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L’acord de creació del Consell

El 12 de novembre de 1991, els

representants de l’Ajuntament de Barce-

lona, la patronal Foment del Treball i els

sindicats UGT i USCOB van acordar la

creació del Consell Econòmic i Social de

Barcelona (CESB), com a òrgan consultiu

i de participació entorn dels temes socio-

laborals i econòmics de la ciutat de Bar-

celona.

A través d’aquest acord, fruit de la

plataforma sindical prioritària, l’Ajunta-

ment, els empresaris i els sindicats volien

respondre als reptes imposats per les

exigències socials i ciutadanes per assolir

un major benestar social i una més gran

qualitat de vida.

Funcions i composició

El 29 de maig de 1992, el Consell

Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va

aprovar els estatuts del Consell Econò-

mic i Social de Barcelona. Entre les seves

funcions, definides en l’article 3, desta-

quen:

• Informar sobre el pressupost, el

pla d’actuació municipal i les ordenan-

ces fiscals.

• Informar sobre els projectes locals

de planificació de la formació professio-

nal i dels plans d’ocupació, els convenis

amb altres administracions sobre pro-

moció econòmica i social de Barcelona, i

els acords que afectin, en aquest camp,

l’àmbit municipal i supramunicipal.

• Debatre i impulsar accions orien-

tades cap a la millora i el desenvolupa-

ment de la vida econòmica, social i ciuta-

dana de Barcelona, especialment en

assumptes de competència pública.

Pel que fa al funcionament del

CESB, els Estatuts estableixen la compo-

sició i funcions del Ple, el President i la

Comissió Executiva, com a òrgans de

govern i d’administració. 

Cal destacar la novetat destablir una

presidència rotativa entre totes les enti-

tats que formen el Consell, amb una

durada d’un any per mandat.

També es recull en els estatuts la

creació de comissions de treball, com a

òrgans complementaris dels òrgans de

govern, amb la funció de fer la docu-

mentació, l’estudi, la informació i l’ela-

boració de propostes a la Comissió Exe-

cutiva.

El procés constituent va finalitzar el

29 de juny de 1992 amb el nomenament

dels membres del Ple. D’aquesta manera

el CESB es va convertir en el primer con-

sell econòmic i social d’Espanya que es

constituïa.

En la sessió constituent, l’11 de

novembre de 1992, les entitats que inte-

gren el Consell (Foment del Treball

Nacional, Unió Sindical de CCOO del

Barcelonès, Unió General de Treballa-

dors de Catalunya i l’Ajuntament de Bar-

celona) van fer pública una declaració

reafirmant el paper del CESB com a marc

de diàleg permanent. De l’esmentada

declaració destaquen:

El suport a l’existència d’una llei

especial per a Barcelona que li permeti

avançar en l’ampliació de les seves com-

petències pel que fa als serveis a la ciuta-

dania i els recursos econòmics i financers

suficients.

El manteniment a la ciutat d’una

economia productiva de desenvolupa-

ment d’iniciativa empresarial, equili-

brant un modern sector industrial –i els

serveis que comporta– amb un sector

terciari desenvolupat.

La preocupació per la problemàtica

de l’ocupació.

El treball per una ciutat oberta a la

cooperació i la solidaritat.

El funcionament (1993-setembre
1994)

En el primer torn (1993), la pre-

sidència del Consell va recaure en l’Ajun-

tament de Barcelona, en la persona de

Joan Clos. Durant aquest primer període,

el CESB es va haver de posar en funcio-

nament sense pressupost ni personal, ni

lloc d’ubicació concret; fets que van con-

dicionar les activitats i el grau d’assoli-

ment dels seus objectius.

No obstant aquesta manca de mit-

jans, al llarg del període 1993-setembre

del 1994, es van realitzar diverses reu-

nions del Ple, de la Comissió Executiva i

de les comissions de treball

L’impuls

El Ple del 26 de maig de 1994 va

expressar la voluntat dels membres de

CESB de posar en marxa una nova etapa

amb un renovat impuls que li fes possi-

ble assumir un paper més actiu i dinà-

mic.

EL CONSELL ECONOMIC I SOCIAL

DE BARCELONA

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ. Secretari del CESB
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El mes de juliol, l’Ajuntament va

posar a disposició del CESB un secretari

tècnic, tres tècnics mitjans i una admi-

nistrativa. La primera tasca encomanada

a la secretaria tècnica va ser l’elaboració

dun pla de treball i un calendari de reu-

nions. Aquest pla recollia el desenvolu-

pament dels següents objectius: funcions

del CESB, seguiment dels programes de

formació i ocupació, seguiment dels

indicadors del mercat de treball, promo-

ció del debat en matèria econòmica i

social, fons documental i publicacions

pròpies.

Aquest nou període va significar

una millora qualitativa en el treball

desenvolupat, que es reflecteix molt

positivament en el funcionament del

CESB. El consellers van disposar dels

estudis previs necessaris per al desenvo-

lupament de les seves funcions, es va

consolidar una metodologia de treball

basada en el Pla, i el calendari de treball.

Consolidació i projecció pública

Amb l’acompliment dels objectius

del pla de treball 1996 el CESB va iniciar

una nova dinàmica de promoció del

debat socioeconòmic en la ciutat.

La jornada "Barcelona dins d’Euro-

pa" sobre els reptes i oportunitats de la

ciutat davant la plena integració en la

Unió Europea va aconseguir un notable

èxit, tant pel que fa al nivell dels ponents

com al nombre d’assistents. També es va

invitar el conseller de Treball i Seguetat

Social del Govern Basc a exposar les

mesures del seu departament per afavo-

rir el repartiment del treball i millorar la

estabilitat en l’ocupació.1

Quant als temes de més proximitat,

es va celebrar una sessió conjunta dels

plenaris dels consells econòmics i socials

de Barcelona i del Baix Llobregat per

debatre una proposta conjunta sobre el

Pla del Delta. A aquesta reunió van assis-

tir representants dels grups parlamenta-

ris, de la Conselleria d’Obres Públiques i

de la delegació del Govern.

Per aconseguir que aquests debats i

les aportacions dels ponents i dels assis-

tents no siguin actes només d’un dia, el

Informes, estudis i publicacions del Consell Econòmic i Social

Informes i dictàmens
– Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 1993.
– Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 1994.
– Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 1995.
– Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 1996.
– Informe dels programes de formació ocupacional i creació dels centres 
territorials de Barcelona Activa 1994.  
– Informe dels programes de formació i ocupació 1995.
– Informe sobre el Servei Integrat d’Ocupació.
– Informe sobre el Programa d’Actuació Municipal.
– Informe sobre el pla de qualitat i les cartes de serveis.

Estudis
– Alguns serveis públics d’ocupació a la Unió Europea.
– El treball a Barcelona, 1994.
– El comerç a Barcelona.

Anàlisis
– Butlletí d’Informació Sociolaboral.
– Informe sobre l’evolució de la població assalariada i els comptes de 
cotització 1994.
– Sobre atur i contractació a Barcelona.

Altres
– Memòria d’activitats 1994 -1995.
– Memòria d’activitats 1996.
– Declaració contra el Racisme i la Xenofòbia.
– Resolució conjunta amb dels CESB del Baix Llobregat i Barcelona 
sobre el Pla del Delta.

Col·lecció "Quaderns del CESB"
– Barcelona dins d’Europa.
– La ocupación y la organización del tiempo de trabajo.

En preparació
– Memòria socioeconòmica de Barcelona.
– Butlletí d’Informació Sociolaboral (2a etapa).

1. La transcripció de la Conferència de Ramón Jáuregui sobre

el repartiment del treball es pot trobar en aquest mateix nú-

mero de Barcelona Societat. (N. de l’e.)

referències
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Consell va fer lesforç d’editar-los en la

col·lecció "Quaderns del CESB".

Juntament amb les tasques esmen-

tades, es van acomplir tots els objectius

de funcionament ordinari,  com ara

l’elaboració d’informes i dictàmens

sobre els pressupostos i les ordenances

municipals, el pla d'actuació munici-

pal, el pla de qualitat i les cartes de ser-

veis, i els projectes de formació i ocupa-

ció.


