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Funcionament ordinari
A) Reunions dels òrgans de Govern
1 – Plens
1.1.- 17 de desembre de 2018
Es reuneix el Ple del CESB en sessió ordinària a la Sala Lluís Companys de l’Ajuntament de Barcelona. L’alcaldessa de Barcelona,
senyora Ada Colau, presideix la reunió.
Es presenten i aproven la Memòria d’Activitats 2018; el Pla de Treball 2019; la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2017; la
Resolució sobre la pròrroga dels Pressupostos Municipals 2019; el Dictamen sobre la modificació parcial de les OO.FF 2019;
l’Informe de conjuntura. Novembre 2018; l’avantprojecte informe sobre l’Habitatge a Barcelona.

1.2.- 27 de juny de 2019
Al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona es reuneix el Ple del CESB en sessió ordinària.
L’alcaldessa de Barcelona, senyora Ada Colau, presideix la reunió.
Entre d’altres temes s’aprova la Declaració del CESB sobre el seu reconeixement i la seva consolidació i el contingut de la
Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2018.

2- Comissions Executives
2.1 Comissió Executiva – 14 gener
Es fa una valoració del Ple de desembre i es presenta la proposta del Pla de treball per al 1er. quadrimestre 2019.
S’informa sobre la situació del grup de treball d’igualtat de gènere a les empreses.

2.3 Comissió Executiva – 18 febrer
S’informa sobre la situació dels informes, El treball a Barcelona 2019; informe de Conjuntura/Desembre 2018; l’Habitatge a
Barcelona; el projecte de dictamen sobre el Pla delta.
Es presenta l’esborrany del III Fòrum Rosa Virós i es debat la seva estructura i continguts.
S’informa sobre la web d’igualtat entre homes i dones a les empreses.

2.4 Comissió Executiva –11 març
S’informa sobre el contingut de l’informe L’atur registrat a Barcelona. Desembre 2018.
Es presenta la proposta d’articles per al Capítol V de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2018.

2.5 Comissió Executiva - 1 abril
S’informa sobre la situació de l’informe El treball a Barcelona. 2018 i l’estat del III Fòrum Rosa Virós: Cap una nova cultura del
Treball. Superar les barreres de gènere per garantir el progrés econòmic i social.
S’informa sobre les noves incorporacions i canvis a l’equip del Consell i sobre la nova composició del grup II del Ple i de la Comissió Executiva, segons l’acord de representativitat al que han arribat FTN i PIMEC.

2.6 Comissió Executiva - 30 abril
La Comissió Executiva visita el Centre d’Alta Tecnologia d’impressió 3D del Consorci de la Zona Franca, en acabar té lloc la
reunió de la comissió en el mateix centre.
S’explica la situació de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2018 i de l’Informe El treball a Barcelona 2018.
S’acorda convidar al grup d’igualtat a les empreses a la propera Comissió Executiva i fer la presentació de la web.
Es decideix ajornar el III Fòrum Rosa Virós, per problemes d’agenda de la representant de l’OIT, a l’octubre.
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S’aprova que durant el Ple del 27 de juny s’exposi l’Informe d’Habitatge amb les darreres actualitzacions complementades,
entre d’altres, les del Pla d’habitatge elaborat per l’Ajuntament de Barcelona.
S’explica la situació d’espais i d’organigrama del CESB i la reclamació presentada a diferents instàncies.
Els agents acorden que al Ple es presenti una declaració amb les reivindicacions i propostes sobre la situació del CESB i les
seves potencialitats per consolidar la seva tasca.

2.7 Comissió Executiva - 3 juny
Es presenta la pàgina d’igualtat a les empreses al grup d’igualtat. S’acorda fer una presentació pública coincidint amb el nou
equip de govern.
La data per al III Fòrum Rosa Virós serà el 14 d’octubre.
S’informa que per al Ple es presentaran els esborranys de: El treball a Barcelona 2018, Memòria Socioeconòmica de Barcelona
2018; informe de Rendes/Ingressos; informe de l’Habitatge a Barcelona; informe sobre el Temps de treball, restant pendents
els capítols de Valoracions respectius.
La presidenta, senyora Marina Subirats, presentarà la seva dimissió a data de finals de juny i proposa que es treballi per escollir
la nova presidència.
S’aprova el Pla de treball per al segon semestre 2019.
S’aprova l’ordre del dia del Ple.

2.8 Comissió Executiva – 20 juny
S’aproven els torns per presentar cadascú dels punts de l’ordre del dia al Ple.
S’aprova la Declaració del CESB sobre el seu reconeixement i la seva consolidació, que es presentarà en el Ple.

2.9 Comissió Executiva – 9 setembre
Es dona per tancat el programa del III Fòrum Rosa Virós.
S’acorda fer arribar les Valoracions i Propostes de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona per aprovar-les, si s’escau.
S’aprova que els agents lliurin a la secretaria del CESB els suggeriments i propostes sobre les Valoracions de l’Informe El treball
a Barcelona 2018 per a la seva aprovació, si s’escau.
S’aprova demanar reunions amb les presidències dels grups municipals.
S’informa sobre reunions amb els responsables de l’Ajuntament als que s’han lliurat les peticions de recursos i personal per al
CESB.
S’aborda la qüestió de la presidència i s’aprova demanar una reunió amb la 1a. tinença d’alcaldia.

2.10 Comissió Executiva – 7 octubre
S’aprova que la senyora Àngels Santigosa faci la presentació de la pàgina d’igualtat a les empreses al III Fòrum Rosa Virós.

2.11 Reunió conjunta de Comissió Executiva i Comissió Fiscalitat i Pressupostos - 28 octubre
La gerència i l’equip encarregat d’elaborar els pressupostos de l’Ajuntament presenten els projectes de Pressupostos i Ordenances Municipals 2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

2.12 Comissió Executiva – 9 desembre
Es debaten i s’aproven els dictàmens sobre les OO.FF. i Pressupostos Municipals 2020.
S’aproven la Memòria d’activitats 2019 i el Pla de Treball 2020.
S’acorda l’ordre del dia del ple del CESB.
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3. Reunions de comissions i grups de treball del CESB
3.1 Comissió de Fiscalitat i Pressupostos
28 octubre - Presentació del projecte de Pressupostos Municipals 2020 i Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Barcelona per part del senyor Albert Dalmau, gerent de l’ Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica i del senyor Jordi Ayala,
gerent de Pressupostos i Hisenda.
3 desembre – Aprovació dels avantprojectes dels dictàmens per a la Comissió Executiva
Debat de les Propostes i Valoracions.

3.2 Grup de treball de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona
A les diferents reunions es van establir les línies de treball per a què al Capítol V de Perspectives s’analitzés les repercussions i
oportunitats que suposa la mobilitat per a la ciutat i la seva àrea metropolitana.

3.2 Grup treball sobre la igualtat a les empreses
El CESB ha mantingut diverses reunions per establir estratègies per avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes a les
empreses, i construir una pàgina web on s’incorporin dades i propostes sobre la igualtat a les empreses dels agents socials i de
la resta de membres que composen el grup.
La presentació de la pàgina va tenir lloc el 27 de juny al Ple del CESB.
B) Relacions institucionals

1. Reunions amb experts
Sr. Oriol Estela, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Sr. Javier Ibars, FTN
Sra. Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, Cambra de Comerç Barcelona
Sra. Esther Real, UPC
Sra. Itziar Rueda, PIMEC
Sr. César Sánchez, FEPIME
Sr. Héctor Santcovsky, AMB
Sra. Mar Serna, exconsellera de Treball de la Generalitat de Catalunya

2. Relacions amb entitats i institucions
Acció10
Ajuntament de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona Activa S.A.
Centre Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Cercle d’Economia
CIDOB
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Consell d’Amics del Museu d’Història
Consell Municipal de Benestar Social
Consell Habitatge i Benestar Social de Barcelona
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
FEPIME
Fòrum Europa. Tribuna Catalunya
FTN
Fundació CYD
Fundació FP de Barcelona
IMEB
MUHBA
Observatori del Tercer Sector
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Pacte Industrial Metropolità
Patronat Barcelona Cultura
PIMEC
Pla Estratègic de Turisme
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
QUID, Universitat Autònoma de Barcelona
Taula del tercer sector social de Catalunya
TMB
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

3. Reunions específiques
• Reunions de la Comissió Executiva
12 novembre
20 novembre
2 desembre
4 desembre
12 desembre

President grup municipal PP, senyor Josep Bou
President grup municipal ERC, senyor Ernest Maragall
Presidenta grup municipal Ciutadans, senyora Mari Luz Guilarte
Presidenta grup municipal JuntsxCat, senyora Neus Munté
President grup Barcelonaxcanvi, senyor Manuel Valls

• Reunions de la Presidència i la Secretaria General
16 gener i 29 d’octubre Reunió amb director de Recursos, senyor Agustí Abelaira
22 gener
Reunió amb FTN, senyors Rodergas i Abancéns
22 gener
Reunió amb Acció10, senyora Anna Giralt
4 febrer
Reunió amb el gerent de RR.HH, senyor Javier P. Gurpegui
22 març
Reunió amb senyor Jordi Martí, gerent municipal, i senyor Joan Subirats, comissionat de cultura
25 març
Reunió amb TMB, senyora Carme Macias
25 març
Reunió amb PIMEC, senyora Iolanda Piedra
26 març
Reunió amb Col·legi d’Economistes de Catalunya, senyor Anton Gasol
20 maig
Reunió amb FTN, senyora Francina Valls i senyor David Tornos
14 juny
Presentació programa Integral Contractació
18 octubre	Reunió amb el Gerent de Barcelona Activa i la Comissionada de Promoció Econòmica, senyor Félix Ortega
i Raquel Gil
14 novembre
Reunió directora de la Gerència Municipal, senyora Marta Otero
C) Trobades, conferències, jornades externes
La presidenta, senyora Marina Subirats, i el secretari general, senyor José A. Fernández, així com l’equip de tècnics, han assistit
als següents actes i jornades
28 gener
Jornada Acord Ciutadà – Barcelona Inclusiva
31gener
Comissió Permanent Estratègia de l’Ocupació. Barcelona Activa
4 febrer
Consell Assessor – Pla Foment Ocupació Juvenil
5 febrer	Jornada Dones en moviment. Participació i gènere a la ciutat – Regidoria de Feminismes i LGTBI i Relacions
Internacionals
6 febrer
Sessió Plenària Consell FP – Ajuntament de Barcelona
13 febrer
Jornada Barcelona per un treball de Qualitat – Barcelona Activa
14 febrer
PIMEC – Fòrum – Indústria 4.0: la revolució digital aplicada a la fàbrica
19 febrer
Consell Assessor – Pla Ocupació Juvenil
26 febrer
Reunió Cercle Museu Història de Barcelona
12 març
Consell Assessor Promoció de Ciutat – Sessió Plenària
12 març
Taula permanent del Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil i de Qualitat – Ajuntament de Barcelona
13 març	Acte commemoratiu dels 40 anys d’Ajuntaments Democràtics.
Ajuntament de Barcelona
18 març	Jornada Avancem cap a una organització del temps de treball més saludable, igualitària i eficient – Ajuntament de Barcelona - Xenu:ST
19, 20 i 21 de març Fòrum d’habitatge i Rehabilitació de Barcelona – Ajuntament de Barcelona
Assemblea 2019 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
26 març
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28 març
11 abril
9 maig
24 maig
9 octubre
16 octubre
17 octubre
21 d’octubre
18 novembre

Consell Habitatge Social de Barcelona – Ple
Comissió Igualtat FTN
Comissió Permanent FP – IMEB
Comissió Delegada de la Fundació BCN Formació Professional
Comissió Rectora de l’Estratègia per l’ocupació
Jornada L’ impacte de la Renda Garantida en el món local. Taula Tercer Sector
Jornada L’economia circular en joc: Canvi sistèmic i comprensió mútua – Pacte Industrial RMB
Industrias competitivas: una transición justa que aporte valor social. Club de Roma
Jornada Regulació dels preus de lloguer – DESC i Ajuntament de Barcelona

D) Jornades
III Fòrum Rosa Virós
El III Fòrum Rosa Virós ha presentat el 14 d’octubre al Museu d’Història de la ciutat va organitzar la jornada Cap a una nova
cultura del treball. Superar les barreres de gènere per garantir el progrés econòmic i social.
Amb la previsió d’exposar dues conferències marc, una per part de la senyora Sandra Ezquerra (Universitat de Vic) i, l’altra, per
la senyora Judith Carreras (consellera Oficina programa condicions de treball i ocupació de l’OIT) i intervencions per part de
persones expertes d’universitats, Cambra de Comerç, Col·legi d’Economistes de Catalunya, etc... Donades les circumstàncies
judicials i polítiques que es van produir a primera hora del matí, es va haver de suspendre la jornada en acabar les ponències
de la Taula 1.
E) Visites
30 abril – Visita de la Comissió Executiva al Centre d’alta tecnologia europeu d’impressió 3DFactory Incubator i al projecte
DFactory 4.0 de suport a l’economia digital i disruptiva de la zona Franca
17 setembre – Visita de la Comissió Executiva al Barcelona Supercomputer Center, UPC Innovation Ecosyst, DDIT empresa, i a
l’Institut de Ciència Fotòniques de Castelldefels.
G) Publicacions
1. Redacció de dictàmens i informes
Informe sobre El treball a Barcelona.2018
Informes semestrals (desembre i juny) sobre l’atur a Barcelona
Dictamen sobre els Pressupostos municipals 2020
Dictamen sobre les Ordenances municipals 2020
2. Edició i publicació de la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2018
El CESB ha editat, com cada any, la Memòria Socioeconòmica de Barcelona, amb la Mobilitat com a tema a desenvolupar al
capítol de Perspectives.
Els articulistes han sigut:
• Mobilitat, qualitat de l’aire, soroll i salut a Barcelona
Katherine Pérez, Anna Gómez-Gutiérrez i Laia Font-Ribera - Agència de Salut Pública de Barcelona
• Estat i capacitat de les xarxes viàries metropolitanes per al transport de persones i mercaderies. Congestió i reptes de futur
Gabinet tècnic del Pla Estratègid Metropolità de Barcelona
• La seguretat viària a Barcelona
Lluis Puerto, director de la Fundació RACC
• La irrupció dels vehices de mobilitat personal a la metròpoli barcelonina. Breu història, impactes i perspectives de futur.
Maite Pérez, Cap de l’àrea de mobilitat de l’IERMB
H) Comunicació i gestió de dades
1. Entrevistes
17 maig

Entrevista a Betevé a la senyora Marina Subirats sobre la situació de les persones aturades de llarga durada

2. Pàgina web
El CESB ha mantingut activa la seva pàgina web. La seva actualització resta pendent de l’adjudicació de la licitació.
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Per una altra banda, s’ha generat una pàgina que inclou informació d’agents socials i institucions sobre la igualtat a les empreses des d’una perspectiva de gènere.
3. Xarxes socials
S’ha activat la presència del CESB a les xarxes socials
4. Base de dades
La base de dades ha estat actualitzada efectuant els canvis necessaris. S’ha continuat amb la cerca i posada al dia de dades
d’institucions, organitzacions i empreses que s’han considerat d’interès alhora de fer la difusió d’informes i dictàmens elaborats.
5. Biblioteca
El Consell ha incorporat les noves publicacions a l’inventari i ha mantingut actualitzat l’estoc de publicacions del CESB i les
variacions segons comandes de títols en concret i de noves adquisicions.
I) Recursos humans
1. Plans d’ocupació
El CESB ha mantingut la col·laboració amb Barcelona Activa sobre els Plans d’ocupació gestionats per l’Ajuntament de Barcelona, i enguany ha comptat de nou amb tres persones dels plans d’ocupació, una auxiliar administrativa i documentalista i dos
tècniques durant 6 mesos, formant-les així mateix en les tasques assignades.
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