l’ajuntament Jordi Portabella, s’ha concretat 
l’organització conjunta, el 9 de juny, de la Jornada “Corresponsabilització dels agents socials a la 
governança: Indicadors socioeconòmics, avaluació i participació en les polítiques públiques”.

Pilar Malla, Síndica de Greuges
Es va plantejar amb la Sra. Pilar Malla la possibilitat de desenvolupar tasques i estudis en matèries 
d’interès comú.   

Jordi Sánchez, director Fundació Jaume Bofill
El CESB i la Fundació Jaume Bofill van perfilar diferents aspectes de la realització de l’estudi sobre 
“Immigració i mercat de treball”, així com l’intercanvi d’opinions respecte a la jornada “Correspon-
sabilització dels agents socials a la governança: Indicadors socioeconòmics, avaluació i participació 
en les polítiques públiques”. 

Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç  
Manuel Royes, president del Consorci Zona Franca 
Se li va presentar el Pla de Treball i d’Activitats del CESB i es va sol·licitar la seva col·laboració, obte-
nint una resposta afirmativa de les dues organitzacions.  

Francesc Santacana, President del Pla Estratègic
Es va mantenir una reunió per explicar-li les reformes del CESB, així com els objectius i Pla de Tre-
ball, per tal de veure les possibilitats de col·laboració entre els dos organismes.  



26

7• Altres activitats 

7.1 Presentació pública del Cercle d’amics del Museu d’Història
Signatura de constitució del Cercle d’Amics del Museu d’Història de la ciutat. El CESB es un del pa-
trons institucionals de la Fundació Barcelona Cultura. La presidenta del CESB va intervenir a l’acte 
de presentació amb un discurs que s’inclou a l’annex 2. 

7.2 Audiència del CESE. Dictamen sobre immigració a la UE
D’acord amb el programa previst el CESB va moderar la 5a taula  i va acompanyar als membres del 
CESE en la visita a Barcelona: Vila Olímpica, Fòrum, Poble Nou, Sagrada Família, Hospital de San Pau, 
Passeig de Gràcia i Catedral.

7.3 Presentació de la guia de RSC 
El CTESC ens va fer arribar una invitació per a la presentació de la Guia de la Responsabilitat Social 
Corporativa para les PYMES a la seva seu. Es va presentar la guia amb la participació de la presiden-
ta del CTESC, als autors i una empresa.

7.4 CESB del Baix Llobregat, Pacte per l’ocupació 
El CESB del Baix Llobregat va convidar al CESB a l’acte de signatura del pacte d’ocupació del Baix 
Llobregat. Es van facilitar els estudis de l’Observatori de la immigració a la seva comarca i van ma-
nifestar el seu interès de tenir una reunió per veure quins temes podrien treballar conjuntament

7.5 Observatori de Barcelona 
El CESB va assistir a l’acte de presentació de les dades de l’Observatori.

7.6 Comitè Científic del Congrés Internacional del Temps 
El CESB forma part del Comitè Tècnic que està organitzant el Congrés Internacional del Temps. 
Aquesta és una activitat de l’Acord que es va signar amb la Regidoria de Nous Usos del Temps.

7.7 Pacte Industrial 
Com a membres del Pacte Industrial de la RMB el CESB ha estat convocat a la reunió del Comitè 
Executiu.

7.8 Consell de Ciutat 
Com a membres del grup de treball sobre habitatge el CESB va estar convocat a la reunió de 
l’esmentat grup i a la presentació i avanç de les primeres dades del Llibre Blanc sobre habitatge.

7.9 Participació ciutadana 
La Regidoria de Participació Ciutadana i la direcció de serveis ens van convidar a la presentació 
de l’estudi que han fet sobre participació i a les taules treball per analitzar les conclusions de 
l’esmentat estudi i fer propostes de millora.

7.10 Consell Municipal de Benestar Social
En el marc de les relacions establertes entre el CMBS i el CESB ens van convidar a la celebració del 
18è aniversari del CMBS que va incloure un estudi sobre el paper i activitats desenvolupades pel 
CMBS, així com diverses conferències.
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7.11 Grup Dona del CMBS
En el marc de les activitats recollides en l’Acord signat amb el CMBS, participem a les reunions 
d’aquest grup.

7.12 Consell de la FP de Barcelona
Com a membres del Consell de la FP vam estar convidats a la celebració del Ple d’aquest organis-
me i a la presentació dels estudis que han realitzat.

7.13 Congrés internacional temps, ciutadania i municipi  
Vam assistir i participar en aquest congrés, organitzat pel Programa Nous Usos Socials del Temps 
de l’Ajuntament de Barcelona junt amb l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 
La presidenta del CESB, Sra. Rosa Virós, va presentar i moderar la conferència de clausura Nous 
reptes de les polítiques del temps.

8• Elaboració de dictàmens 

 Dictamen sobre les Ordenances Fiscals.

 Dictamen sobre els Pressupostos Generals.

 Dictamen sobre l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a la 
ciutat de Barcelona.

 Proposta de dictamen sobre la inclusió de clàusules socials als plecs de contractació pública.

 Esborranys del Dictamen sobre el projecte Barcelona 22@.

9• Publicacions 

9.1 Temps per treballar, temps per viure

Publicat conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, aquesta publicació és una transcripció 
de les jornades “Temps per treballar i temps per viure” que es varen fer al Col·legi d’Enginyers de 
Catalunya a l’octubre del 2005.

9.2 En procés 

Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2005
Aquesta publicació recull l’evolució i context de l’economia, les dades més significatives del mer-
cat de treball i de la població activa a Barcelona, els indicador de qualitat de vida.

Estudi sobre noves organitzacions del temps de treball

Edició dels dictàmens aprovats.


