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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 2018 més de 52.000 persones i més de 7.000 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.

24.961

persones ateses
a través dels diferents serveis
i programes per al foment de l’ocupació

11.952

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

57%

12.846

persones ateses als serveis
d'assessorament personalitzat (+15%)

1.145

persones contractades en programes
per a col·lectius, consolidant els Projectes
Integrals d’Ocupació amb Contractació.

81

persones en situació de vulnerabilitat
contractades a través del Servei
d’Assessorament en les Clàusules Socials
de Contractació Responsable.

10.000

Prop de
visitants al primer Saló de l’Ocupació
Juvenil, en el marc del Saló de
l’Ensenyament.
Desplegament de la línia d’ajuts ‘Bona
feina, Barcelona’ a empreses i persones
autònomes per formalitzar noves
contractacions i fomentar l’ocupació
de qualitat.

3.219.329

visites (+26%) al web Barcelona Treball

+6.900

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

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.

13.780

2.371

persones ateses
a través dels serveis i programes

nous projectes empresarials
acompanyats intensivament

56%

59%

dones

dones

Elaboració del Mapa de recursos
ocupacionals de la ciutat per recollir
i acostar l’oferta ocupacional a la
ciutadania, i con a eina de disseny de
polítiques públiques en aquest àmbit.

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, fomentant la
creació de riquesa i d’ocupació de qualitat.

EMPRENEDORIA

55%

dones

EMPRESES

dones

8.072

persones participants (55% dones)
a les sessions informatives.

4.855

persones participants
en les activitats
formatives de
creació d’empreses.

58%
dones

769

persones participants (77% dones)
en programes a mida per a la creació
d’empreses.

1.203

dones participants (+350%) a les activitats
per a l’emprenedoria del programa LIDERA
per a dones professionals, directives,
pre-directives i emprenedores.

230

empreses i 35 projectes instal·lats
als espais d’incubació i creixement
empresarial de Barcelona Activa.
Inici del desplegament del nou model
d’atenció a les persones emprenedores
Noves sessions informatives
Nous formats en el Servei
d’Assessorament
Aproximació al territori a través del nou
centre Nou Barris Activa
Entrada de les primeres empreses a l’UX
Lab (User Experience Lab), ubicat a la
incubadora Glòries, per ajudar a projectes
i empreses a fer un testeig d’usabilitat dels
seus productes abans de sortir al mercat.

7.125

empreses
i entitats ateses

4.324
persones
ateses

607

constituïdes a través del
empreses Servei de Constitució
d’Empreses.

FORMACIÓ
I INNOVACIÓ

Serveis de formació i innovació en economia
digital (foment de les vocacions cientíﬁc-tecnològiques, reducció de l’escletxa digital i
millora de la capacitació tecnològica) sota la
marca Cibernàrium i oferta de formació en
creació i gestió empresarial.

15.733

persones beneﬁciades en
5.286 activitats formatives en els
àmbits de la creació i gestió d’empreses
i la formació tecnològica.

59%

54,9

aixecats a través del Servei
M€ de Finançament Empresarial.

1.519

incorporades a les empreses
persones a través del Servei de Gestió
del Talent.
Impuls a les 3 línies d’ajuts: a persones
autònomes, a la continuïtat empresarial
i ‘Bona Feina, Barcelona’.
Consolidació de 4 línies d’acompanyament empresarial:
Suport a la indústria
Promoció de l’RSC empresarial
Transmissió empresarial als barris
Millora de la competitivitat del sector
comerç
Adequació del Parc Tecnològic per oferir
nous serveis i programes de suport al
prototipatge empresarial i la innovació,
conjuntament amb la posada en marxa del
nou Ateneu de Fabricació.

dones

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.

97

projectes
ﬁnançats

Desplegament de tots els Plans de
Desenvolupament Econòmic de districte
HortaGuinardó
Nou
Barris
Sant
Andreu
Sant
Martí

accions
d’alfabetització i
capacitació inicial

persones formades mitjançant 116
continguts de capacitació
tecnològica online.

562

persones han millorat les seves
competències amb l'IT Academy, en perﬁls
demandats per les empreses.

2.000

nens i nenes en edat escolar participants en
accions de foment de les vocacions
cientíﬁques i tecnològiques en el marc
del Pla Barcelona Ciutat Digital.
Impuls a la fabricació digital amb la
incorporació dels Ateneus de Fabricació
un model més participatiu, accessible i obert
a tota la ciutadania.

SantsMontjuïc

Ciutat
Vella

Posada en marxa el nou equipament
Nou Barris Activa per aproximar els
recursos disponibles al veïnat i ampliar la
cobertura d’accions destinades a tots els
agents i entitats del districte.

1.015

persones ateses (56,1% dones)
al nou espai Nou Barris Activa
Consolidació del Punt de Defensa dels
Drets Laborals de Ciutat Vella i obertura
de dos nous Punts, als districtes de
Sants-Montjuïc i de Nou Barris.

747

65%

d’euros
materialitzats

2.105

3.786

2.156

persones ateses en la
totalitat de les accions

2,27M

12.379

10.216

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

Subvencions per a l’impuls socioeconòmic
del territori (convocatòria 2018)

persones formades
en l’àmbit de l’economia digital al
Cibernàrium, que ha reorientat el model
d’alfabetització per a col·lectius més
vulnerables

en formació
avançada

INNOVACIÓ
SOCIOECONÒMICA

persones ateses
(60,4% dones).

dones

Consolidació del Servei d’Assessorament
per a projectes i organitzacions
d’Economia Social i Solidària:
568 persones (60% dones)
467 projectes d’emprenedoria
i organitzacions ESS

566

persones participants en accions de
promoció de l’ESS a barris i districtes

176

persones ateses (57% dones)
en situació de vulnerabilitat social

Posada en marxa d’innoBA, el centre
de referència municipal de la Innovació
Socioeconòmica.
Consolidació del nou servei
d’assessorament per a la implementació
de la clàusula de subcontractació amb
empreses d’economia social.
Sistematització del model integral
d’intervenció socioeconómica, per a
projectes cooperatius (Alencop
i Diomcop).
Ampliació de les accions per al foment
del cooperativisme entre el jovent,
arribant a 328 estudiants.

