treballem

per una economia més propera
Pla de Desenvolupament Econòmic
de Sant Andreu 2017-2021

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 de Sant Andreu 2017-2021 és el full de ruta
per, des de la proximitat, impulsar i
generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al
territori, tot contribuint a satisfer
les necessitats del seu veïnat.
El Pla implica i es dirigeix a: veïns i
veïnes en situació d’atur i de precarietat laboral; comerços i serveis de
proximitat; empreses del polígon
del Bon Pastor; persones que volen
desenvolupar iniciatives emprenedores d’economia convencional i
d’altres economies, tant de forma
individual com col·lectiva; entitats
d’Economia Social i Solidària; iniciatives comunitàries i, en general,
el conjunt d’agents socioeconòmics del districte de Sant Andreu.

Neix amb la vocació de ser un
paraigua que integri i coordini el
conjunt d’intervencions relacionades amb el desenvolupament
econòmic: l’ocupació de qualitat,
l’economia de proximitat, l’Economia Social i Solidària, el turisme
sostenible i el nou lideratge públic.
Intervencions que poden ser impulsades o coimpulsades per l’Administració, el teixit social i comunitari, o l’econòmic.
Té la visió de l’economia plural, la
que promou condicions de treball
justes en un entorn saludable i que
té en compte la protecció ambiental i la cohesió social. Sense
oblidar la mirada de gènere, la dels
diversos col·lectius generacionals i
la mirada intercultural.
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22.097 146.706 1.610.427

Socioeconòmics

Potencialitats

Territori divers: set barris de tradició,
trajectòries, entramats i orografia diverses, fet que es tradueix en una riquesa de
visions, potencialitats i recursos.
Capital cultural: que inclou des de les
arrels més tradicionals fins a les propostes més innovadores, i aposta per la
promoció cultural, tant en els vessants
de creació com en els de programació,
difusió i visualització de projectes.
Teixit associatiu molt ric, variat i dinàmic:
gran diversitat d’entitats ben arrelades
de caire cultural, de suport i inclusió
social, de lleure o d’activitat econòmica,
entre d’altres.
Dinamisme comercial: un important teixit
comercial de proximitat que s’estructura
en sis associacions de comerciants i dos
eixos comercials.
Polígon industrial del Bon Pastor: prop
de la meitat de l’espai productiu del
Districte correspon a l’activitat industrial,
amb el potencial que està ubicat dintre la
trama urbana de la ciutat.

Conjunt de projectes de referència a la
ciutat: espais de referència artística, com
les Fàbriques de Creació, la Nau Ivanow, la
Fabra i Coats o el Parc de Recerca Creativa
del Canòdrom, que poden ser generadors
d’oportunitats.
Xarxa d’equipaments: de diversa tipologia, des de Centres Cívics i Casals de
Barri, fins a escoles de persones adultes
o empreses d’inserció sociolaboral.
Patrimoni arquitectònic: singularitzat en
espais com la Fabra i Coats, la Casa de
l’Aigua, la Casa Bloc, les Cases Barates
del Bon Pastor, el barri antic de Sant
Andreu de Palomar o els edificis que en
el seu moment van acollir cooperatives,
entre d’altres.
El riu Besòs i el Rec Comtal: espai recuperat i actiu per al desenvolupament
d’activitats esportives, culturals i de
lleure.

El 4 de juliol de 2017 es va presentar en el Plenari del Districte el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 2017-2021. Aquest Pla és fruit d’un procés d’anàlisi i debat amb persones
representants de 47 entitats presents al territori, que han fet un total de 143 aportacions, i es
concreta en 10 línies estratègiques d’intervenció i 42 mesures.
Es preveu una assignació econòmica mínima d’1,5 milions d’euros anuals per implementar i desenvolupar mesures que permetin executar el Pla, que marca el full de ruta del desenvolupament
socioeconòmic de Sant Andreu per als pròxims cinc anys.

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant
Andreu vol ser una eina que treballi per revertir
les dinàmiques socioeconòmiques del Districte
en relació amb:

L’atur i la precarietat laboral,
que de forma rellevant es concentra
en les persones en situació d’atur de
llarga durada, persones majors de 45
anys amb baix nivell formatiu i persones
joves, amb especial atenció de forma
transversal a les dones en els tres
col·lectius.
Les desigualtats socioeconòmiques
entre els set barris del Districte, que
els indicadors socioeconòmics identifiquen de forma diferenciada entre
els barris de la franja -la Trinitat Vella,
el Bon Pastor i Baró de Viver- i la resta
-Navas, el Congrés i els Indians, la
Sagrera i Sant Andreu de Palomar.
La pèrdua de comerç de proximitat,
que cal entomar creant una estratègia
que enforteixi la dimensió empresarial d’aquest tipus de comerç alhora
que faci valdre el rol de creació d’ocupació i de cohesió social.
Estancament del polígon industrial
del Bon Pastor com a pol d’activitat
econòmica, que requereix una reactivació en línia amb les noves tendències d’aquest àmbit.

Per transformar aquestes dinàmiques es treballa des d’una mirada global, apostant per
un desenvolupament diversificat que tingui
en compte tant les necessitats com les potencialitats del Districte, juntament amb les
possibilitats d’inserció laboral i la generació
d’activitat econòmica. El Pla proposa actuar
de forma prioritària en els sectors econòmics
següents:
Cultura i innovació
Serveis a les empreses, especialment de base industrial i comerç
Lleure, educació i esports
Serveis a les persones
Economia verda i circular
Economia Social i Solidària

Governança

El Pla de Desenvolupament Econòmic
es basa en un model de coproducció
entre l’Administració pública, el teixit
social i comunitari i el sector privat.
Aquest model és present tant en el
disseny com en el desplegament del
Pla, que implica execució, gestió i
avaluació.
Per fer-lo efectiu, els espais de treball
i concertació són els següents:
• Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de
Sant Andreu: és l’espai municipal
de lideratge, on es posa en comú
l’estratègia i el conjunt d’intervencions de desenvolupament econòmic que es duen a terme des de les
diferents instàncies municipals.
Es reuneix amb una periodicitat
mensual.
• Consell de Comerç, Taula d’Economia Social i Solidària, Taula d’Ocupació i Grup de millora del polígon:
són els espais de rendició global de
comptes, on el Grup Motor informa
de l’estat d’execució del Pla. El seu
objectiu fonamental és incentivar
que els agents que hi participin
avaluïn el grau de compliment
de les línies estratègiques, fent
seguiment de la implementació
dels projectes i recollint propostes. Un cop l’any es presentarà un informe de l’estat
de les actuacions del Pla en la
sessió plenària del Consell de
Districte.

• Espais de coproducció: són els espais d’operativització de les mesures. Lideren i assignen les tasques derivades del desplegament
del Pla, el coordinen tècnicament, en fan el
seguiment i l’avaluació i prenen les decisions
per implementar aquestes mesures. Es convoquen des del Grup Motor o des d’iniciatives
o entitats del territori.
S’està habilitant un web perquè
totes les persones interessades a conèixer el
Pla i fer-ne un seguiment puguin consultar-hi
les dades i la informació actualitzada.

Línies
estratègiques
i mesures
Ocupació de qualitat

01

Impulsar l’ocupació dels
veïns i les veïnes en situació
d’atur

Sessions informatives i activitats de foment
de l’ocupabilitat que acostin recursos
ocupacionals al Districte.
Accions per al foment de l’ocupació juvenil
de qualitat mitjançant el desplegament
de ciwnc mesures del Pla per al Foment de
l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020.
Nou dispositiu d’inserció sociolaboral
per a persones joves d’entre 16 i 35 anys,
amb problemàtiques de salut mental i/o
patiment psicològic que volen accedir
al mercat laboral o retornar al sistema
educatiu.
Projectes d’atenció integral i d’impuls per
l’ocupació en barris amb vulnerabilitats
especials que requereixin especificitats,
en funció de les característiques de la
població que hi resideix.
Accions de formació-capacitació,
professionalitzadores o ocupacionals,
que inclouen la formació amb impacte
comunitari, la formació en competències
transversals i la capacitació en tecnologies
de la informació i comunicació.
Contractació de persones en situació
d’atur per mitjà de plans d’ocupació o
altres mesures d’experienciació laboral
que combinin accions de formació amb el
desenvolupament de tasques d’interès per
a la comunitat.

Creació d’una Taula d’Ocupació al Districte
com un espai d’intercanvi i coordinació
de projectes ocupacionals i d’intercanvi
d’experiències entre les diferents
iniciatives del territori.

02

Promoure treball digne

Radiografia sobre la precarietat laboral de
les persones residents al districte de Sant
Andreu.
Accions específiques per a persones en
situació de precarietat laboral.
Impuls de la responsabilitat social de les
empreses al Districte.

Desenvolupament i economia de proximitat

03

Promoure el comerç de
proximitat

Enfortiment de la visibilitat del comerç de
proximitat.
Impuls de l’associacionisme comercial.
Millora de la competitivitat i l’emprenedoria
mitjançant actuacions que donin resposta a
necessitats formatives, d’assessorament o
de transmissió empresarial, entre d’altres.
Foment de les sinergies amb altres
sectors econòmics del territori: el polígon
industrial, la cultura, la restauració i les
activitats turístiques.
Integració d’hàbitat urbà i comerç
mitjançant la connexió entre zones
comercials i l’impuls d’actuacions en els
mercats municipals.
Posada en valor de la funció territorial i
social del comerç.

04

Promoure activitat
econòmica sostenible i de
qualitat

Detecció dels pols econòmics que té el
territori per crear activació econòmica, com
poden ser les Fàbriques de Creació o el
Canòdrom.
Foment de projectes d’impuls socioeconòmic
del districte de Sant Andreu, per mitjà
d’instruments de finançament municipal.
Assessorament tècnic a projectes de
base comunitària i d’entitats del territori
sobre ocupació i desenvolupament local,
existents o emergents.
Sessions informatives i formatives per al
foment de l’activitat econòmica dirigides a
l’emprenedoria i l’empresa.
Impuls d’accions d’informació i
sensibilització sobre finançament
alternatiu.
Impuls d’eines per a l’activació de locals
buits amb programes per afavorir la
instal·lació de nova activitat econòmica en
algunes zones del Districte.

05

Dinamització industrial del
polígon del Bon Pastor

Incorporació d’una figura de dinamització
industrial per millorar la competitivitat del
teixit econòmic del polígon.
Cartera de serveis i programes adaptats per
a les empreses del polígon.
Programes d’economia verda i circular
per fer més sostenibles els processos de
producció, transport i consum de béns i
serveis.
Enfortiment de la cooperació empresarial
per mitjà de connexions entre empreses i el
reforç de l’estructura associativa.
Dinamització de naus buides per millorar
l’atractivitat.
Promoció de la incorporació de dones a les
empreses del polígon.

Economia Social i Solidària

06

Promoure nova Economia
Social i Solidària

Promoció de l’Economia Social i Solidària,
des del teixit comunitari, amb l’adopció
d’un rol per impulsar iniciatives, tant pel
que fa a la identificació com a l’execució o
difusió de projectes.
Accions d’acompanyament, formació i
sensibilització a persones i iniciatives.

07

Enfortir l’Economia Social
i Solidària existent a Sant
Andreu

Identificació i visibilització d’iniciatives
d’Economia Social i Solidària i accions
que afavoreixin la coneixença entre les
diferents experiències.
Impuls de l’Economia Social i Solidària a
partir d’iniciatives comunitàries existents.
Suport a la consolidació d’iniciatives
socioempresarials viables i alineades amb
l’interès públic.
Dinamització i participació en els espais
d’interlocució, representació i articulació
de l’Economia Social i Solidària del
Districte.
Participació en el desenvolupament
i consolidació de la Fira d’Economia
Solidària de Catalunya, referent del sector
a la ciutat de Barcelona.
Exploració de la viabilitat d’una experiència
pilot de desenvolupament d’una xarxa o
infraestructura per contrarestar l’escletxa
digital.

Turisme sostenible

08

Gestionar el turisme com a
desenvolupament econòmic
de proximitat

Gestió del patrimoni cultural i vivencial
del Districte com a tractor d’activitat
econòmica.
Impuls per generar projectes finançats per
l’impost sobre les estades en establiments
turístics (IEET).

Un nou lideratge públic

09

Creació d’un nou model
de l’activitat econòmica
al territori

Identificació i mapatge del conjunt
de recursos ocupacionals i formatius
d’entitats i operadors públics del Districte.

10

Impuls d’una major contractació
pública socialment responsable
des del Districte

Elaboració d’un catàleg de potencials
proveïdores i proveïdors de proximitat, de
productes i serveis de Sant Andreu.
Impuls de la compra de productes i
contractació de serveis a agents de
proximitat i/o a actors de l’Economia Social
i Solidària.
Compliment de les obligacions socials
de les empreses contractades per
prestar serveis al Districte per mitjà d’un
seguiment.

Per a més informació

ajuntament.barcelona.cat/santandreu/
pla-desenvolupament-economic/
proximitat@barcelonactiva.cat

Districte de
Sant Andreu

