treballem

per una economia més propera
Pla de Desenvolupament Econòmic
de Sants-Montjuïc 2017-2021

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

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc (PDE) és el
full de ruta de l’activació i el desenvolupament econòmic del districte
de Sants-Montjuïc per al període
2017-2021.
Impulsat pel districte de
Sants-Montjuïc i Barcelona
Activa, el PDE és un instrument
per impulsar el model econòmic del Districte: una economia
plural, diversa, sòlida i arrelada
a l’entorn, que contribueixi a satisfer les necessitats del veïnat
a partir del reconeixement de
les principals potencialitats del
territori i de la concertació entre
les diferents àrees de l’Ajuntament i el teixit comunitari, social
i empresarial.

Ha estat elaborat a partir de l’anàlisi
i el debat de diferents agents i àrees
municipals, dels processos de participació ciutadana del Pla d’Actuació de
Districte i de sessions de treball específiques al voltant del mateix PDE amb les
entitats del territori.
Amb vocació de ser un paraigua integrador d’un conjunt d’accions -siguin
impulsades o coimpulsades per l’Administració, o pel teixit social i comunitari o l’econòmic-, vol generar un marc
coherent i coordinat d’intervenció de
les accions preexistents i determinar
noves intervencions necessàries per
atendre les necessitats del territori i
avançar cap a un model econòmic més
just i sostenible. Vol ser una eina i un
document de referència per fer avançar
en les polítiques públiques i també per
generar noves respostes complementàries des de l’acció social, empresarial
o comunitària.

El Pla de Desenvolupament Econòmic
de Sants-Montjuïc vol contribuir en la
mesura del possible a revertir tendències que es donen al territori i són
contraposades al model socioeconòmic
desitjat: atur i precarietat laboral, gentrificació i la manca d’impacte del teixit
industrial en la generació d’ocupació al
territori. Malgrat que aquestes tendències estan relacionades amb causes
estructurals, profundes i d’un abast
territorial molt més ampli, el PDE no vol
deixar de posar-hi focus i de promoure
intervencions i estratègies encaminades
a revertir-les.

Atur i precarietat laboral
La gentrificació
Manca d’impacte del teixit
industrial en la generació
d’ocupació al territori

A la vegada que el PDE indica dinàmiques no desitjades, vol apuntar amb
claredat cap a sectors o àmbits econòmics que cal potenciar especialment,
per apropar-se al model cercat d’economia plural, diversa, sòlida i arrelada
a l’entorn. Aquests sectors i àmbits
econòmics són els següents:

Treball de cures i serveis a les persones
Economia Social i Solidària i consum
responsable
Comerç i serveis de proximitat
Indústria i economia circular
Art i cultura (inclou artesans i artesanes, artistes, arts escèniques, etc.)
Esports, lleure i natura
El PDE s’adreça fonamentalment a veïns i veïnes
dels barris de Sants-Montjuïc, i també a les persones que vénen a treballar diàriament i hi fan
vida, i que configuren també aquest territori.
D’entre els veïns i veïnes, el PDE vol posar èmfasi
en la seva atenció a aquells col·lectius que tenen
una situació de major vulnerabilitat per trobar
feina en condicions dignes o emprendre projectes propis. Aquests col·lectius són:
Persones de més de 45 anys en situació d’atur
Persones en situació d’atur de llarga
durada
Joves (16-29 anys) en situació d’atur i
amb baixa qualificació
Dones (especialment en atur, precarietat o pobresa)
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc va ser presentat l’any 2017, esdevenint
mesura de govern. Té assignat un pressupost mínim d’1,5 milions d’euros anuals, provinent de diferents
àrees i organismes de l’Ajuntament de Barcelona.
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Demogràfics1
18.518 23.935 40.831 181.162 1.610.427

Població (1)

40.104

1.146

30.397

10.316

15.915

% Població del Districte

22,1%

0,6%

16,8%

5,7%

8,8%

10,2%

% Increment interanual
de població

-0,28%

0,09%

0,08%

-0,38%

0,7%

0,48% -0,62% -0,14% -0,8%

Densitat neta de població
(hab/ha)(2015)

1.016

31

773

909

703

890

956

732

724

619

Esperança de vida, 2013
(anys)

82,6

65,4

84

82,3

82,5

83,3

84,5

83,7

83,1

83,4

Índex renda familiar
disponible (2015)

74,3

36,9

70,4

83,2

82,2

74,3

77

88,2

78,1

100

Total aturats
(Desembre 2016)

2.486

125

1.816

625

777

912

977

1.861

9.580

78.864

Pes atur registrat (població
16-64 anys) en %
(Desembre 2016)

8,8

16,3

9,1

9,1

7,1

7,5

6,1

6,9

7,9

7,5

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

7,7%

10%

7%

4,7%

5,6%

3,8%

4,9%

4,6%

5,8%

77.738

13,2%

22,5% 11,2%
0,1

Socioeconòmics

(1) Padró Municipal d’Habitants 01.01.2016
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.

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. És per això que el Pla contempla la creació de diversos espais de
governança i el reconeixement d’altres
que existeixen fa anys:
Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de
Sants-Montjuïc: és l’espai municipal
de lideratge del PDE. El Grup Motor es
reuneix mensualment i el componen
membres de les diferents àrees i direccions de l’Ajuntament de Barcelona.

Espais de coproducció i seguiment
del PDE: per generar nous projectes i
també per fer un seguiment de diferents
aspectes del PDE, es comptarà amb els
següents espais:
•

Comissió Sociolaboral de Poble-sec:
Comissió del Pla Comunitari del
Poble-sec on es treballa des de fa
anys temes sociolaborals i socioeconòmics entre diferents entitats del
territori. Periodicitat mensual.

•

Grup de Desenvolupament Socioeconòmic de La Marina: grup de
recent creació al barri de La Marina,
hereu de l’antiga Taula Sociolaboral
de La Marina. Periodicitat bimensual.

•

Grup de Desenvolupament Socioeconòmic dels barris del centre de
Sants-Montjuïc: nou espai d’intercanvi i coordinació que proposa el
PDE amb la intenció que totes les
entitats i veïns i veïnes que vulguin
puguin fer seguiment del PDE i articular propostes i accions de desenvolupament econòmic. Periodicitat
bimensual.

•

Taula d’Empreses: espai de recent
creació, atesa la voluntat d’empreses
de la zona del polígon de La Marina
i entorn, de sumar esforços per al
desenvolupament al territori. Periodicitat bimensual.

Reunió plenària de Districte: espai de
rendició de comptes global, on el grup
impulsor informarà de l’estat d’execució
del PDE. Oberta a tots els actors que participin en els diferents espais, es convocarà en el primer any del Pla, a la meitat i
un cop finalitzat.
Un cop a l’any es presentarà un informe
amb l’estat de les accions del Pla a la
reunió plenària del Consell de districte de
Sants-Montjuïc. Les dades i la informació
actualitzada es podran consultar al web
habilitat pel seguiment i coneixement del
Pla.

Línies
estratègiques
i mesures
DESENVOLUPAMENT I ECONOMIA DE PROXIMITAT

01

Millorar el coneixement
de la realitat
socioeconòmica

Actualització anual de la diagnosi d’aquest
pla i ampliació amb dades rellevants

02

Reforçar el comerç de
proximitat

Actualització i anàlisi de l’inventari
d’establiments comercials del Districte
Realització d’estudis d’oferta i demanda de
béns i serveis al territori
Accions de millora de la competitivitat i del
comerç de proximitat
Enfortiment i promoció de la visibilitat dels
establiments comercials del Districte
Impuls de l’associacionisme comercial
Accions de promoció de la implicació
del comerç d’origen estranger en la vida
associativa i comunitària dels barris

03

Promoure activitat
econòmica sostenible i de
qualitat

Increment de l’atenció a iniciatives
econòmiques del Districte
Suport financer a projectes que impulsin
l’economia del Districte i dels seus barris
Activació de locals i establiments buits:
baixos de protecció oficial
Accions de dinamització econòmica i
comunitària vinculades a la recuperació de
la muntanya de Montjuïc
Suport a l’activitat d’artesans, artesanes i
artistes
Foment del cotreball de qualitat i els
tallers d’oficis
Dinamització socioeconòmica de l’Avinguda
Paral·lel
Accions per a la reducció de l’escletxa
digital al Districte
Dinamització del teixit industrial i
empresarial
Creació de la Taula d’Empreses de Districte

OCUPACIÓ DE QUALITAT

04

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

05

Lluitar contra les
condicions de
precarietat laboral

Increment de l’atenció a veïns i veïnes en
situació d’atur

Generació de coneixement sobre la
precarietat laboral al Districte

Accions específiques a barris
especialment afectats per l’atur

Accions divulgatives per al coneixement de
drets i deures laborals bàsics i economia de
les cures

Accions de formació-capacitació
ocupacional i professionalitzadora
adreçada als veïns i a les veïnes en
situació d’atur
Contractació de veïns i veïnes en situació
d’atur per mitjà de plans d’ocupació o
altres mesures d’experienciació laboral
Accions per al foment de l’ocupació
juvenil de qualitat a Sants-Montjuïc
Ajuts a la contractació per fomentar
l’ocupació de qualitat

Impuls de la responsabilitat social
corporativa al districte de Sants-Montjuïc

06

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

Suport i coordinació amb les xarxes
d’entitats dedicades a la promoció de
l’ocupació als diferents barris del Districte
i coordinació dels serveis públics
Elaboració i manteniment d’un mapa de
recursos ocupacionals i formatius del
Districte

NOU LIDERATGE PÚBLIC

07

Impulsar una major
contractació pública
socialment responsable des
del Districte

Elaboració d’un catàleg de proveïdors/es
de proximitat de productes i serveis del
Districte
Accions de difusió i comunicació de
l’aplicació de les clàusules de contractació
pública i criteris de gènere a Sants-Montjuïc
Impuls, en la mesura del possible i en
el marc jurídic vigent, de la compra de
productes i la contractació de serveis
a agents de proximitat i/o a actors de
l’Economia Social i Solidària
Seguiment del compliment de les
obligacions socials de les empreses
contractades pel Districte
Promoció de les relacions intersectorials
entre educació i economia, i entre salut i
economia de les cures

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

08

Promoure i impulsar
l’Economia Social i Solidària
al Districte

Promoció de nova Economia Social i
Solidària
Accions d’acompanyament, formació i
sensibilització a persones i iniciatives
Visibilització d’iniciatives existents
d’Economia Social i Solidària
Impuls de l’Economia Social i Solidària a
partir d’iniciatives comunitàries existents
Impuls a iniciatives socioempresarials
existents al territori
Creació d’espais de treball i d’interlocució,
representació i articulació de l’Economia
Social i Solidària d’abast de Districte
Promoció de la coproducció d’espais de
formació i assessorament en matèria
d’Economia Social i Solidària, a partir de
Coòpolis
Desenvolupament d’una xarxa o
infraestructura per contrarestar l’escletxa
digital

Per a més informació

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic
proximitat@barcelonactiva.cat

Districte de
Sants-Montjuïc

