treballem

per una economia més propera
Pla de Desenvolupament Econòmic
d’Horta-Guinardó 2018-2022

Més col·laborativa · Més social · Més redistributiva · Més propera · Més solidària · Més plural · Més implicada · Més sostenible

El Pla de Desenvolupament
Econòmic (PDE) del districte
d’Horta-Guinardó 2018-2022 és
el full de ruta per a l’impuls de
l’economia sostenible, diversa,
plural i arrelada al territori en els
pròxims cinc anys.
D’una banda, inclou accions i serveis que s’anaven desenvolupant
al territori en els darrers anys i
els relaciona per tal d’avançar en
coordinació, articulació, impacte i seguiment. D’altra banda, el
PDE inclou noves línies d’actuació i projectes innovadors que
busquen atendre les necessitats
socioeconòmiques del territori de
manera diferent.

rritori com pel que fa a les noves línies
d’intervenció i els nous projectes, tot
el contingut del PDE ha estat elaborat en diàleg amb les diferents àrees
de l’Ajuntament amb competències
en temes econòmics i en diàleg amb
el teixit socioeconòmic del territori.
També s’ha redactat d’acord amb les
aportacions del veïnat d’Horta - Guinardó al Pla d’Actuació de Districte en
matèria socioeconòmica.

El PDE consta de 31 mesures, que tenen com a objectius: fomentar l’activitat econòmica sostenible i de qualitat;
millorar les oportunitats laborals de
les persones en situació d’atur i el respecte als drets laborals; promoure la
implicació social de les empreses en el
territori i dinamitzar el teixit comercial
Tant pel que fa a les intervencions dels nostres barris, i fomentar l’Econoque es desenvolupaven ja al temia Social i Solidària.

El PDE d’Horta-Guinardó vol ser una eina per contribuir a revertir les dinàmiques i tendències
socioeconòmiques del Districte, en relació amb:
Atur i precarietat laboral, que impacta especialment en persones majors de 45 anys i,
sobretot, les dones.
Cert desaprofitament del potencial del teixit comercial per a l’activació econòmica,
que es tradueix en l’augment de l’atur de les persones que treballen en el comerç, la
baixada d’atractivitat comercial d’algunes zones i el desaprofitament del comerç com
a element cohesionador dels barris.
A més a més, el PDE busca potenciar especialment alguns sectors o àmbits econòmics que,
en incrementar la seva presència dins l’ecosistema econòmic del territori, ens aproparan a un
model més divers, sostenible i centrat en les persones. Són els següents:
Treball de cures i serveis
a les persones
Esports i lleure
Sector agroalimentari i sostenibilitat ambiental
Comerç de proximitat

Economia Social i Solidària
Art i cultura (inclou sector de l’artesania, arts escèniques i cultura
popular)
Clúster sociotecnològic

En aquest context, i tenint en compte les potencialitats del Districte, s’han definit les principals
línies i mesures que configuren el pla. D’entre les més singulars en destaquen:
Nou espai municipal de cotreball amb retorn social a La Clota. Té l’objectiu d’atraure
activitat econòmica relativa als àmbits i sectors prioritaris, així com de donar facilitat
al veïnat per a l’emprenedoria individual o col·lectiva, facilitant recursos a canvi de
retorn social.
Reforç dels recursos d’orientació laboral i millora de l’ocupabilitat dels veïns i les veïnes amb l’ampliació dels serveis d’orientació laboral i els programes ocupacionals a
Ca n’Andalet o a Mas Guinardó, entre d’altres.
Impuls de la implicació de les empreses en la generació d’ocupació de qualitat. Nou
servei per facilitar la identificació de candidats i candidates a ofertes laborals entre el
veïnat, noves línies de col·laboració i responsabilitat social corporativa en matèria de
contractació i capacitacions.
Suport i atenció integral a entitats i teixit comunitari amb projectes econòmics.
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Demogràfics
Població (1)

25.734

9.020

36.538

9.390

31.583

11.634

6.971

5.171

5.792

611

26.743

169.187

% Població del
Districte

15,2%

5,3%

21,6%

5,6%

18,7%

6,9%

4,1%

3,1%

3,4%

0,4%

15,8%

10,4%

% Increment
interanual població
(2016-2017)

0,7%

0,6%

1%

-0,1%

0,7%

3,1%

2,1%

1,4%

1,8%

3,6%

0,5%

1,0%

0,9%

Densitat neta de
població (hab/ha),
(2015)
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2013
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Total persones a l’atur
(desembre 2017)

1.017

377

1.620

503

1.714

518

312

226

241
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1.429

7.973

73.752

Pes atur registrat
s/població 16-64 anys,
en % (desembre 2017)

6,2%

6,5%

6,9%

8,8%

8,6%

6,9%

7,4%

7,6%

6,8%

3,9%

8,7%

7,5%

7%

% Persones ateses
pels serveis socials
municipals respecte
pob. barri (%)

6,4%

7,6%

6,6%

3,1%

7,8%

6,7%

6,7%

6,6%

3,9%

9,7%

4,8%

6,1%

5,1%

Econòmics
Índex renda familiar
disponible (2015)

(1) Padró Municipal d’Habitants 2017
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament
d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Potencialitats
Presència d’actors sanitaris i educatius
de gran impacte: Ciutat Sanitària de la
Vall d’Hebron, Hospital Sant Rafael, Sant
Pau i Campus Mundet, que poden actuar
com a tractors d’innovació al Districte i a
la ciutat.
Forta presència d’equipaments esportius
als barris de la Vall d’Hebron, Montbau i
Horta: Velòdrom, Pavelló Olímpic o Tennis.
Cal destacar l’esport de base i la presència de clubs, associacions i entitats
esportives arrelades al Districte.
Bona dotació de vies de comunicació:
compta amb una bona xarxa de transport
públic i una bona connexió amb el Baix
Llobregat, els Vallesos i el Maresme a través de la ronda de Dalt, com també amb
els altres barris de muntanya de la ciutat
o les carreteres que pugen a Collserola.
Important presència de residències de
gent gran: aquests centres són generadors de llocs de treball, tant directes com
indirectes, i possibles tractors d’oportunitats de creació d’iniciatives socioempresarials vinculades a la provisió de
serveis i béns a la xarxa de residències.
Xarxa d’equipaments ciutadans, culturals i de joventut: poden esdevenir un actiu de primer ordre a l’hora de treballar de
forma comunitària amb la resta d’actors
del territori.

Teixit comercial: hi ha una important
presència de comerç organitzat a través
d’associacions, federacions, eixos i mercats.
Muntanya de Collserola: la creació de
possibles projectes d’emprenedoria
vinculats al sector primari i els seus
derivats, l’economia circular o l’explotació
del patrimoni natural a través de serveis
vinculats a la natura.
Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells
i La Teixonera: programa municipal que
fomenta el desenvolupament endogen en
dos barris: Sant Genís dels Agudells i La
Teixonera.
Patrimoni històric, natural, artístic i
cultural: recursos patrimonials arquitectònics, com Sant Pau Recinte Modernista, el Laberint d’Horta, les masies,
parcs i zones verdes. També els espais
de memòria històrica, com el Turó de la
Rovira.
Economia Social i Solidària al Districte:
impuls d’un lideratge per part del Districte
basat en una gestió i distribució de recursos incorporant valors socials i mediambientals. Cal destacar la Torre Jussana,
equipament de ciutat que treballa per
oferir serveis i recursos a les associacions
i d’un conjunt d’entitats i iniciatives que
fomenten l’Economia Social i Solidària.

El Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó va ser aprovat al mes de març de 2018 i
va esdevenir mesura de govern. Té assignat un pressupost mínim d’1,25 milions d’euros anuals
que provenen de diferents àrees i organismes de l’Ajuntament de Barcelona.

Governança
El PDE es basa en la cultura de la coproducció entre l’Administració pública,
el teixit comunitari, el sector social i el
sector privat. Aquests són els espais de
governança, coproducció i rendició de
comptes:
Grup Impulsor del PDE d’Horta-Guinardó:
és l’espai municipal de lideratge. Es reuneix mensualment i el componen membres de Districte i de les diferents àrees i
direccions de l’Ajuntament de Barcelona
implicats en l’acció socioeconòmica.
Espais de seguiment del PDE i coproducció: en ells s’explicarà l’estat d’execució
del Pla i es buscarà la complicitat i participació dels diferents agents presents,
recollint les seves propostes i fomentant
la seva participació:
•

Xarxa de Foment de l’Ocupació.
Engloba a les diferents entitats i
empreses de l’àmbit sociolaboral que
treballen al Districte, amb una periodicitat de 2-3 vegades l’any.

•

Taula tècnica sectorial de Comerç.
Reuneix principalment les associacions, federacions i eixos comercials
del territori, amb una periodicitat
trimestral.

•

Espais de diàleg amb empreses del
Districte. Espais de nova creació per
coordinar-se, rendir comptes i coproduir amb les empreses.

•

Altres espais o trobades ad hoc, per
a mesures i/o projectes concrets.

Plenària de seguiment del PDE: un cop
l’any hi haurà una sessió de rendició de
comptes per a totes les entitats i veïnat
que vulgui assistir. Les dades i la informació actualitzada es podrà consultar
al web habilitat pel seguiment i coneixement del PDE.

Línies estratègiques
i mesures

02

Impulsar i promoure
activitat econòmica
sostenible i de qualitat

DESENVOLUPAMENT I ECONOMIA DE PROXIMITAT

Actualització anual de la diagnosi que conté
aquest Pla.

01

Realització i explotació d’estudis d’oferta i
demanda de béns i serveis al territori.

Promoure la diversitat
comercial i el comerç de
proximitat

Actualització i anàlisi de l’inventari
d’establiments comercials.

Creació d’un coworking amb retorn
social al territori i altres accions per a la
dinamització de locals buits.

Accions de millora de la competitivitat del
comerç de proximitat.

Increment de l’atenció a iniciatives
socioeconòmiques del Districte.

Suport a l’associacionisme comercial.

Suport financer a projectes que impulsin
l’economia del Districte i dels seus barris.

Enfortiment i visualització dels comerços,
així com altres establiments de béns i
serveis.

Creació d’espais de diàleg amb empreses.

Accions que millorin l’atractivitat
comercial de determinades zones o
carrers.

Descentralització d’esdeveniments
de ciutat vinculats a la promoció
socioeconòmica als quals Horta-Guinardó
incorpori un valor afegit.

OCUPACIÓ DE QUALITAT

03

Fomentar l’ocupació de les
persones en situació d’atur

Increment de l’atenció al veïnat en
situació d’atur.
Accions de formació transversal i
professionalitzadora adreçada al veïnat
en situació d’atur.
Contractació de veïns i veïnes en situació
d’atur per mitjà de projectes integrals
amb contractació o d’altres mesures
d’experienciació laboral.
Accions per al foment de l’ocupació
juvenil de qualitat.
Accions per impulsar la contractació de
persones del territori per empreses amb
seu social o delegació al territori.
Ajuts a la contractació per fomentar
l’ocupació de qualitat.

04

Promoure el treball digne

Generar coneixement sobre la precarietat
laboral.
Accions d’abordatge de la precarietat
laboral.
Impuls de la responsabilitat social
corporativa a empreses.

05

Integrar les accions
d’impuls de l’ocupació
localizades al Districte

Elaboració i manteniment de dos mapes,
un de recursos ocupacionals i un altre de
recursos formatius.
Impuls a la Xarxa de Foment de l’Ocupació
d’Horta-Guinardó, així com altres xarxes
que puguin sorgir de promoció de
l’ocupació als diferents barris.

NOU LIDERATGE PÚBLIC

06

Promoure que la compra
i contractació pública
inclogui clàusules socials
i vetlli pel retorn social al
territori

Contractació pública responsable amb
clàusules socials i mediambientals.
Difusió de les bones pràctiques també als
grans equipaments, empreses i entitats.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

07

Promoure i impulsar
l’Economia Social i
Solidària

Promoció de nova Economia Social i
Solidària al Districte.
Enfortir l’Economia Social i Solidària
existent a Horta-Guinardó.
Impuls de l’Economia Social i Solidària a
partir d’iniciatives comunitàries existents.
Accions d’acompanyament, formació i de
sensibilització a persones i iniciatives.
Visibilització d’iniciatives existents
d’Economia Social i Solidària.
Impuls a iniciatives socioempresarials
existents al territori.

Districte
d’Horta-Guinardó

