POLÍTICA DE QUALITAT

DC-001 rev. 13 (2-11-2016)

Pàgina 1 de 1

Missió:
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 traves 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, entre altres l’economia
cooperativa, social i solidaria.
Potenciant l’apoderament de la ciutadania i el reequilibri entre territoris per assolir un model just
de desenvolupament econòmic, així com de creació, manteniment i repartiment de l’ocupació

Valors:
•

Igualtat d’oportunitats i progrés social

•

Cooperació, dins l’organització i amb d’altres

•

Economia al servei de les persones: social i sostenible

•

Esperit de servei públic, i ètica professional i personal

Línies estratègiques:
1. Proximitat a les necessitats del territori i de les persones, les empreses i altres actors
econòmics i socials amb una mirada innovadora i de reequilibri territorial.
2. Especialització dels serveis i programes per a la seva adaptació a la diversitat de la
ciutat: col·lectius/ sectors/ territoris
3. Transversalitat de la prioritat de l’ocupació
4. Facilitació de l’economia plural, potenciant l’economia social i solidària, l’emprenedoria
col·lectiva i la innovació social
5. Facilitació de projectes vitals-professionals mitjançant serveis integrats
6. Facilitació per tal que les empreses evolucionin cap a models d’alt retorn social i
ambiental
7. Definició, ordenació i coordinació de l’ecosistema públic-privat-comunitari
8. Millora del benestar, la professionalització del les persones treballadores, fomentant
l’excel·lència, la transversalitat, la participació i el desenvolupament del talent.
9. Incorporació de la perspectiva de gènere i de diversitat a totes les actuacions internes i
externes
10. Incorporació de la missió, estratègies i objectius integralment per part de la plantilla i
transversalment a les diferents àrees i serveis
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