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Exposició de motius

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 29 de maig de 1992 la creació del Consell
Econòmic i Social de Barcelona i els estatuts que el regulen. Amb aquesta fita, Barcelona va ser pio-
nera a Espanya en la  constitució d’un consell econòmic i social d’àmbit local.

Amb motiu dels deu anys de funcionament del CESB, i amb la promulgació de la Carta municipal de
Barcelona, les organitzacions i institucions que el formen han desenvolupat un procés de reflexió sobre
l’adequació dels seus estatuts, amb la perspectiva d’aquest període.

La reforma dels estatuts del CESB persegueix els objectius següents:

Modernitzar el CESB per adaptar-se als canvis i a les noves realitats. 

Generar un nou impuls del CESB per incrementar la seva visió global sobre el conjunt de la ciutat i el
seu entorn,  la seva  capacitat d’incidència i la seva projecció externa.

Obrir noves línies d’anàlisi i de propostes. 

Millorar l’agilitat i l’eficiència.

Potenciar el caràcter del CESB com a organisme de referència en l’àmbit consultiu i de creació
d’opinió.

Fonamentar la seva actuació i decisions en el diàleg i el consens.

Garantir la seva autonomia, independència i el finançament adequat. 

Actualitzar l’encaix del CESB en el marc dels mecanismes de participació ciutadana de l’Ajuntament i
en el marc de la legislació de règim local, ja que no es un òrgan de participació sectorial, sinó un òrgan
consultiu de caràcter general on estan representants els agents socials més representatius de la ciu-
tat de Barcelona, creat a l’empara de l’article 131.2 de la Constitució espanyola i del principi de sub-
sidiarietat recollit a la Carta Europea d’Autonomia Local.

Així mateix, el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament va acordar el 21 de març de 2003 adherir-
se a la Declaració d’alcaldes i representants locals sobre els consells econòmics i socials locals, en la
qual es plantejava a les entitats municipalistes l’estudi de les modificacions legals adients que perme-
tessin l’encaix i la personalitat jurídica dels CES locals.

Fruit d’aquesta reflexió sorgeix una proposta de reforma dels estatuts del CESB que revitalitza la insti-
tució per tal d’afrontar els reptes de l’esdevenidor.
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Titol I Disposicions generals

Article 1.  El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) és un òrgan consultiu i de participació de
caràcter general que parteix de la representació d’interessos, en el qual participen els agents socials i
econòmics més representatius de la ciutat de Barcelona. El CESB és un òrgan de diàleg i de consens
en els àmbits econòmics, socials i pressupostaris.

Article 2. El CESB es regeix pel que es disposa en aquests estatuts i per un reglament orgànic.

Article 3. Seran funcions del Consell Econòmic i Social:

Informar amb caràcter preceptiu el pressupost municipal, el pla general d’acció  municipal i el progra-
ma d’actuació, així com  les  ordenances fiscals.

Informar dels projectes locals de planificació de la formació professional i de les polítiques actives
d’ocupació, de les grans actuacions i projectes de transformació de la ciutat, així com dels convenis i
acords amb altres institucions sobre promoció social, econòmica i territorial, i de la creació de meca-
nismes especials per a la seva gestió.

Rebre informació regular del conjunt d’iniciatives i actuacions municipals.

Elaborar estudis, dictàmens i propostes de resolucions sobre matèries econòmiques i socials a sol·li-citud
dels òrgans de govern municipal o per  iniciativa pròpia a proposta de qualsevol membre del CESB.

Analitzar, promoure debats i elaborar propostes en qüestions d’àmbit socioeconòmic d’interès per a la
ciutat. Impulsar accions orientades a la millora de la vida econòmica, social i ciutadana de Barcelona.

Elaborar anualment una memòria socioeconòmica de Barcelona on s’exposin les seves consideracions
sobre la situació de la ciutat. 

Establir relacions i col·laboracions amb altres òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona en
el marc de les competències del CESB.

Totes aquelles que li siguin encomanades per l’Ajuntament de Barcelona.

Titol II Organització i funcionament

Article 4. Els òrgans de govern i administració del CESB són el Ple, la Comissió Executiva i el President.

Capítol I.  El Ple

Article 5. El màxim òrgan de govern del Consell Econòmic i Social és el Ple, integrat pel President i per:

Grup I: 10 representants de les organitzacions sindicals més representatives a Barcelona, cinc pro-
posats per CCOO i cinc proposats per UGT.

Grup II: 10 representants de les organitzacions empresarials més representatives a Barcelona, pro-
posats per Foment del Treball Nacional.

Grup III: 10 representants proposats per l’alcalde o alcaldessa i format per persones representatives de
la vida política, cívica, cultural, professional, territorial i social de la ciutat, així com per persones
expertes.  D’entre aquests, cada grup municipal tindrà dret a proposar-ne un.
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Els membres del Ple són proposats per les organitzacions i nomenats per decret d’Alcaldia. 

El mandat dels membres del CESB serà de quatre anys prorrogable per  períodes de la mateixa  dura-
da. Els membres del CESB cessaran per alguna de les causes següents: 
A/ Pèrdua de la seva vinculació amb l’organització que representen. La substitució dels membres inte-
grants del CESB serà degudament comunicada per les organitzacions de les quals formen part.
B/ Finalització del seu mandat.
C/ A proposta de les entitats que van promoure el seu nomenament.
D/ Per renúncia.
E/ Per haver estat condemnat en ferm per delicte dolós.
F/ Per mort o incapacitat.

Article 6. Les competències del Ple són les següents:
A) Establir l’organització del Consell Econòmic i Social. 
B) Aprovar i modificar el reglament orgànic de funcionament intern.
C) Exercir les funcions previstes a l’article 3.

Article 7. Les competències del Ple del Consell Econòmic i Social previstes a l’article 6 podran ser de-
legades a favor de la Comissió Executiva.

Capítol II. La Comissió Executiva

Article 8. La Comissió Executiva estarà integrada pel President i per: 
2 persones d’entre els membres del plenari en representació del Grup I, un dels quals serà vicepresi-
dent del CESB. 
2 persones d’entre els membres del Plenari en representació del Grup II, un dels quals serà vicepresi-
dent del CESB.
2 persones d’entre els membres del Plenari en representació del Grup III, un dels quals serà vicepre-
sident del CESB.
L’ordre de preeminència de les vicepresidències serà rotatòria anualment.

Article 9. Les competències de la Comissió Executiva són les següents: 
A) Elaboració dels dictàmens, propostes de resolució i informes sobre les matèries competència del
Ple. 
B) Proposta de realització d’estudis, projectes i dictàmens en l’àmbit de competències del Consell
Econòmic i Social.
C) Aprovació dels estudis i projectes d’interès local.
D) Totes aquelles que li hagin estat delegades pel Ple del Consell Econòmic i Social.

Capítol III.  La presidència i les vicepresidències

Article 10. La presidència del CESB l’ostentarà una persona de prestigi reconegut en l’àmbit socioe-
conòmic, nomenada per l’alcalde o alcaldessa a proposta del Ple del CESB amb majoria qualificada de
dos terços més un dels seus membres. El mandat del president serà de quatre anys amb un màxim de
tres mandats consecutius. 

El president cessarà del seu càrrec per les causes següents:

Per revocació a proposta del Ple del CESB per una majoria qualificada de com a mínim dos terços més
un dels seus membres. 
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Per renúncia.
Per haver estat condemnat en ferm per delicte dolós.
Per mort o incapacitat.

Quan el president no pugui assistir a les reunions serà substituït per un vicepresident, segons l’ordre de
preeminència.

El president podrà percebre indemnitzacions pel desenvolupament de les funcions que són inherents al
seu càrrec.

Article 11. El president del Consell Econòmic i Social té les atribucions següents:
A) Representar al Consell Econòmic i Social de Barcelona. 
B) Convocar i presidir les sessions del Ple, llevat de quan hi assisteix l’alcalde de Barcelona, que pre-
sidirà.
C) Convocar i presidir les sessions de la Comissió Executiva.
D) Ordenar l’execució dels acords presos pels òrgans de govern.
E) Totes les que li siguin expressament delegades pel Ple o la Comissió Executiva. 

Article 12. Cadascun dels tres grups que conformen el CESB tindrà una vicepresidència que ostentarà
un dels membres de la Comissió Executiva. L’ordre de preeminència de les vicepresidències serà rota-
tori anualment.
Els vicepresidents tindran les competències que els delegui el president o acordi la Comissió Executiva,
i substituiran el president en cas d’absència d’aquest.
Els vicepresidents presidiran les comissions de treball del CESB segons la distribució que acordi la
Comissió Executiva.

Capítol IV. Règim de sessions i adopció d’acords

Article 13. Els òrgans de govern del Consell Econòmic i Social es reuniran en règim de sessions
ordinàries de periodicitat preestablerta i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si escau,
urgents.

Article 14. El Ple ha d’ajustar el seu funcionament a les regles següents:
A) Tindrà una sessió ordinària dos cops a l’any com a mínim, i extraordinària quan el president ho
decideixi per l’existència de temes de particular interès o quan ho demanin les dues terceres parts del
Consell Econòmic i Social. En aquest últim cas, el president la convocarà dins els 15 dies següents al
de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més enllà d’un mes des que hagi estat sol·licitada. 
B) Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació, llevat de
les extraordinàries amb caràcter urgent.
La convocatòria contindrà l’ordre del dia dels assumptes per tractar, i en cas d’urgència se n’hi podran
incloure d’altres, si així s’acorda per unanimitat.
C) El Ple es constituirà vàlidament amb l’assistència de dos terços dels seus membres.

Article 15. La Comissió Executiva ha d’ajustar el seu funcionament a les regles següents:
A) Tindrà sessió ordinària cada mes, com a mínim, i extraordinària quan el president ho decideixi o quan
ho demanin les dues terceres parts del Consell Econòmic i Social. En aquest últim cas, el president la
convocarà dins els 15 dies següents al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més enllà
d’un mes des que hagi estat sol·licitada. 
B) Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació, llevat de
les extraordinàries de caràcter urgent.
C) La Comissió Executiva es constituirà vàlidament amb l’assistència dels dos terços dels seus membres.
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Article 16. La Secretaria General és l’òrgan administratiu i tècnic del Consell Econòmic i Social de
Barcelona. L’execució dels acords dels òrgans de govern i del pla de treball del CESB correspon a la
Secretaria General, sota l’autoritat del president del CESB. El secretari general té les següents fun-
cions:

A) Dirigir l’organització administrativa del CESB.
B) Assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Executiva i del Ple.
C) Estendre acta de les reunions de la Comissió Executiva i del Ple amb el vistiplau del president.
D) Expedir certificacions d’actes i acords.
E) Expedir certificacions dels informes i dels dictàmens aprovats amb el vistiplau del president.
F) Custodiar la documentació del Consell Econòmic i Social de Barcelona.
G) Assumir la direcció del personal al servei del Consell
H) Totes aquelles que siguin inherents a la seva condició.
I) Correspon a la Secretaria General tractar i difondre les dades de les matèries competència del CESB.
La direcció editorial i de publicacions també seran competència d’aquest òrgan.
El secretari general serà nomenat per l’alcalde o alcaldessa de Barcelona.

Article 17. A les sessions del Ple, la Comissió Executiva i les comissions de treball podran assistir
assessors tècnics, en un nombre màxim de dos per cada representació.

Article 18. Els acords dels òrgans del Consell Econòmic i Social seran presos per majoria qualificada
de dos terços.

Capítol V. Òrgans complementaris

Article 19. Les comissions de treball son òrgans complementaris dels òrgans de govern. El seu nombre
i competències seran decidides pel Ple del CESB. 
La seva funció bàsica és la documentació, l’estudi, la informació i l’elaboració de propostes per al Ple
i per a la Comissió Executiva.

Article 20. També seran òrgans complementaris els grups de treball que es constituiran amb funcions
concretes i determinades segons les matèries per tractar, i no tindran caràcter permanent, sinó que
s’entendran com a comissions especials per al coneixement i l’estudi d’un tema durant un període
determinat. El seu nombre i competències seran decidides per l’òrgan de govern que les proposi.

Article 21. Les comissions i els grups de treball podran sol·licitar l’assistència de tècnics o experts dels
quals, en funció de la matèria, es consideri oportuna la col·laboració.

Títol lII. Règim econòmic

Article 22. L’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició del CESB infrastructures i recursos humans,
materials i econòmics adequats per al seu funcionament. Així mateix, el CESB tindrà capacitat per rebre
recursos externs al mateix Ajuntament.

La Comissió Executiva del CESB elaborarà anualment una proposta de pressupost vinculada al desen-
volupament del Pla de treball, que es traslladarà a l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, el CESB ela-
borarà anualment un informe sobre les activitats realitzades i les despeses que han comportat. 

Disposició addicional
Les Normes reguladores de la participació ciutadana, aprovades per l’Acord de 22 de novembre de 2002
del Plenari del Consell Municipal, només seran aplicables al CESB exclusivament de forma supletòria i
analògica en defecte de regulació continguda en aquests estatuts.


