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Memòria d’activitats 2007

Presentació

Aquesta breu presentació de les activitats desenvolupades al llarg de l’any 2007 té com a missió 
presentar l’ampli ventall d’activitats desenvolupades per sotmetre’l al debat del Ple, a més de po-
tenciar el funcionament ordinari dels òrgans del CESB.

Els objectius han estat diversos:
- Potenciar la nostra activitat en quant a l’elaboració de publicacions, dictàmens i resolucions i 
l’organització de jornades i actes. 
- 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 4
Reunions de les comissions de treball 16
Reunions del grups de treball 18   
Actes i jornades organitzats pel CESB  23  
Acords signats 26
Relacions institucionals i accions formatives 26 
Dictàmens preparats 30  
Publicacions  31 

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 

22 de Febrer 2007

Assistents:

Rosa Virós, Presidenta
José Antonio Fernández, Secretari general

Grup I

CCOO del Barcelonès

Àngel Crespo
Vicenç Tarrats
Excusen la seva absència:
Aureli Barrera
Javier Martínez
UGT de Catalunya

Neus Munté
Eduard Sanz
Omar Minguillón
Aida Ruiz
Excusa la seva assistència:

Carme Simarro

Grup II

FTN

Agustí Bonavia
José Miguel Beneroso
Marisol Morales
Manuel Colomé
Salvador Guillermo
Àngel Abancens
Miguel A. Fraile
Excusa la seva assistència:

Javier Ibars

Grup III

Montserrat Ballarín
Lluís Viñas
Antón Costas
Josep Centelles
Maravillas Rojo
Miquel Mateu
Maria Lluïsa Ibáñez Boira
Excusen la seva assistència: 

Joana Ortega i Ricard Gomà
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Membres dels grups de treball convidats:

Ramon Sanahuja (Gabinet Tècnic d’Immigració), Jordi Carrió (Museu d’Història), Antonio Martín (re-
presentant UGT a la Comissió d’ocupació), Carme Blasi (Consell de Ciutat)

Acords

S’aprova la Memòria d’activitats 2006 i el Pla de treball 2007

S’aproven els següents dictàmens: 

Sobre el 22@, ponent Sr. Josep Centelles. 

 Sobre les condicions de vida de la gent gran, ponent  Sra. Neus Munté, presidenta de la Comis-
sió de Política Social i Qualitat de Vida.

 Resolució sobre les noves organitzacions del temps, ponent  Sra. Montserrat Ballarín, vicepre-
sidenta del CESB.

 Declaració sobre Immigració i mercat de treball a Barcelona, s’aprova.

Informes

La Sra. Rosa Virós, Presidenta del CESB, exposa l’informe sobre l’encaix jurídic del CESB encarregat 
al catedràtic de Dret Constitucional, Sr. Alejandro Saiz.

El Sr. Agustí Bonavia, vicepresident del CESB, presenta l’estudi sobre Immigració a Barcelona. Re-
corda que la presentació pública serà el 28 de març a l’Auditori de la Fundació Antoni Tàpies.
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Propostes 

 El Sr. Miguel A. Fraile, de FTN, suggereix que s’elabori una bateria d’indicadors  i dades estadís-
tiques de ciutat. La proposta es vincula a l’edició de l’Informatiu del CESB

 El Sr. Vicenç Tarrats, de COO del Barcelonès, proposa que s’analitzi i valori l’economia submer-
gida. 

 El Sr. Eduard Sanz, de UGT de Catalunya, proposa que s’ampliï l’estudi d’immigració en matèria 
d’habitatge. 

 El Sr. Miguel Á. Fraile, de FTN, valoraria molt positivament que el CESB s’adrecés a la qüestió de 
la demanda d’ocupació que no queda satisfeta per manca de formació.

Sessió extraordinària del 17 d’octubre de 2007

Assistents:
Rosa Virós, Presidenta
José Antonio Fernández, Secretari general

Grup I
UGT de Catalunya
Antonio Martín 
Miguel Munuera 
Carme Simarro
Aida Ruíz 
Eduard Sanz 
CCOO del Barcelonès
Olga Fernández 
Àngel Crespo 
Ginés Martínez 
Laura Diéguez 
Marta Suero 
Sergio Jiménez 

Grup II
FTN
José Miguel Beneroso 
Manuel Colomé 

Grup III
Josep Centelles 
Montserrat Ballarín 
Antón Costas 
Àngels Estellers 

Convidats Ajuntament de Barcelona
Carles Martí, 1r Tinent d’Alcalde
Andreu Puig, Gerent municipal
David Escudé, assesor 1ª Tinença d’Alcaldia

La Sra. Rosa Virós, presidenta del CESB, dóna la benvinguda a la sessió de presentació del PAM, que 
derivarà en l’aprovació d’un dictamen preceptiu.
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El Sr. Carles Martí, 1r. Tinent d’Alcalde, informa que es tracta d’un document no oficial fins el mo-
ment de ser aprovat inicialment. 

El document es sustenta en tres pilars d’anàlisi:

 - Forma part de la proposta política del govern municipal

 - Anàlisi de la realitat a la ciutat

 - Reflexió sobre les finances municipals (no prevista en aquesta reunió).

Per tal de desenvolupar les línies estratègiques del que suposen les mesures concretes, el Programa 
d’Actuació Municipal parteix d’una ratificació de l’anomenat Model Barcelona, caracteritzat per:

a)  Un entramat público-privat que permet afirmar que el model Barcelona és compartit per moltes 
persones i institucions.

b)  Barcelona ciutat mediterrània i cosmopolita, on l’espai públic és lloc de trobada.

c)  És una ciutat compacta on les activitats quotidianes es desenvolupen en la proximitat i els des-
plaçaments són de curta durada i existeix un equilibri territorial. 

d)  Es caracteritza per la qualitat de vida i dels equipaments

e)  És el motor de desenvolupament econòmic. Té una economia moderna, diversificada, en trans-
formació cap a l’economia del coneixement.

El Model Barcelona és possible si la ciutat s’adapta als riscos i oportunitats derivats als canvis interns 
i externs a la ciutat:

a)  Fenòmens de globalització: economia del coneixement, lliure circulació de mercaderies i treballa-
dors de la UE...

b)  Modernització de la ciutat: immigració, turisme, nous models familiars i de convivència.

Es defineixen cinc línies estratègiques:

 Cohesió social. Mantenir el model de ciutat passa per ser proactius reforçant el paper del sector 
públic, entès com a teixit social i Ajuntament de Barcelona.

 Les propostes més destacades s’agrupen en tres àmbits: serveis públics, habitatge i conciliació 
entre vida personal i laboral.
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 Economia del coneixement i qualitat de l’ocupació. La situació econòmica es bona en termes 
macro i per segments econòmics, però cal treballar en favor de la creativitat, incorporant-la a la 
indústria i valorant la creativitat a la societat.

 La qualitat de l’ocupació és un tema que preocupa, ja que pot arribar a existir una segmenta-
ció al mercat de treball. Les propostes es centren en un augment de llocs de treball qualificats, 
sous, condicions de treball i l’impuls del progrés professional i la promoció de la cultura emprene-
dora.

 Proximitat i convivència. S’han de millorar la solidaritat, els vincles, l’enfortiment del sentiment 
de pertinença. Aquesta actuació només es pot fer des de la proximitat.

 Sostenibilitat, lluita i compromís pel canvi climàtic. L’aposta per una ciutat densa, i habitada 
porta uns riscs vinculats a la contaminació acústica, l’ús de vehicles privats i la gestió de residus. 
El PAM preveu mesures per la millora de la mobilitat quotidiana, l’esforç en l’estalvi i eficiència 
energètica, la gestió de residus i per l’optimitizació de la biodiversitat (àrees verdes).

 Capitalitat. Barcelona com a referent metropolità i capital de Catalunya necessita infraestructu-
res adients i participar en iniciatives d’àmbit internacional. 

 L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha d’erigir-se institucionalment com una realitat integrada, 
sense perdre de vista que existeixen els policentrismes. 

  

   

Intervencions dels Conseller(e)s

 La Sra. Carme Simarro, UGT de Catalunya,  considera que les dones no tenen prou èmfasi en 
l’anàlisi de la ciutat. En relació als Consells d’Administració de les empreses municipals, UGT de 
Catalunya no surt reflectida.

 El Sr. Àngel Crespo, CCOO del Barcelonès, opina que el document conté un substrat sobre el 
creixement econòmic que es basa en el concepte negoci i no en el concepte treball. Afirma que 
el treball hauria de quedar identificat com a primer element de cohesió social.

 Assenyala la importància dels plecs de clàusules socials a la contractació pública, ja que 
l’Ajuntament és el primer contractant a la ciutat.

 Valora la importància de no fugir del debat sobre la política industrial de la ciutat.

 El Sr. José Miguel Beneroso, FTN, considera que és bo potenciar el sector públic, però no en 
detriment del privat. L’objectiu de garantir la universalització dels drets és compartit. 
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 En relació a les infraestructures, Barcelona hauria d’actuar com a capital i en coordinació amb 
altres administracions.

 La Sra. Àngels Estellers, del PP de Catalunya, creu que els propers anys són clau per Barcelona 
en matèria econòmica i per aquest motiu cal prendre mesures valents en l’economia del coneixe-
ment.

 En relació al sector privat, considera que cal valorar la potenciació del sector privat i la reducció 
del públic per tal de fomentar la qualitat dels serveis.

 Les infraestructures han de tenir un paper clau.

 La Sra. Olga Fernández, CCOO del Barcelonès,  valora que les dones apareixen poc esmentades, 
amb dades no disgregades per sexe.

 Afirma que les dones són les més desfavorides per la qualitat de l’ocupació, estan a treballs menys 
qualificats i menys valorats. En aquest sentit, els serveis públics poden ser una oportunitat per mi-
llorar aquest escenari.

 El Sr. Josep Centelles, expert del grup III, considera que és positiu que el document sigui genèric, 
sempre i quan siguin potent conceptualment.

 El major problema del document és la dificultat per buscar lligams d’adhesió a la identitat 
col·lectiva, que hauria d’estar vinculada al sentiment de pertinença als barris.

 El Sr. Manuel Colomé, FTN, constata la dificultat de les empreses de transport de mercaderies 
per ser a prop de Barcelona i demana conèixer si el PAM inclourà mesures per millorar aquesta 
realitat.

 El Sr. Carles Martí, 1r. Tinent d’Alcalde, agraeix les aportacions fetes i assenyala que el text està 
obert a modificacions. Es Compromet a estudiar-les ara o en la fase anterior a l’aprovació defini-
tiva.

La Sra. Rosa Virós, presidenta del CESB, clou la sessió, tot agraint als senyors Andreu Puig i Carles 
Martí la seva presència i deferència.
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1.2 Comissió Executiva

11 de gener de 2007

Rosa Virós, Presidenta
José A. Fernández, Secretari general

Assistents
Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona
Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona
Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès
Àngel Crespo, CCOO del Barcelonès 
Agustí Bonavia, FTN
Neus Munté, UGT de Catalunya
Carme Simarro, UGT de Catalunya
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

S’aprova l’acta de la sessió anterior 

S’acorda aprovar la proposta d’ordre del dia del Ple a excepció de l’aprovació del dictamen sobre el 
projecte municipal “La Barcelona dels barris”.

S’acorda que la jornada sobre immigració i mercat de treball es faci durant el mes de març amb les 
modificacions acordades i a l’espera de l’assignatura de noms en la segona taula.

S’acorda la creació d’un grup de treball pel redactat d’una resolució del CESB sobre Immigració 
i mercat de treball. La composició del grup serà la mateixa del que va constituir el grup pel segui-
ment de l’estudi. 

S’aprova substituir el representant de les agències de viatge per un representant del gremi de  co-
merciants en la jornada sobre turisme a Barcelona



Dossier del Ple - 10 de desembre de 2007 11

S’acorda que en els propers dies els agents socials nomenaran un expert de cadascuna de les orga-
nitzacions per parlar de l’oferta i demanda de treball i qualitat dels serveis, eliminar el representant 
de vueling i canviar el nom de la jornada a “Models Turístics de Barcelona: impacte socioeconò-
mic”.

Respecte a la jornada sobre Universitat-empresa-societat s’acorda ajornar la discussió per prope-
res reunions, tot esperant que els diferents agents facin arribar les seves propostes.

S’aprova el text del dictamen del projecte Barcelona 22@.
 
S’aprova gestionar la compareixença del nou director del Servei Català de l’Ocupació de la Ge-
neralitat, Joan Josep Berbel per a parlar del consorci d’ocupació de Barcelona.

Comissió Executiva del CESB
15 de febrer 2007

Rosa Virós, Presidenta
José A. Fernández, Secretari general

Assistents
Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona
Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona
Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès
Àngel Crespo, CCOO del Barcelonès 
Agustí Bonavia, FTN
Neus Munté, UGT de Catalunya
Carme Simarro, UGT de Catalunya
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

Lloc: Seu d’UGT de Catalunya, Carrer Sant Oleguer

-  Dictamen sobre les condicions de vida de la gent gran a Barcelona

 S’aprova el text 

-  Resolució sobre “Immigració i mercat de treball a Barcelona”. 

 S’acorda que els membres de la comissió facin arribar a la secretaria general les seves propostes 
per fer dos documents: un informe amb l’estructura existent i una Declaració a partir de les Valo-
racions i Recomanacions del grup de treball.        

-  Aprovació de l’ordre del dia i intervencions al Ple.

 S’aproven les intervencions dels membres de la comissió al ple del CESB.

-  S’informa sobre les diverses jornades que s’estan organitzant.
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Comissió Executiva del CESB
22 de març 2007

Rosa Virós, Presidenta
José A. Fernández, Secretari general del CESB

Assistents
Montserrat Ballarin, Ajuntament de Barcelona
Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona
Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès
Àngel Crespo, CCOO del Barcelonès 
José Miguel Beneroso, FTN
Agustí Bonavia, FTN
Carme Simarro, UGT de Catalunya
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

Lloc: Passeig de Gràcia 2, 2n 2a

Acords

•  Definició dels continguts de les intervencions dels grups del CESB en la Jornada de presen-
tació de l’estudi d’immigració i mercat de treball a Barcelona. 

 S’acorden i delimiten els continguts de les intervencions dels diversos grups durant la jornada. 

* Compareixença del Sr. Ricard Gomà

S’acorda que el senyor Gomà comparegui a la propera Comissió Executiva

Comissió Executiva del CESB
7 de maig de 2007

Presideix
Agustí Bonavia, per absència de la presidenta, Rosa Virós.
José A. Fernández, Secretari general

Assistents
Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona
Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès
José Miguel Beneroso, FTN
Carme Simarro, UGT de Catalunya
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

Lloc: Passeig de Gràcia 2, 2n 2a

Acords

Informe de la jornada Turisme a Barcelona. 
Es destaca la possibilitat que el CESB es pronunciï sobre el model matèria de turisme a Barcelona 
després de la jornada i que en comissió es discuteixi si han quedat punts per analitzar.
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Informe sobre la jornada “Universitat, Empresa i Societat”.
Es defineixen les intervencions en la Segona Taula, que correspon a la participació dels
representants del CESB en la jornada del proper dia 17 de maig.

Comissió Executiva del CESB
22 de juny de 2007

Rosa Virós, Presidenta
José A. Fernández, Secretari general

Assistents
Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona
Àngel Crespo, CCOO del Barcelonès
José Miguel Beneroso, FTN
Agustí Bonavia, FTN
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

Lloc: Passeig de Gràcia 2, 2n 2a

El Sr. Bonavia mostra el seu escepticisme sobre les possibilitats de futur de les infrastructures de 
Barcelona utilitzant una sèrie d’articles que presenta en relació a la lectura de l’acta sobre la jornada 
d’immigració.

Durant la reunió es va informar sobre l’estat de situació dels projectes i publicacions en curs, així com 
les reunions de la Presidència amb altres institucions i grups municipals.

Comissió Executiva del CESB
2 d’octubre de 2007

Rosa Virós, Presidenta
José A. Fernández, Secretari general

Assistents
Àngel Crespo, CCOO del Barcelonès
José Miguel Beneroso, FTN
Agustí Bonavia, FTN
Miquel Monera. UGT
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

Convidats
Carles Martí, Primer Tinent d’Alcalde
David Escudé, Primera Tinença d’Alcaldia

Lloc: Sala dels Tapissos. Ajuntament de Barcelona. 16 hores. 
Acords

S’acorda que en els propers dies s’informi dels nomenaments de consellers del  grup II CESB per part 
dels agents socials, així com notificar als grups municipals les propostes pel grup III.
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S’informa que es presentarà al Sr. Martí les conclusions del dictamen sobre els canvis en la persona-
litat jurídica del CESB

Acord sobre l’enllaç de l’estudi “Immigració i mercat de treball” al lloc web de Foment de Treball.

S’informa que es presentarà al Sr. Martí les conclusions del dictamen sobre els canvis en la persona-
litat jurídica del CESB.

S’incorpora a la reunió el Sr. Carles Martí i el Sr. David Escudé, assessor polític del regidor.

El Sr. Bonavia anuncia que la Sra. Ballarin ha estat una bona referència i la seva tasca útil per al CESB. 
El Sr. Martí anuncia que s’estudiarà que el CESB depengui de la 1ª Tinença d’Alcaldia, no descartant 
que la Sra. Ballarin segueixi com a vice-presidenta del CESB.

El Sr. Martí proposa presentar les línies bàsiques del PAM davant la Comissió Executiva. Però, a pro-
posta del Sr. Crespo, s’acorda que ho faci davant el plenari del CESB. La data proposada per el Sr. Martí 
és el 17 d’octubre, a les 16 hores.

Reunió conjunta Comissió Fiscalitat i Pressupostos i
Comissió Executiva
25 d’octubre de 2007

Rosa Virós i Galtier, Presidenta
José A. Fernández Manrique, Secretari general

Assistents
José Manuel Fandiño, UGT de Catalunya 
Javier Martínez, Comissions Obreres del Barcelonès
José Miguel Beneroso, FTN
Montserrat Ballarín, Ajuntament de Barcelona
Enric Puig, Ajuntament de Barcelona
Andreu Orte, CESB
Pascual Bayarri, CESB

Convidats
Jordi W. Carnes, 3er. Tinent d’alcalde
Paloma González, Ajuntament de Barcelona
Joan Raurich, Ajuntament de Barcelona
Marta Mas, Assessora Tercera tinença de l’Ajuntament de Barcelona

Punt 1: Línies bàsiques del Pressupost 2008 de l’Ajuntament de Barcelona
El Sr. Jordi W. Carnes explica les línies bàsiques del projecte de Pressupostos municipals 2008. Prime-
rament comenta l’escenari macroeconòmic previst i després els principals objectius del pressupost, 
que són:

 No augment de la pressió fiscal

 Lleuger augment de la plantilla

 Mantenir el nivell del deute

 Mantenir els nivells de despesa social i inversió

Seguidament, explica l’evolució de les diferents partides d’ingressos i despeses.

La Sra. Montserrat Ballarin explica les Ordenances fiscals.
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Comissió Executiva del CESB
9 de novembre de 2007

Rosa Virós i Galtier, Presidenta
José A. Fernández Manrique, Secretari general

Assistents
Carme Simarro, UGT de Catalunya 
Neus Munté, UGT de Catalunya
Àngel Crespo, Comissions Obreres del Barcelonès
José Miguel Beneroso, FTN
Agustí Bonavia, FTN
Montserrat Ballarín, Ajuntament de Barcelona
Andreu Orte, CESB
Pascual Bayarri, CESB

Lloc: Seu del CESB. Passeig de Gràcia, 2 2on 2ª

Acords

S’acorda el dia 10 de desembre com a data per convocar el Ple del CESB.

S’aprova l’ordre del dia del Ple: Debat i aprovació, si s’escau, dels dictàmens en curs, de la Memòria 
d’Activitats 2007 i del Pla de treball 2008. S’acorda que tots aquests documents  s’aproven en una 
Comissió Executiva prèvia. La Sra. Montserrat Ballarín, proposa que especialment el Pla de treball es 
debati per la Comissió Executiva. Tothom es mostra d’acord. 

S’aprova que s’estudiï formar un grup de treball per l’elaboració d’informatius del CESB.

Comissió Executiva del CESB
10 de desembre de 2007

Rosa Virós i Galtier, Presidenta
José A. Fernández Manrique, Secretari general

Assistents
Carme Simarro, UGT de Catalunya 
Neus Munté, UGT de Catalunya
Àngel Crespo, Comissions Obreres del Barcelonès
Vicens Tarrats, Comissions Obreres del Barcelonès
Agustí Bonavia, FTN
Montserrat Ballarín, Ajuntament de Barcelona
Andreu Orte, CESB
Pascual Bayarri, CESB

Lloc: Seu del CESB. Passeig de Gràcia, 2 2on 2ª

Acords

S’aproven les intervencions del Ple del dia 10 de desembre.

Es fa l’aprovació prèvia dels documents que es sometran a debat i aprovació del Ple.

S’acorda l’intervenció del Sr. Joan Torrent sobre innovació i societat del coneixement al Ple.

S’aprova dirigir-se al 3r Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi W. Carnès, per comunicarli la preocupació del CESB 
per no haver estat convocat a la reunió sobre els proyectes de promoció econòmica.
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2• Reunions de les comissions de treball

A.- Comissió de Fiscalitat i pressupostos

Reunió conjunta amb la Comissió Executiva 
25 d’octubre de 2007

Rosa Virós i Galtier, Presidenta

José A. Fernández Manrique, Secretari general

Assistents

José Manuel Fandiño, UGT de Catalunya 

Javier Martínez, Comissions Obreres del Barcelonès

José Miguel Beneroso, FTN

Montserrat Ballarín, Ajuntament de Barcelona

Enric Puig, Ajuntament de Barcelona

Andreu Orte, CESB

Pascual Bayarri, CESB

Convidats

Jordi W. Carnes, 3er. Tinent d’alcalde

Paloma González, Ajuntament de Barcelona

Joan Raurich, Ajuntament de Barcelona

Marta Mas, Assessora Tercera tinença de l’Ajuntament de Barcelona

Lloc: Seu del CESB. Passeig de Gràcia, 2 2on 2ª

1)  Presentació de les línies bàsiques del Pressupost 2008 de l’Ajuntament de Barcelona, per part 
del Sr. Jordi W. Carnes, 3er. Tinent d’alcalde de l’Ajuntament. Primerament comenta l’escenari ma-
croeconòmic previst i després els principals objectius del pressupost, que són el no augment 
de la pressió fiscal, un lleuger augment de la plantilla, mantenir el nivell del deute i mantenir els 
nivells de despesa social i inversió.

Seguidament, explica l’evolució de les diferents partides d’ingressos i despeses.  

2)  Presentació de les Ordenances Fiscals 2008 de l’Ajuntament de Barcelona per part de la Sra. Mont-
serrat Ballarin, Regidora d’Hisenda de l’Ajuntament. La previsió d’ingressos és de 876,8 milions 
d’euros, 709,5 milions per impostos, 162,7 milions per taxes i 4,6 milions euros per contribucions 
especials. Hi ha poques novetats respecte a l’any anterior. Les principals són l’actualització de ta-
rifes a partir de la previsió d’increment dels preus del 3,1%, l’augment de les bonificacions a l’IBI 
per a famílies nombroses i de la subvenció per a les famílies monoparentals i la introducció d’una 
taxa de tramitació en els concursos de l’Oferta Pública d’Ocupació i d’una taxa per a les empreses 
de telefonia mòbil. 
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27 de novembre de 2007

José A. Fernández Manrique, Secretari general

Assistents
José Manuel Fandiño, UGT de Catalunya 
Javier Martínez, Comissions Obreres del Barcelonès
Salvador Guillermo, FTN
Enric Puig, Ajuntament de Barcelona
Andreu Orte, CESB
Pascual Bayarri, CESB

Convidats
Paloma González, Ajuntament de Barcelona
Joan Raurich, Ajuntament de Barcelona

Lloc: Seu del CESB. Passeig de Gràcia, 2 2on 2ª

Es comenten i aproven les propostes de modificació que els agents socials presenten als esborranys 
de dictàmens sobre Ordenances fiscals i Pressupostos Municipals per al 2008.  

B.- Comissió de Política social i qualitat de vida

25 de gener de 2007

Reunió de la Comissió amb motiu de l’aprovació del Dictamen “sobre les condicions de vida de la 
gent gran a Barcelona”. 

Assistents
José A. Fernández ,Secretari general del CESB
Andreu Orte ,CESB
Vicenç Tarrats ,CCOO del Barcelonès
Miguel Munuera ,UGT de Catalunya
José Miguel Beneroso ,Foment del Treball Nacional

Lloc: Seu del CESB. Passeig de Gràcia, 2 2on 2ª

Acords
S’acorda el text amb les modificacions proposades pels membres de la Comissió.

Reunió conjunta de la Comissió i el grup de Treball “La Barcelona dels Barris”
30 d’octubre de 2007

Assistents
Rosa Virós ,Presidenta del CESB
José A. Fernández ,Secretari general del CESB
Pascual Bayarri 
Andreu Orte
Miguel Monera ,UGT de Catalunya
Vicenç Tarrats ,CCOO del Barcelonés
Maria Mora ,Foment del Treball Nacional
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Membres de la Comissió de Política Social i Qualitat de Vida

José Miguel Beneroso ,Foment del Treball Nacional
Dolors Cotrina ,GTP Ajuntament de Barcelona
Pau Casamiglia ,GTP
Javier Asensio ,cap del GTP

Convidats: 
Joan Subirats ,IGOP
Pau Casamiglia ,GTP
Javier Asensio ,cap del GTP

El Sr. Joan Subirats compareix a petició del grup de treball, amb l’objectiu d’orientar els trets bàsics 
del dictamen sobre el futur dels barris a Barcelona.

El grup de treball acorda mantenir com objectiu principal del dictamen la reflexió sobre el model de 
ciutat, vinculant-ho a la proximitat del barri i la vinculació de les persones entre sí amb el territori.

Es convida al Gabinet Tècnic de Programació per tal que valorin el projecte “la Barcelona dels Barris” 
en perspectiva de futur.

3• Reunions dels grups de treball

A.- Grup de treball per la resolució d’immigració i mercat de treball

1 de febrer de 2007

Assistents:
Marisa López, CCOO del Barcelonès
Raquel Gil, UGT de Catalunya 
José Miguel Beneroso
José A. Fernández, secretari general CESB
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

El grup de treball acorda el text definitiu de la resolució sobre immigració i mercat de treball que el 
CESB vol fer pública coincidint amb la presentació de l’estudi encarregat sobre Immigració i Mercat 
de treball a Barcelona.
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B.- Grup de treball Memòria Socioeconòmica de Barcelona 

16 de gener de 2007

Assistents:

Agustí Bonavia, Foment Treball Nacional

José Miguel Beneroso, Foment Treball Nacional

Vicenç Tarrats, CC.OO. del Barcelonès

Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

Pilar Solanes, Consell Municipal Benestar Social

Carles Gil, Consell Municipal Benestar Social

Dolors Cotrina, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona 

José A. Fernández, Secretari general del CESB

Pascual Bayarri, CESB

Andreu Orte, CESB

El grup de treball es va reunir per tal de definir l’estructura de la Memòria Socioeconòmica 2006. Els 
membres del grup de treball van proposar els temes que podrien ser objecte dels articles del capítol 
IV de la Memòria. Es acordar fer una reunió posterior per concretar aquesta qüestió.  

12 de febrer de 2007

Assistents:

Agustí Bonavia, Foment Treball Nacional

José Miguel Beneroso, Foment Treball Nacional

Vicenç Tarrats, CC.OO. del Barcelonès

Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

Pilar Solanes, Consell Municipal Benestar Social

Carles Gil, Consell Municipal Benestar Social

Dolors Cotrina, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona 

José A. Fernández, Secretari general del CESB

Pascual Bayarri, CESB

Andreu Orte, CESB

Es va acordar la inclusió d’un monogràfic sobre la demografia de la ciutat per districtes, dins del 
capítol III, i es va fer la selecció dels articles i articulistes que composen el Capítol IV. La relació és la 
següent: 

-  La plataforma de transport del delta del Llobregat. Miquel Valls, President de la Cambra de 
Comerç.

-  La Síndica de Greuges, pels drets i les llibertats dels ciutadans. Pilar Malla, Síndica de Greuges 
de Barcelona.

-  L’habitatge a Barcelona. Anton Costas, Director del Llibre Blanc de l’habitatge a Barcelona.

-  L’atenció a la dependència a Espanya. Reptes de futur. Gösta Esping-Andersen y Sebastià Sa-
rasa, Universitat Pompeu Fabra.
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-  El repte de la millora dels resultats del sistema educatiu. Joaquim Prats, president del Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

-  Empreses, canvi climàtic i ciutat. Alba Cabañas, Foment del Treball Nacional.

-  El sindicalisme davant els nous escenaris i les noves polítiques. Dionís Oña i Llorenç Serrano.  

11 de maig de 2007

Assistents:
Agustí Bonavia, Foment Treball Nacional
José Miguel Beneroso, Foment Treball Nacional
Vicenç Tarrats, CC.OO. del Barcelonès
Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona
Pilar Solanes, Consell Municipal Benestar Social
Carles Gil, Consell Municipal Benestar Social
Dolors Cotrina, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona 
José A. Fernández, Secretari general del CESB
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

El grup de treball es reuneix per tal d’analitzar les principals dades de la Memòria. S’aprova fer una 
reunió posterior per posar en comú les aportacions dels diferents membres al capítol de prospecti-
ves (conclusions).   

6 de juny de 2007

Assistents:
Agustí Bonavia, Foment Treball Nacional

José Miguel Beneroso, Foment Treball Nacional

Vicenç Tarrats, CC.OO. del Barcelonès

Lluís Viñas, Ajuntament de Barcelona

Pilar Solanes, Consell Municipal Benestar Social

Carles Gil, Consell Municipal Benestar Social

Dolors Cotrina, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona 

José A. Fernández, Secretari general del CESB

Pascual Bayarri, CESB

Andreu Orte, CESB

Es va acordar la redacció definitiva de les conclusions i propostes del CESB (Capítol V) sobre les temes 
i dades existents a la Memòria, a partir de les aportacions prèvies dels membres del grup de treball.    
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C.- Grup de treball sobre La Barcelona dels barris 

15 de gener de 2007

Assistents
José Antonio Fernández, Secretari general
Maria Mora, FTN
Miguel Munuera, UGT de Catalunya
Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

La reunió serveix per informar sobre l’interès del CESB en realitzar un dictamen sobre aquesta 
qüestió. S’entrega documentació sobre el projecte municipal “la Barcelona dels Barris”. Es decideix 
sol·licitar una compareixença del cap de Gabinet Tècnic de Programació, Sr. Josep Serra, en motiu 
d’aquest projecte.

12 de febrer de 2007

Assistents
José Antonio Fernández, Secretari general
Maria Mora, FTN
Miguel Munuera, UGT de Catalunya
Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès
Pascual Bayarri, CESB
Andreu Orte, CESB

Convidat: 
Josep Serra, GTP

El Sr. Josep Serra explica els objectius del projecte “La Barcelona dels barris”, que té com objectius 
reordenar la distribució dels barris i d’un possible canvis en les zones estadístiques en funció de 
la població i les relacions de proximitat i identificació de les persones . El grup de treball decideix 
que no se’n parli únicament del projecte municipal, sinó que s’aprofiti el dictamen per pronunciar-
se sobre els equipaments de barri i el model de ciutat. Per la qual cosa es decideix esperar que es 
tingui més informació en relació al Pla d’equipaments.

1 d’octubre de 2007

Assistents
José A. Fernández, Secretari general
Miguel Munuera, UGT de Catalunya
Maria Mora, FTN
Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès
Andreu Orte, CESB

Acords
S’acorda que el CESB no entri a valorar el Pla d’equipaments. L’objectiu final del dictamen serà 
avaluar el model de ciutat de Barcelona, plantejant els eixos de vertebració del futur, que es consi-
deren que seran la proximitat amb els objectius d’enfortir la cohesió social i la participació.
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Tanmateix, es considera que la compareixença d’un dels experts participants del projecte de reorde-
nació del mapa dels barris pot ajudar a orientar els continguts definitus. El grup acorda convocar al 
professor Subirats a una reunió, a la qual es convidarà als membres de la Comissió de Política Social 
i Qualitat de Vida.

Reunió conjunta amb la Comissió de Política Social 
30 d’octubre de 2007 (Veure apartat 2B)

27 de novembre de 2007

Assistents
José A. Fernández, Secretari general
Miguel Munuera, UGT de Catalunya
Maria Mora, FTN
Vicenç Tarrats, CCOO del Barcelonès
Andreu Orte, CESB

Acord
S’acorden els continguts finals del dictamen amb l’acord de remetre’s als membres de la Comissió de 
Política Social i Qualitat de Vida per fer-ne les modificacions corresponents

D.- Grup de treball sobre el Programa d’Actuació Municipal 2008-2011

Assistents

Rosa Virós, President

José A. Fernández, Secretari general

José M. Beneroso, FTN

M.A. Fraile, FTN

Miguel Munuera, UGT de Catalunya

Andreu Orte, CESB

Acords

Es modifica l’esborrany proposat per l’equip tècnic del CESB, alhora que s’esperen incloure les pro-
postes per escrit d’UGT de Catalunya i CCOO del Barcelonès.
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4• Actes i jornades

Jornada “Immigració i mercat de treball a Barcelona”

Auditori de la Fundació Antoni Tàpies, 28 de març
Nombre d’assistents: 126 inscrites i 15-30 sense inscriure, incloent-hi premsa.

Tipologia de l’assistència:

Administració
33%

No lucrativa
13%

Acadèmica
12%

Sindicats
16%

Gremi/patronal
5%

Teixit associatiu
7%

Particular
7%

Fundacions
7%
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Jornada “Turisme a Barcelona, impacte socioeconòmic”

Saló del Tinell, 18 d’abril de 2007
Nombre d’assistents: 112 inscrits i 10-20 persones acompanyants no inscrites.

Tipologia

Acadèmics
6% Altres

5%

Ajuntaments
12%

Consultoria
5%

Estudiant
6%

Escola Formació
8%

Generalitat
2%

Hotels
17%Organització events 2%

Particular 3%

Premsa 5%

Recerca 4%

Serveis i organització
12%

Sindicats
13%
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Jornada “Universitat-Empresa-Societat

Auditori de l’Institut d’Educació Contínua-UPF, 17 de maig
Nombre d’assistents: 123 inscrites

Tipologia de l’assistència:

Sindicats
11%

Administració
22%

Empreses
17%

Acadèmics
25%

Recerca
13%

Fundacions
10%

Particulars
1%

Altres
1%

Jornada de presentació de la Memoria Socioeconòmica de Barcelona 2006

28 de juny. Seu del Col·legi d’Economistes de Barcelona.

Es va fer la presentació de la Memòria per part de la presidenta del CESB i el degà del Col·legi 
d’Economistes, primer davant els mitjans de comunicació i després per al públic general. Es va comptar, 
per tal d’explicar els aspectes principals de les seves aportacions a la Memòria, amb la presència de 
Pilar Malla, Síndica de Greuges de Barcelona, Sebastià Sarasa, Universitat Pompeu Fabra, i Joaquim 
Prats, President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema educatiu de Catalunya.  
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5• Acords de col.laboració 

Conveni amb la Fundació Jaume Bofill

Es revisarà el conveni signat amb la Fundació amb l’objectiu de col·laborar en un estudi sobre Immi-
gració i economia submergida.

6• Relacions institucionals i accions formatives

Gener

Reunions amb:

•   La regidora Montserrat Ballarín

•  Amb el regidor Carles Martí

•  Amb l’alcalde de Barcelona, Sr. Jordi Hereu amb motiu de la seva recent elecció com alcalde.

•  Amb el Catedràtic de Dret Constitucional, Sr. Alejandro Saiz, en relació al dictamen sobre la per-
sonalitat jurídica del CESB

Febrer

Reunions amb:

•  Comissió Permanent del Consell Formació Professional. 

•  Reunió amb el President del CIDOB i Caixa Catalunya, Sr. Narcís Serra, per tal de comunicar les 
matèries d’estudi del CESB, així com possibles col·laboracions futures.

Actes amb la presència de la Presidència:

•  José A. Fernández assistí a la Reunió del Pla Estratègic Metropolità.

•  Acte sobre l’Acord Cívic de Barcelona  L’esforç col·lectiu per una Barcelona Neta i Sostenible. Saló 
de l’Ecocity. 

Març

Reunions amb:

•  Gerent de Serveis Generals, Sr. Jorge Juan de Andrés.

•  Reunió de treball amb la Sindicatura de Greuges, Reserca sobre prevenció social.

•  Reunió XI Consell General i Acte commemoratiu dels 10 Anys del Pacte Industrial RMB : Per a la 
renovació i el creixement de l’activitat industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

•  Presentació a la premsa del CESB i els seus darrers dictàmens per part de la Presidenta. Col·legi de 
Periodistes.
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Assistència als següents actes:

•   La Sra. Rosa Virós va participar a la reunió anual del Cercle del Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona on es va fer una salutació per part del regidor de Cultura i del president del ICUB, així 
com la presentació dels nous membres de l’entitat. Va seguir un informe del director del Museu 
i l’exposició del balanç del primer any del Cercle. La cloenda va estar protagonitzada pel regidor 
de Cultura i pel president del Cercle de l’MHCB.

•  Taula rodona i adhesió al manifest: L’aeroport de Barcelona: Infraestructura clau per al futur de 
l’economia catalana. Organitza IESE

•  Participació en el Plenari del PEC de Barcelona El Compromís ciutadà per una educació al servei 
de la cohesió social .Procés participatiu 06/07 Barcelona Ciutat Educadora. 

•  Conferència Home i salut. Conselleria Salut, Auditori Torre Agbar de Barcelona

•  Presència de Pascual Bayarri a la xerrada realitzada al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Cata-
lunya, organitzada per la Fundació Trias Fargas sobre Solucions metropolitanes per a Barcelona. 
Ponent Albert Serratosa, presentació Antoni Vives. 

 La xerrada va tractar sobre les problemàtiques d’infrastructures que presenta  la ciutat i 
l’àrea metropolitana, bàsicament a l’àmbit dels transports, i les  solucions proposades pel 
senyor Serratosa.   

•  Presència d’Andreu Orte a la Reunió del grup de treball sobre Immigració i Educació del Consell 
de Ciutat.

Abril

Assistència als següents actes i reunions:

•  José Antonio Fernández va participar en la Sessió Plenària Consell de Ciutat. Saló de Cent 
.Presentació conclusions del Llibre Blanc de l’Habitatge i les Bases per a l’elaboració del Pla 
d’equipaments. 

•  José Antonio Fernández va participar en el Consell de la Formació Professional. Aprovació del 
Dictamen: La implantació dels Programes de Qualificació Professional Inicial a la ciutat. Proposta 
d’actuació curs 2007-2008. 

•  José Antonio Fernández i Rosa Virós. Assemblea de dones de la UGT.

•  Rosa Virós. Premis 1r Maig. 

Maig

Assistència als següents actes i reunions:

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Reunió Consell Ciutat del Grup Immigració. Sala Lluís Com-
panys. Conclusions de l’estudi del CESB i la Fundació Jaume Bofill.

•  José Antonio Fernández. Consell de la Formació Professional. Reunió a l’IES Meridiana 

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Reunió amb el Servei Ocupació de Catalunya, Joan Josep 
Berbel.

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Reunió amb el Sr. Jordi Sánchez, Fundació Bofill.

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Reunió Col·legi d’Economistes amb el Degà, Sr. Saurí i la Pre-
sidència CESB amb motiu de la col·laboració d’ambdues entitats en la Memòria Socieconòmica 
2006.

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Conferència ESADEFORUM Pensar el lideratge 
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Juny

Assistència als següents actes i reunions:

•  José Antonio Fernández. Consell Benestar Social

•  José Antonio Fernández. Jornada Foment Treball Nacional Les polítiques d’Immigració. La gestió 
de la contractació de treballadors immigrants a l’empresa. Carme Capdevila, Eduard Planells, Car-
me Mestre. JJ Berbel, Oriol Amorós, J Ibars.

•  Rosa Virós. Reunió Síndica de Greuges 

•  Rosa Virós. Presa de possessió de la nova Corporació Municipal Ajuntament de Barcelona 

•  Rosa Virós. Reunió Conclusions del Congrés de la Gent Gran. Palau Generalitat amb el Molt Hble. 
Presidenta de la Generalitat, José Montilla.

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Taula Rodona  La Llei d’Igualtat, una oportunitat per a les 
empreses . Hotel Gallery- Departament Treball de la Generalitat de Catalunya. Introducció als can-
vis més importants en matèria laboral (Chelo Chacártegui) – Elaboració i implementació de plans 
d’Igualtat d’Oportunitats del SOC (Mónica Geronès) – Abacus, el desenvolupament d’un principi 
cooperatiu (Marta Rodríguez) 

•  José Antonio Fernández i Andreu Orte. Jornada Departament de Treball, Àgora per a directives. 
Sala Foyer Gran Teatre Liceu.

•  José Antonio Fernández i Rosa Virós. Eines per a nous models de lideratge empresarial. Taula ro-
dona: Habilitats directives en el segle XXI. 

Juliol

• Membres de la Comissió Executiva. Reunió amb el Cap del Grup Municipal de CiU, Sr. Xavier Trias

•  Membres de la Comissió Executiva. Reunió amb el Cap del Grup Municipal del PP, Sr. Alberto Fer-
nández Díaz.

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Jornada Unió Pensionistes UGT. Rbla Santa Mónica, 10 Sala 
Actes. 

•  Curso Universidad Internacional Menendez y Pelayo. Presentació de la Memòria Socioeconòmica 
d’Espanya, realitzada pel Consejo Económico y Social de España.   

 El curs, que es va realitzar entre el 4 i el 6 de juliol, va tenir com a eix central  la situació socioe co-
nòmica i laboral d’Espanya, bàsicament en allò referent a la igualtat d’oportunitats i la gestió de 
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la diversitat. En aquest sentit, es va abordar la qüestió de la gestió de la diversitat tant en el marc 
espanyol com comunitari i el paper de la negociació col·lectiva en aquest àmbit. També es va 
analitzar el panorama econòmic estatal, la situació del mercat laboral i les polítiques d’ocupació 
a Espanya, així com la qüestió de la integració laboral, la protecció social i la igualtat.  

•  Curs “Perspectivas del Crecimiento Económico Español”. Cursos de verano de El Escorial. El creixe-
ment econòmic espanyol, així com els factors que el consoliden i que poden condicionar el seu 
futur, són objecte de múltiples anàlisis que són vistos de forma diversa i controvertida. Per això, es 
va considerar debatre sobre les perspectives en aquesta matèria. El curs va incorporar la visió en 
matèria d’habitatge, educació, mercat de treball i energia, considerant en tot moment la hipòtesi 
sobre la sostenibilitat de l’actual model econòmic, vinculant-ho a aquests reptes.

•  Rosa Virós. 5ª Jornada Tècnica Les bases del nou model metropolità Barcelona 2020. Pla Estratè-
gic Metropolità de Barcelona 

•  José Antonio Fernández i Andreu Orte. Presentació de l’estudi Inversió Estrangera a Barcelona. 
World Trade Center  

Setembre

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Aula Barcelona. CIDOB. Barcelona Noves Centralitats  

•  Rosa Virós. Universitat Pompeu Fabra. Trobada sobre l’igualtat de gènere. 

Octubre

•  Membres de la Comissió Executiva. Reunió amb el Cap del Grup Municipal ICV-EUiA, Sra. Imma 
Mayol i el Sr. Ricart Gomà.

•  Membres de la Comissió Executiva. Reunió amb l’Alcalde de Barcelona, Sr. Jordi Hereu.

•  Reunió conjunta de la Comissió Executiva amb el Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Carles Martí.

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Reunió amb el Gerent de Serveis Generals, Sr. Eduard Vi-
cent.
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•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. Dinar treball amb la Fundació Jaume Bofill amb motiu de 
l’estudi Immigració i economia submergida.

•  Rosa Virós. Dinar de treball amb la Síndica Greuges. 

•  Rosa Virós i José Antonio Fernández. 1r Congrès de formació professional i empresa. El món del 
treball al segle XXI:

Les grans oportunitats de la formació professional Fundació Bcn Formació Professional

Novembre

•  Rosa Virós, José Antonio Fernández, Pascual Bayarri i Andreu Orte. Cicle sobre “El futuro del traba-
jo” Fundació Caixa Sabadell. Novembre 2007

 1. El futuro del trabajo

 2. Trabajo y tiempo en la globalización

 3. ¿Son compatibles flexibilidad y seguridad en el empleo?

 4. La inmigración cambia el empleo en España

 5. Presente y futuro del empleo de las mujeres

 6. ¿Nuevas estrategias de los actores sociales ante los cambios del empleo?

 7. Debate sobre deslocalización y empleo en el textil catalán

 8. Nuevas políticas de empleo para Catalunya

• José Antonio Fernández. Jornada CCOO La immigració i els seus efectes  

• José Antonio Fernández i Rosa Virós. Trobada amb el Sr. Santacana Pla Estratègic

• José Antonio Fernández, Rosa Virós i Andreu Orte. Observatori RSE organitzat pel CTESC    

7• Elaboració de dictàmens i resolucions 

-  Dictamen sobre les Ordenances Fiscals 2008 i dictamen sobre els Pressupostos Generals 2008. En 
tots dos dictàmens el CESB va valorar les grans xifres i les modificacions que es van realitzar en 
els dos casos.

-  Dictamen sobre el Programa d’Actuació Municipal 2008-2011. Dictamen preceptiu, que recull 
valoracions i propostes en relació als eixos d’actuació del PAM, així com el procés participatiu que 
s’ha desenvolupat per la seva elaboració.

-  Dictamen sobre els barris de Barcelona. Neix com a resposta a l’interès de l’Ajuntament de Barce-
lona per reordenar els barris i Zones Estadístiques en funció de la grandària i consciència de barri. 
El CESB defineix els elements que han de consolidar el model Barcelona de proximitat, en el qual 
els barris han de ser no només una unitat de convivència sinó també de relació i de proximitat 
entre els poders públics i la societat
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8• Publicacions 

A.- Publicacions disponibles

Estan disponibles actualment les següents publicacions editades durant el 2007:

•  Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2006

 Aquesta publicació recull l’evolució i context de l’economia internacional, estatal i de la ciutat, les 
dades més significatives del mercat de treball i les polítiques laborals a Barcelona, els indicadors 
de qualitat de vida de la ciutat, a més de comptar amb articles d’experts sobre temes d’actualitat 
per a la ciutat, i les propostes del CESB en relació a les principals qüestions incloses a la me-
mòria. 

•  Ordenances Fiscals 2007

• Pressupostos Municipals 2007

• Dictamen sobre el Projecte 22@

•  Dictamen sobre les condicions de vida de la gent gran a Barcelona

• Immigració i mercat de treball: estudi, resolució i informe (tres publicacions diferenciades). Reso-
lució i informe sobre Immigració i mercat de treball a Barcelona. Es va decidir elaborar aquests 
informes aprofitant la presentació de l’estudi que porta el mateix nom. En la resolució el CESB es 
pronuncia en un breu nombre de valoracions i propostes concretes en la matèria, presentades en 
la mateixa jornada de presentació de la publicació.

• Llibre i resolució del CESB sobre Nous usos del temps

   

B.- Altres documents

•  Dossiers de documentació per als òrgans de govern i grups de treball del CESB sobre: barris, PAM, 
turisme, Universitat, empresa i societat. Dossiers pels assistents a les jornades.

•  Webs per gestionar la inscripció electrònica dels assistents a les jornades i allotjar continguts 
d’interès

• Comunicació: comunitats de premsa en les resolucions, presentacions públiques, jornades, dictà-
mens. Dossier de premsa sobre el CESB en la trobada amb la premsa al Col·legi de Periodistes de 
Barcelona.
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• Increment del fons documental i seguiment de les matèries d’interès, així com recull d’articles 
publicats en revistes científiques.

C.- En procés 

• Recopilació d’informació per a l’elaboració d’un dictamen sobre l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na.

•  Preparació dels materials de treball per a la jornada sobre Infrastructures i Logística. 

•  Publicació dels textos de les ponències de les jornades organitzades pel CESB al 2007.

•  Elaboració dels esquemes dels estudis en preparació sobre:

• Barcelona creativa i innovadora: perspectives i models de relació entre Universitat, empresa i so-
cietat.

•  Immigració i economia submergida a Barcelona


