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MISSIÓ

VALORS

Impulsar la política econòmica
i el desenvolupament local per
promoure la millora de la qualitat
de vida de les ciutadanes i ciutadans
de Barcelona a través del foment de
l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria
i el suport a les empreses, responent a
les diferents necessitats de les persones
en el seu territori i des de la perspectiva
de l’economia plural, que inclou,
la cooperativa, la social i solidària.

Igualtat d'oportunitats i progrés social.

Potenciar l’apoderament de la
ciutadania i el reequilibri entre
territoris per assolir un model just
de desenvolupament econòmic, creació,
manteniment i repartiment de l’ocupació.

Promoure el desenvolupament d'un
model just de creació, manteniment
i repartiment de l'ocupació,
que apoderi a la ciutadania, incorpori
la perspectiva de gènere i de diversitat
en tots els àmbits organitzatius
i de forma transversal i afavoreixi
el reequilibri entre territoris.
Cooperació dins l'organització
i amb d'altres.
Impulsar internament i externament
la cooperació i la professionalitat
de les persones treballadores a través
de la millora contínua, avançant cap
a l’excel·lència de les seves
competències i del desenvolupament
del seu talent, tot fomentant formes
de treball en equip, col·laboratives,
transversals i participatives
que afavoreixin el benestar laboral
i de la ciutadania.

QUÈ FEM?
Economia social i sostenible al servei
de les persones.
Potenciar un model d’Economia Social
i Solidària, on la pluralitat de sectors
socials, l'emprenedoria col·lectiva
i la innovació social, generin un
desenvolupament econòmic més just,
present en tots i cadascun dels territoris.
Esperit de servei públic i ètica
professional i personal.
Impulsar uns serveis públics que avancin
cap a una major coordinació
de l’ecosistema públic, privat i comunitari
on, les bones pràctiques,
la transparència, l’ètica professional
i personal i la virtut pública, com a
concreció pràctica d’uns determinats
valors, siguin les bases que consolidin el
bon govern i l’orientació a la ciutadania.

Acompanyem la ciutadania durant tot
el procés de recerca de feina
(barcelona.cat/treball).
Donem suport a les persones
emprenedores per fer realitat la seva
idea de negoci, sigui de forma col·lectiva,
comunitària o individual
(barcelona.cat/emprenedoria).
Ajudem les empreses i organitzacions
a créixer, connectar-se amb l'ecosistema
i consolidar-se amb models socialment
responsables (barcelona.cat/empreses).
Oferim formació tecnològica
a les persones que cerquen feina,
emprenedores i professionals
(barcelona.cat/cibernarium).
I tot això ho fem en clau de territori,
incloent-hi la perspectiva de gènere
i la diversitat des d'una visió
d'economia plural.

Barcelona Activa ha atès el 2017 52.411 persones i 6.052 empreses a través
dels més de 100 serveis i programes desplegats. Tota aquesta activitat es
complementa amb la posada en marxa d’accions per afavorir l’avenç cap a un nou
model de desenvolupament econòmic i social més just, sostenible i cohesionat.

OCUPACIÓ

Serveis i programes especialment adequats per incrementar l’ocupabilitat de les
persones i reduir la precarietat, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables
i que tenen més diﬁcultats per accedir al mercat laboral.

24.779

persones ateses
a través dels serveis
i programes per a l’ocupació

4.297

persones
formades
professionalment
amb l’adquisició
de coneixements
i competències
d’un sector
especíﬁc

47.713

hores de
formació, posant
especial èmfasi
en la qualiﬁcació
certiﬁcada perquè
les persones
participants
disposin de
l’acreditació

1.397

persones contractades amb mesures
de capacitació laboral i aprenentatge
professional mitjançant convenis
en centres i àmbits municipals
o en empreses.

+6.700

joves menors de 30 anys
atesos/es a través dels diferents
serveis i programes

14.395

5.982

accions per a la recerca de feina
fetes en l’àmbit del mercat de treball
i la intermediació.

82

persones en situació d’atur amb
diﬁcultats especials d’inserció laboral
o d’exclusió social contractades mitjançant
el nou programa Impuls de les Clàusules
de Contractació Pública Social.
Signatura del conveni amb el SOC
per promoure una major articulació
i concertació de les polítiques de foment
de l’ocupació a nivell de ciutat
i desplegament dels grups de treball per
avançar cap a un cotreball i un consorci
amb les dues administracions.

2.126

nous projectes empresarials
acompanyats intensivament

persones ateses

207

53,1%

54%

dones

Serveis de formació i innovació en economia
digital (foment de les vocacions cientíﬁctecnològiques, reducció de l’escletxa digital i
millora de la capacitació tecnològica) i oferta
de formació en creació i gestió empresarial.

DESENVOLUPAMENT
DE PROXIMITAT
Actuacions des de la proximitat per a
l’impuls de l’activitat econòmica en
districtes amb indicadors socioeconòmics
inferiors a la mitjana de la ciutat.

INNOVACIÓ
SOCIOECONÒMICA

Impuls i enfortiment de l’Economia Social
i Solidària (ESS): cooperativisme, tercer
sector, associacions, iniciatives socioempresarials, economies col·laboratives del
procomú, economies comunitàries.

Acompanyament a la iniciativa emprenedora, ampliant l’oferta amb nous continguts
i activitats, per impulsar l’emprenedoria col·lectiva i d’impacte social, i contribuir a la
creació de llocs de treball de qualitat a la ciutat.

persones participants
en les accions relacionades amb
el mercat de treball i la intermediació

dones

Serveis i programes de suport a les empreses i les entitats de l’Economia Cooperativa,
Social i Solidària per millorar la seva
competitivitat i sostenibilitat, i fomentar la
creació de riquesa i d’ocupació de qualitat.

EMPRENEDORIA

11.312

54%

EMPRESES

FORMACIÓ
I INNOVACIÓ

empreses i 11 projectes instal·lats a les
incubadores de Barcelona Activa, amb
programes especíﬁcs de suport empresarial.

dones

7.441

Avenç cap a un nou model d’atenció a les
persones emprenedores, al voltant de tres
eixos principals:

persones participants
a les sessions informatives.

5.090

persones
participants
en més de 1.000
activitats formatives
en creació d’empreses.

Digitalització del servei

55%
dones

642

persones ateses en programes intensius
d'acompanyament a la creació d'empreses:

249

persones (56% dones) en programes
d’emprenedoria per sectors.

312

dones participants en les
accions de l’Escola de Dones
Professionals, Directives
i Emprenedores, que ha
començat a treballar el nou
rumb per arribar a totes
les dones de Barcelona.

Personalització

6.052 4.421
empreses
ateses

persones
ateses

455

constituïdes (125 de dones)
empreses a través del Servei de Constitució d'empreses de l'OAE.

54,89

aixecats per 139 empreses
M€ i projectes empresarials.

2.927

atesos en el marc del projecte
comerços Comerç a la Xarxa, per
geolocalitzar comerços de
proximitat al Google My
business.

Connectivitat de les persones usuàries
Posada en marxa d’una línia de programes
per a start-ups, amb tres iniciatives noves:
Programa de Preincubació
Programa de Preacceleració
Crosslanding Program
(adreçat a start-ups estrangeres)
Instal·lació a la Incubadora Glòries del nou
Laboratori UX, perquè les empreses testin
prèviament els seus productes i/o serveis.
Canvi de model i procés d’adequació
de la nova Incubadora MediaTIC, adreçada
a empreses d’alt impacte tecnològic.

Desplegament de 3 nous serveis de suport
i acompanyament per empreses:
Pla de suport a la indústria. Entre
d'altres, Programa d'Indústria Urbana,
per acompanyar a les pimes industrials
en processos de canvi tecnològic
Programa d’acompanyament en clau RSC
Programa Transmissió Empresarial
als Barris
Gestió de 2 programes d’ajuts a empreses:
BCN es Compromet, d’ajuts a la contractació estable (789 ajuts concedits)
Llançament del programa d'ajuts a la
contractació de qualitat, Bona feina,
Barcelona!

1.671

ofertes laborals i 288 ofertes de pràctiques gestionades, amb la incorporació
de 1.174 persones (46% dones) al mercat
laboral.

15.819

persones beneﬁciades en
4.784 activitats formatives en els àmbits
de l’economia digital i la creació i gestió
d’empreses al Cibernàrium

12.083

persones formades
en l’àmbit de l’economia digital

9.008

en activitats
de capacitació
tecnològica

Convocatòria d’ajuts per a l’impuls
socioeconòmic del territori

398 99 2,8M
projectes
presentats

projectes
ﬁnançats

d’euros
materialitzats

Aprovació dels Plans de Desenvolupament
Econòmic dels districtes de:

3.268

Nou
Barris

en accions
de lluita contra
l’escletxa digital

Sant
Andreu
SantsMontjuïc

1.901

persones beneﬁciades a través
de la formació online (continguts
per la capacitació tecnològica).

776

nens i nenes i joves participants
en accions de foment de les vocacions
cientíﬁc-tecnològiques (programa
#estàsON).
Posada en marxa del programa IT
Academy, d'alta especialització TIC,
per capacitar els perﬁls qualiﬁcats que més
demanen les empreses de Barcelona.

24

projectes seran ﬁnançats a través del
programa de matchfunding Conjuntament,
primera campanya de ﬁnançament
col·lectiu endegada per l’Ajuntament
en els àmbits de l’emprenedoria social
i les economies comunitàries
i col·laboratives procomuns.
Creació del Punt de Defensa dels Drets
Laborals a Ciutat Vella, per lluitar contra la
precarietat laboral i la vulneració dels drets
laborals.
Nous projectes endegats
Disseny de nous programes de dinamització de buits en planta baixa
Programa d’assessorament comercial
amb 77 comerços assessorats
Dinamització del polígon industrial
del Bon Pastor
Deﬁnició de la nau Vila Besòs

Oferta formativa per al foment
i enfortiment de l'Economia
Social i Solidària

+1.800 +1.000
places
formatives

persones
ateses

252

projectes, empreses i entitats ateses en la
consolidació d’un servei d’assessorament
per a persones emprenedores i iniciatives
de l’àmbit de l’ESS.
Accions de promoció i enfortiment de
l'Economia Social i Solidària als barris:
Més de 200 participants
Serveis de dinamització de processos
d'ESS en 6 districtes
Acompanyament i suport a projectes
cooperatius front a la vulnerabilitat
social:
Consolidació de la cooperativa Alencoop,
per a la recollida de ferralla, reciclatge
i reutilització
Constitució de la cooperativa Diomcop,
dedicada a activitats de venda i comerç
Nous projectes endegats
Posada en marxa de l’aplicació
de la clàusula de subcontractació
amb empreses d’Economia Social
Preparació per a l'obertura a l'octubre del
2018 d’un centre de referència municipal
de la Innovació Socioeconòmica i l’ESS

