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QUÈ ÉS EL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (PDE) 

 

 

 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 

1. És el full de ruta per a la dinamització i 

transformació socioeconòmica del districte 

de 2016 a 2021. 

 

2. Es constitueix la Taula d’Activació 

Econòmica  del districte de Nou Barris el 

juny de 2016, en la que està representada 

l’equip de govern i tècnic del districte, 

Barcelona Activa (ocupació, innovació 

socioeconòmica, empresa i proximitat), la 

direcció de Comerç, el Comissionat d’ESS i 

Pla de Barris.  

 

3. Es presenta com a mesura de govern en 

Consell Plenari el març de 2017, però inclou 

actuacions des de l’inici des de la  constitució 

de la Taula d’Activació Econòmica. 

 

4. S’ha elaborat a partir de propostes del teixit 

social, comunitari i econòmic de Nou 

Barris. 

 

5.     L'impulsa el Districte de Nou Barris i la 

Direcció de Desenvolupament de Proximitat de 

Barcelona Activa, en coordinació amb totes 

les altres àrees de l'Ajuntament dedicades a 

Promoció Econòmica. 

 

6.   Articula i ordena accions que ja existien i 

impulsava Barcelona Activa i d’altres àrees 

sense que ja existien però de manera 

inconnexa les unes de les altres. 

 

7.   Idea i articula noves accions amb alt 

component innovador. 

 

 

 Vídeo Presentació PDE Nou Barris 

bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 

https://www.youtube.com/watch?v=7GXsMEEEBhQ&feature=youtu.be
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Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 

PRESSUPOST DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

 

 

 

 
El pressupost per a les actuacions del 2019 vinculades a Barcelona Activa ha estat 4.713.700 €,  el que suposa un augment del 69% respecte 

el 2015. El desglossament per línies d’activitat és el següent: 

 

 Ocupació 3.683.522 € 

 Emprenedoria 232.371 € 

 Formació Tecnològica 38.712 € 

 Empresa 273.615 € 

 Innovació Socioeconòmica 198.071 € 

 Proximitat 287.410 € 

 

Districte de Nou Barris: 468.727 €., amb el següent desglossament:  

 

 Projectes dinamització ocupació 182.810 € 

 Projectes dinamització comerç 172.432 €  

 Suport activitats promoció turisme 46.170 € 

 Infraestructures accions promoció econòmica 23.116 € 

 Manteniment equipaments  promoció econòmica 44.198 € 

 

 

Direcció de Comerç: 145.984 €  

 

Convocatòria de subvencions Impulsem el què Fas: 323.690€ 

 

Convocatòria de subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidària: 40.670 €  

 

Pla de Barris: 1.376.398 €. Una despesa de 425.664€ a Roquetes; 537.539€ a Zona Nord  i  413.194€ a Trinitat Nova  (algunes partides poden 

estar incloses en pressupost de Barcelona Activa / Convocatòria Subvencions Impulsem el que Fas i per aquest motiu no es sumen al 

pressupost global).  

 

Així doncs, el pressupost global del conjunt d’aquestes partides és  5.692.771€ 
 

 

 

 

 

 

 

bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris- 
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Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 

RESULTATS METODOLÒGICS 

 

 

 

 
 La coordinació de l’Ajuntament en matèria de desenvolupament econòmic per primera vegada al 

territori implicant a totes les àrees de Promoció Econòmica de l’Ajuntament: Direcció de Comerç, 

Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària, , Direcció de Turisme, 

Direccions Operatives de Barcelona Activa (Ocupació, Empresa, Formació, etc) i Pla de Barris. 

 

 La Taula d’Activació Econòmica (TAE)  de Nou Barris es reuneix mensualment,  per compartir 

estratègia, coordinar intervencions i informar. S’ha convertit en l’espai natural on tractar els temes de 

desenvolupament econòmic de Nou Barris per part de les àrees de promoció econòmica de l’Ajuntament.  

 

 S’ha dotat al districte d’una estructura d’experts en desenvolupament econòmic incrustada en els 

seus equips i dinàmiques, treballant amb Gerència i la Direcció de Serveis a les Persones i Territori que es 

suma a la figura de la tècnica d’accions de barris de Roquetes, Torre Baró - Ciutat Meridiana, del programa 

Treball als Barris.  

 

 Estem iniciant una dinàmica de diàleg i treball periòdic amb les entitats del territori per coproduir i 

articular projectes de desenvolupament econòmic  mitjançant espais de governança. 

 

 

 

 

 

 

bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 
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Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 

INDICADORS GLOBALS PDE 

 
 3.202 veïns i veïnes de Nou Barris atesos en matèria d’ocupació. 

     

És el segon districte de ciutat amb major nombre de persones ateses: 

 

 2.337 s’han orientat laboralment 

 1.782, han participat en accions d’intermediació laboral 

 622, han accedit a formació ocupacional 

 324 han participat en programes d’experienciació laboral que incorporen contractació 

 

 24,2% és la taxa de cobertura de persones ateses/atur registrat. 

 

 332 empreses i entitats del districte han utilitzat serveis per a la seva consolidació. 

 

 82 veïns i veïnes del districte han impulsat el seu projecte empresarial amb el suport de Barcelona Activa. 

 

 124 veïns i veïnes han participat en accions d’enfortiment i promoció de l’Economia Social i Solidària.  

 

 413 persones han assistit a accions i programes de formació tecnològica per professionals, 251 en accions 

de formació tecnològica inicial i 203 han fet realitzat formació on line. 

 
 
* Una mateixa persona pot realitzar més d’una acció 
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RESUM 2019 
Les accions més destacades durant al 2019 han estat les següents: 

En  matèria d’ocupació: 

 3.094 persones (59% dones i 41%homes) han estat usuàries de Nou Barris Activa, equipament municipal 

per a la promoció econòmica i l’ocupació. Destaquem: 

 797 persones s’han assessorat al  Punt d’Orientació i Recerca de Feina, 660 a l’Espai de Recerca 

de Feina, 440 han fet activitats formatives orientades a la inserció laboral i 83 han participat en el 

Programa d’Acompanyament a la Inserció, UBICAT (programa de nova incorporació) 

 

 637 persones han estat ateses al Punt de Defensa de Drets Laborals de Nou Barris. 

 

 Des del segon semestre Nou Barris Activa, s’ha convertit, per donar resposta a les necessitats d’una 

part de l’usuariat, en una nova Antena Cibernàrium que ofereix un itinerari d’alfabetització digital, al 

qual han assistit 69 persones.  

 

 Amb l’objectiu de donar a conèixer Nou Barris Activa, s’han realitzat 25 visites a entitats i 

equipaments de Nou Barris  i 17 entitats han fet una visita a l’equipament per tal de conèixer els 

serveis que ofereix. D’aquesta acció han sortir diverses col·laboracions amb entitats.  
 

 456 joves han participat en el servei d’intermediació sociolaboral de Les Basses 

 186 joves han estat atesos pels Referent d’Ocupació Juvenil, de transició del sistema educatiu al laboral 

amb la complicitat de les entitats del territori 

 45 joves de Nou Barris (49% noies i 51% nois) han participat en el programa ocupacional Itínere joves, 

dirigit a joves amb malestar psicològic, desenvolupat a l’espai jove les Basses 

 997 persones han participat al programa Làbora, programa ocupacional que orienta, forma i acompanya a 

persones en situació de vulnerabilitat i dificultats d’accés al mercat laboral. 

 bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
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RESUM 2019 

Les accions més destacades durant al 2019 han estat les següents: 

 

 122 joves han estat usuariat del Tastet d’Ofici per a Joves de Roquetes 

 En els Dispositius d’inserció sociolaboral de Treball als Barris, s’han atès a 484 persones (53%  homes i 

47%  dones) en situació d’atur i amb dificultats d’inserció,. 223 son de Roquetes i 261 de Torre Baró i Ciutat 

Meridiana. Han participat en 1.822 accions 

 Programa de suport a la convalidació d'estudis de títols no universitaris per a persones residents a Zona 

Nord, Roquetes i Trinitat Nova. S’han gestionat 129 convalidacions, sent al més gestionada el batxillerat. 

 193 veïns i veïnes de Nou Barris ha rebut formació tecnològica bàsica en diferents antenes Cibernarium de la 

ciutat: 358 han realitzat formació tecnológica especialitzada al Cibernàrium  

 

En matèria de contractació de persones en situació d’atur 

 

 244 persones (54% dones i 46% homes) de Nou Barris han estat contractades en els Projectes Integrals amb 

Contractació. El Districte de Nou Barris ha gestionat 198 places d’aquest projecte, el que suposa el  25 % del 

total de ciutat. 

 S’ha contractat a 78 persones de Nou Barris en el marc del Programa d’ajuts a la contractació, “Bona Feina, 

Barcelona”, sent el segon districte amb major nombre de contractació i s’hi han acollit 22 empreses del 

territori. 

 A partir del servei d’intermediació laboral, s’ha gestionat contractat 150 residents i s’ha gestionat 77 ofertes de 

feina d’empreses del territori 

 

 

bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
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RESUM 2019 

Les accions més destacades durant al 2019 han estat les següents: 

 

En  matèria de comerç: 

 

 S’ha realitzat 18 càpsules formatives del Obert al Futur amb 21 comerços participants. 

 Transformació digital: 14 comerços i 1 associació de comerciants han participant en el Programa Digitalitza’t i 8 

han assistit a la sessió del Pla de Digitalització 

 Posada en marxa d’una campanya de visualització dels comerços i serveis de proximitat als barris de la 

Zona Nord i Les Roquetes; acció impulsada per Pla de Barris i Barcelona Activa. Les actuacions han consistit en 

una bustiada i distribució d’imants de nevera (17.700) i de mapes (12.641) amb la ubicació dels comerços, que 

s’ha fet arribar als 344 comerços, al veïnat, entitats i equipaments. La distribució l’ha dut a terme entitats del barri, 

i amb l’objectiu últim de promoure el consum al barri.  

 Realització de diverses campanyes de visibilització i foment del comerç a altres barris del districte.  

 8 associacions han participat en el programa Comerç divers, programa dirigit al comerç nouvingut per a 

l’enfortiment de l’associacionisme, a través del treball en xarxa amb entitats del districte, aconseguint que 3 

associacions de comerciant associïn 8 nous comerços.  

 9 associacions han rebut subvencions de la convocatòria general per al comerç. 

 Programa de diversificació curricular a instituts, amb un total de 128 alumnes participants, d’aquests, 21 han 

fet estades formatives a 20 establiments comercials 

 

 

 

 

 

 
bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 



RESUM 2019 

Les accions més destacades durant al 2019 han estat les següents: 

 

En matèria de promoció d’activitat econòmica sostenible 

 S’ha fet el seguiment tècnic de 16 projectes amb impacte a Nou Barris de la 2a convocatòria Impulsem el que 

Fas 2018 

 S’han aprovat 17 projectes amb impacte a Nou Barris en la 3a convocatòria Impulsem el que Fas 2019, amb 

un pressupost total de 462.719 € 

 442 persones s’han adreçat al Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica. S’han realitzat 33 sessions. 102 

persones emprenedores, el 55% de Nou Barris, han estat assessores en projectes d’emprenedoria.  

 En la mesura d’acostament i obertura del Parc Tecnològic a l’entorn econòmic i social, 262 alumnes i 16 

empreses instal·lades al Parc han participat en el programa de Foment de les Vocacions Científiques-

Tecnològiques. 24 centres educatius, 15 de Nou Barris, amb 915 alumnes han participat  en el programa 

pedagògic  

 Per l’activació de locals buits es va incloure una línia específica en la convocatòria d’Impulsem el que Fas 

2019 per als locals de Trinitat Nova i Roquetes; i es va actualitzar i fer difusió del cens de locals disponibles. Es 

van rebre 28 consultes; 6 projectes es van presentar a la convocatòria i se’n va aprovar 3. 

 Descentralització  d’esdeveniments de ciutat: Festival Blues, actes de Festes de la Mercè, Bruch, Open 

House, Festival Flamenc... Assistència 44.486 visitants 

 

 

bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 
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Informe Anual 2018 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 



RESUM 2019 

Les accions més destacades durant al 2019 han estat les següents. 

 

En matèria d’economia social i solidària (ESS): 

 
 Del programa a Mida d’emprenedoria social i col·lectiva “En Prenem Cura”, ha sorgit una Cooperativa de Cures,  “Ca 

L’Abril “ formada per 9 persones, 7 de les quals de Nou Barris. S’ha realitzat 30 assessoraments a 16 persones de Nou 

Barris en el Servei d’assessorament per a persones emprenedores en projectes d’ESS 

 17 participants en diferents tallers i formacions per a projecte d’emprenedoria en ESS 

 Programa RevESStim el tèxtil:  

 4 iniciatives comunitàries acompanyades: Més amb Menys Roquetes, Klem Reciclatge, La perifèrica-Fundació 

Pare Manel i Dones amb Força, amb un total de 11 participants del Districte 

 13 participants a activitats de mòduls formatius 

 Convocatòria de Subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidària 2019: 10 projectes aprovats amb un import de 

40.670 € 

 Eix Muntanya: Acompanyament en l'aterrament de projectes, amb assessorament a mida per a entitats i col·lectius: 

projecte Ramaderia, projecte recuperació bassa gran de Can Masdeu, projecte Oasis Calma; i participació en la 

conceptualització del projecte AgroVallbona 

 

En matèria de contractació pública socialment responsable:  

 
 El Districte de Nou Barris  ha aplicat clàusules socials i ambientals al 100% dels contractes oberts realitzats,  

 S’ha realitzat 29 contractes menor amb aplicació de la reserva social (reservats a Empreses d’Inserció i Centres 

Especials de Treball) per un valor de 562407 € 

 

 

 

 

bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 
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Informe Anual 2018 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
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INDICADORS DE PROCÉS: Globals 

El PDE conté 38 mesures per al desenvolupament socioeconòmic de Nou Barris, agrupades en 8 línies 

estratègiques. 

 

36 mesures en acció (95% del PDE) i 1 mesura no iniciada (1.6) i 1 suspesa (8.1) 

bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 

23 mesures amb objectius anuals 

 
    19            3           1 

   objectius assolits          objectius parcialment assolits          objectius no assolits 

 7 mesures amb objectius continus o plurianuals 

 
     6             1            0 

  7 mesures amb objectius puntuals 

 
     4             3             0 Les mesura 8.1 queda suspesa per qüestions normatives i no té semàfor. 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 
L1. Impulsar l’ocupació de veïns i veïnes en situació d’atur 

 

M1.1. Posada en marxa del nou espai per l’ocupació i l’activitat econòmica de Nou Barris, al carrer    

          de Vilalba dels Arcs   Mesura continua   

 

Nou Barris Activa es consolida com a equipament municipal per a la promoció econòmica i l’ocupació. Adreçat a la 

població de Nou Barris i en estreta connexió amb les entitats, ofereix serveis i programes d’ocupació, assessorament 

en drets laborals i serveis per a l’enfortiment del teixit comercial, empresarial i l’emprenedoria. 

 

3094 persones ha passat pels diferents serveis de Nou Barris Activa al llarg del 2019 

 

Punt d’Orientació per la Recerca de Feina: 797 persones (58% dones i 42%homes)  

Espai de Recerca de Feina a NBA: 660 persones (60% dones i  40% homes) i 112 activitats grupals 

Programa acompanyament a la inserció (Ubicat): 83 persones (51% dones i 49%homes) i 7 sessions informatives 

Formació  Programes Integrals amb Contractació: 464 persones (56% dones i 44% homes) i 25 accions formatives 

Activitats formatives orientades a la inserció laboral: 440 persones 

 

El Punt de Defensa de Drets Laborals han assistit  637 persones i s’han realitzat 23 accions grupals (Veure ampliació 

a la mesura 2.2) 

 

El Punt d’Activació Econòmica s’ha realitzat 12 sessions informatives d’emprenedoria amb 442 assistents, el 34% de 

Nou Barris (Veure ampliació a la mesura 4.3) 

 

Com a nova antena Cibernàrium des del segon semestre, 69 persones han realitzat la formació d’alfabetització 

digital (Veure ampliació a la mesura 1.3) 

 

 bcn.cat/33rcelonactiva - bcn.cat/noubarris 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

S’han desenvolupat accions de col·laboració amb: 

 

 Pla de Treball de la Taula de Sensellarisme de Nou Barris, amb la derivació coordinada del col·lectiu diana a 

programes i serveis. 32 persones han estat derivades i 18 han arribat a l’equipament. Així mateix s’ha realitzat 

una sessió informativa de recursos i serveis de Nou Barris Activa, en la què van participar 40 persones,  

 Des del novembre, Nou Barris col·labora amb Programa EdEC, Programa Educació d’Economia Bàsica,  de 

la direcció d’Innovació Social de l’Àrea de Drets Socials, dirigit a participants del BMincome, de Nou Barris i 

Sant Andreu, que té com a objectiu capacitar per a la millora de la seva economia personal i familiar. Així 

mateix els participants poden accedir als programes i serveis de Nou Barris Activa.  

 Diferents entitats en l’execució d’uns tallers d’entrevista de feina, dirigida als usuaris/àries d’una de les 

entitats. 

 Amb l’objectiu de donar a conèixer Nou Barris Activa, s’han realitzat 25 visites a entitats i equipaments de Nou 

Barris  i 17 entitats han fet una visita a l’equipament per tal de conèixer els serveis que ofereix.  
 

 

M1.2. Increment dels dispositius d’atenció integral i projectes d'impuls per l’ocupació 
            Mesura anual  

 

En els Dispositius d’inserció sociolaboral de Treball als Barris, s’han atès a 484 persones (53%  homes i 47%  

dones) en situació d’atur i amb dificultats d’inserciólaboral. Han participat en 1.822 accions per a la recerca de 

feina i per a la millora de l’ocupabilitat amb la següent distribució:  

  - Roquetes : 223 persones (52% dones i 48% homes) 

  - Torre Baró-Ciutat Meridiana: 261  persones (54% dones i 46% homes)  

 

En el marc de Treball als Barris s’ha realitzat 4 accions de Coaching laboral amb 60 participants 

 

   

 

 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

997 persones han participat al programa Làbora, programa ocupacional que orienta, forma i acompanya a 

persones en situació de vulnerabilitat i dificultats d’accés al mercat laboral. 

 

Servei Itinerant de suport i orientació laboral – Tuc Tuc. 67 persones  de Nou Barris ateses, dels barris sense 

cap dispositiu d’ocupació, a Trinitat Nova (67%) i Vallbona (13%) 

 

50 persones, entre mentorats/mentorades i mentors/mentores que han participat en alguna fase del  Programa 

Mentoring +40, dirigit a persones majors de 40 anys que reben unacompanyament personalitzat per part de 

persones mentores voluntàries 

 

Programa de suport a la convalidació d'estudis de títols no universitaris per a persones residents a Zona Nord, 

Roquetes i Trinitat Nova. S’han gestionat 129 convalidacions, sent al més gestionada el batxillerat. 

 

A Nou Barris Activa s’ha incorporat al 2019 el programa UBICAT (veure mesura 1.1) i el de Passarel·les Cap a 

l’Ocupació (veure mesura 1.3) 

 

 

M1.3 Accions formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçades  a persones en 

situació d’atur   Mesura anual  

622  persones residents a Nou Barris han participat en diferents accions formatives. Algunes de les accions més 

destacades son: 

86 persones de Nou Barris han participat al programa Passarel·les cap a l'ocupació i la inclusió: itineraris 

integrals d’inserció sociolaboral que corresponen a certificats de professionalitat nivell 1 i nivell 2. 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
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Treball als Barris: 11 formacions de carnets professionals de carretons elevadors, plataformes elevadores de 

personal PEMP, operador/a de pont grua i carnets de manipulació aliments, amb un total de 137  i  2 cursos amb 

del cursos de manteniment integral d'edificis i auxiliar de treballs d'alçada, amb um total de 26 participants. La 

participació fa referência a tots els barris de Treball als Barris.  

 

34 participants (32% dones i 68% homes) al Tasta La Vida; tastet d’oficis per adults de Roquetes, Verdum, 

Vallbona i Trinitat Vella. Han fet tastet de fusteria, mecànica bicicletes i dinamització espais gent gran. 

 

12 dones han participat en el programa “Més amb menys”; acció formativa en costura a Roquetes 

11 participants (45% dones i 55% homes) en el programa Ocupació i regularització; dels barris de Ciutat 

Meridiana (18%); Roquetes (18%). Han rebut formació en aux. De cuina, i aux. De magatzem, junt a 

competències transversals. 6 persones han estat contractades 

9 participants (44% dones i 56%homes) als cursos de carnisseria-xarcuteria i peixateria de Mercabarna, el 

55% son de Nou Barris. 

Quant a alfabetització digital i TIC, s’ha realitzat les següents accions formatives: 

 193 veïns i veïnes ha rebut formació tecnológica bàsica en diferents antenes Cibernarium de la ciutat 

 358 han realitzat formació tecnológica especialitzada al Cibernàrium  i 203 més ho han fet mitjançant formació 

on line.  

 En el programa IT-Academy formación TIC especializada, hi ha participat 55 residents 

 De les 3 antenes Cibernàrium del Districte: 365 persones (65% dones i 35% homes) han realitzat 160 accions 

a la Biblioteca Torre Llobeta, Biblioteca de Nou Barris,  Ateneu Parc Tecnològic i Nou Barris Activa. En el cas 

de Nou Barris Activa, que des del segon semestre s’ha convertit en una nova Antena que ofereix un itinerari 

d’alfabetització digital al qual han assistit 69 persones. L’activitat ha estat valorada amb un 8,7 

 

 

 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

M1.4 Increment de persones en situació d’atur contractats per plans d’ocupació o d’altres 

mesures d’experienciació laboral  Mesura anual  

 

244 veïns i veïnes, 54% dones i 46% homes, han estat contractades en el marc dels Projectes Integrals amb 

Contractació i han realitzat 43 accions formatives.  El Districte de Nou Barris ha gestionat 198 places d’aquest 

projecte, el que suposa el  25 % del total de ciutat. 

 

324 veïnes i veïnes han participat en programes d’experienciació laboral que incorporen contractació. 

 

24 persones veïnes de Zona Nord, Roquetes i Trinitat Nova han participat al Programa Barri d’Oficis, que 

inclou formació i contractació de 12 mesos. L’oferta de formacions ha estat manteniment i reparacions, neteja 

industrial i gestió de residus, atenció sociosanitària a persones dependents en institucions i atenció 

sociosanitària a persones dependents en domicilis. 

 

S’ha contractat a 78 persones de Nou Barris en el marc del Programa d’ajuts a la contractació, “Bona Feina, 

Barcelona”, sent el segon districte amb major nombre de contractació i s’hi ha acollit 22 empreses del 

territori.   

 

A través del Servei d’Intermediació Laboral de Barcelona Activa, s’han aconseguit 150 insercions de 

persones residents al districte; sent el segon districte amb un major nombre d’insercions. I s’han publicat al 

servei 77 ofertes de feina provinents de Nou Barris, a les quals s’han presentat 517 candidatures de residents. 
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M1.5 Accions de foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Nou Barris  Mesura anual  

 

Pla Jove: ha atès 1043 joves 

 

Les Basses: 456 joves han participat en tallers, tutories i sessions d’orientació en el servei de dinamització 

sociolaboral Les Basses i 34 joves al programa Dedeuauna i 16 joves en el programa Tresca Jove, formació 

de monitor 

 

Punt Informació Juvenil: 80 joves han accedit als diferents serveis d’orientació i recerca de feina  

 

Referents Ocupació Juvenil: 186 joves (42% noies i 58 % nois) han estat atesos per aquest programa 

d’acompanyament a la transició des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, amb la complicitat 

de les entitats del territori 

 

Programa Garantia d’Èxit: 41 joves (44% noies i 56% nois) han participat en aquest itinerari a la inserció  

 

Programa Acceleradora Laboral:  25 joves ( 64% noies i 36 % nois) han participat en formació especialitzada 

 

Barcelona Treball Joves: 32 joves (38% noies i 62% nois) han participat en 9 activitats monogràfiques per la 

millora del perfil professional 

 

Cases Oficis Barris Digitals: 9 joves 

 

Itínere joves, dirigit a joves amb malestar psicològic, desenvolupat a l’espai jove les Basses, ha comptat 

amb la participació de 53 joves de Nou Barris (47% noies i 53% nois) 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 
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M1.5 Accions de foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Nou Barris  Mesura anual  

 

Tastet d’Oficis per a joves de Roquetes: han estat atesos 122 joves (55% noies 45% nois), 29 joves han 
participat del programa en context productiu i d'aquest grup 14 s’han inserit laboralment i 6 formativament. També 
s’ha donat suport i acompanyament en el procés de demanda d'ASIL de 3 participants  que ja disposen d'autorització per 
treballar.  
 

A prop Jove, 14 joves han participat en el programa d’inserció sociolaboral a mida per facilitar l’accés al mercat de 

treball o el retorn al sistema educatiu.  

 

Tastet d’Oficis d’automoció, en electromecànica i carrosseria. 19 participants (100% nois), el 43% son joves de 

Trinitat Nova i Roquetes  

 

Suport a la Millora Competencial, tastets d’aux. comerç, aux. logística, aux. cambrer,/a, aux. lampisteria i clima i 

aux. pastisseria; a més de competències transversals. 26 joves (31% noies i 69 % nois) participants en el programa, 

residents a Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Torre Baró i Vallbona. 

 

Formació en entorn esportiu 16 joves participants (13% noies i 87% nois)  el 69% d’ells dels barris de Prosperitat, 

Zona Nord i Roquetes 

 

 

M1.6 Impuls de mesures de suport per a persones amb responsabilitats familiars que participen en 

programes ocupacionals. Mesura anual  

 

Mesura no desenvolupada fins a la data actual 

 

 

 

 

 

 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 



bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 
19 

M1.7 Posada en funcionament d’un espai de reflexió de mesures ocupacionals  en clau d’innovació 

social  Mesura continua  

 

El 2018 es constitueix el Consell Sectorial d’Ocupació i Economia Social i Solidària on es decideix integrar 

l’espai de reflexió. 

 

El 2019 s’aprova el reglament del Consell d’Ocupació i Economia Social i Solidària i a partir d’aquí;  

 es treballa cap a la organització d’una Jornada técnica sobre el futur de l’ocupació i l’economia social i 

solidària a Nou Barris en l’horitzó de 2030, amb l’objectiu de reflexionar, debatre i elaborar estratègies i 

propostes d’actuació en clau d’innovació. La Jornada no ha pogut dur-se a terme aquest any  

 

 a finals del 2019 es decideix la constitució d’una Comissió de treball que permeti la operativa d’aquest espai 

de reflexió amb un caràcter més tècnic. 

 

Serà al 2020 on es farà operativa la posada en marxa d’aquestes propostes 

 

 

L2. Promoure treball digne 

 

M2.1 Radiografia precarietat laboral districte Nou Barris Mesura puntual  

 

El 2018 es va realitzar l’estudi de la precarietat laboral al districte, que recull informació per sectors, perfils 

professionals i ocupacionals, naturalesa (temporalitat, salaris, jornada, entre d’altres) i conseqüències que se’n 

deriven. Aquesta radiografia és la base de la mesura següent. Disponible al web PDE: 

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/home 

 

 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/home
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/home
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/home
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/home
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/home


bcn.cat/barcelonactiva - bcn.cat/noubarris 
20 

 

M2.2 Projecte Nou BarrisTreball Digne Mesura continua  

 

A partir de l’estudi anterior i el recull de propostes compartides, es posa en marxa el Punt de Defensa de Drets 

Laborals el juny de 2018.  

 

El 2019 es consolida el servei: s’ha atès a 465 (66% dones i 34% homes) i el 44% son de Nou Barris 262 s’han 

atès amb assessoraments individuals i la resta mitjançant 29 accions grupals. 

 

El perfil tipus de persona usuària és: dona d’entre els 45-67 anys, resident a Nou Barris, amb estudis secundaris, 

està treballant per compte aliè i té nacionalitat espanyola. 

 

Treballa per compte aliè de forma itinerant per Barcelona o al districte de l’Eixample, i amb un salari que oscil·la 

entre 10.500 i 18.000 euros. Aquestes persones treballen tant amb contracte fix o temporal en proporció molt 

igual i a temps complert o parcial també en proporció igualada. Les categories professional que  predominen són  

les ajudants i auxiliars i majoritàriament provinents dels sectors del comerç i restauració .  

 

Més informació a Informe anual 2019: https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-

economic/ca/noticia/coneix-les-ultimes-dades-del-punt-de-defensa-dels-drets-laborals-de-nou-barris_881175 

 

 

 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

L3. Promoure el comerç de Proximitat 

 

M3.1 Anàlisi i explotació de dades  del cens dels establiments comercials del districte   

         Mesura anual   

 

El 2017 es va realitzat el cens, el qual va permetre identificar i geolocalitzar els locals de Barcelona en planta 

baixa, amb activitat o sense. Aquest ha esdevingut una eina pel Punt d’Activació Econòmica de Nou Barris Activa 

per tal de fomentar l’activitat econòmica en els barris. 

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials 

 

Es disposa del nou cens de locals  comercials del 2019  

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/cens-comercial-

2019/?utm_source=I%20%2F%20Comer%C3%A7&utm_medium=email&utm_campaign=Comer%C3%A7&utm_c

ontent=20%201%2F25%2F_link_block1_1_Butllet%C3%AD%20de%20comer%C3%A7%20de%20febrer%20202

0 

 

M3.2 Elaboració d'estudis sobre l'oferta i la demanda comercial a Nou Barris Mesura puntual  

 

Finalitzat el 2018 l’estudi als barris de Trinitat Nova, Zona Nord i Roquetes. Fruit d’aquest, es va presentar un 

informe amb la proposta de 5 models d’activitat econòmica potencialment viable que doni resposta a les 

necessitats del territori, al temps que dinamitzi l’activitat econòmica dels barris. Disponible al web PDE: 

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/home 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 
 

M3.3 Accions d’enfortiment dels comerços de proximitat per millorar la qualitat del servei 
           Mesura anual  

 

18 comerços han participat en les 21 capsules formatives del Programa Obert al Futur i 3 comerços han rebut 

assessorament. 

 

14 comerços i 1 associació comercial han participat en el Programa Digitalitza’t, que ofereix assessorament 

per a la transformació digital del comerç i 8 Comerços han assistit a la sessió grupal 2.0 Inicia el pla de 

digitalització  

 

 

 

 

 

 

 

 

M3.4 Accions de suport per a l’estalvi econòmic Mesura continua  

 

Projecte de millora de comerços de Trinitat Nova: 

 

El 2018 va finalitzar el Projecte de millora energètica, exterior i accessibilitat, projecte conjunt de la Direcció de 

Comerç, l’Agència d’Energia de Barcelona, l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, el Districte 

de Nou Barris, Barcelona Activa, Foment de Ciutat-Pla de Barris i l’Associació del Comerç i les Empreses de 

Trinitat Nova. 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

10 comerços s’han adherit al Projecte; les obres de millora en els comerços han anat dels 4.000€ als 25.000€ 

segons comerç. Aquests han rebut una subvenció del 90% i el  projecte ha suposat una inversió total d’uns 

180.000€. 

 
 

Projecte Eficiència Energètica Comerç Zona Nord i Roquetes, Porta i Vilapiscina 

 

El 2018, a Roquetes i Zona Nord s’ha fet la monitoritzacions de la despesa energètica dels comerços als quals 

se’ls ha fet una devolució amb les propostes i cost per a la implantació de mesures d’estalvi energètic. Ha estat 

dut a terme per joves vinculats al programa Garantia d’Èxit.  

Als barris de Porta i Vilapiscina, s’inicia una fase de treball de captació de possibles comerços interessats en el 

Projecte;  es crea la figura de l’agent energètic, configurat per 6 persones del programa B-Mincome.  

 

El 2019 s’han explorat diferents línies de continuïtat que no s’han arribat a operativitzar. 

 

 

M3.5 Realització de campanyes  específiques de visualització del comerç de proximitat 
            Mesura anual   

 

Manteniment continguts del web www.viunoubarris.com (oferta comercial d’associacions, eixos i mercats) 

 

Nit de Tapes al Mercat de la Guineueta i en la Festa Major de Canyelles. 

  

Ruta de Tapes Pinxo Panxo, amb la participació de 20 bars 

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 
 

 

 

Campanyes de Nadal: 34 comerços s’han presentat al Concurs d’aparadors de Nadal (10 de Ciutat Meridiana, 

 2 de Roquetes, 12 de Trinitat Nova); Fira de Nadal a Via Júlia (33 participants) 

  

El Comerç es Mou (fira al carrer) (33 establiments participants) 

 

Roquetes Fashion Week, amb participació dels 76 comerços   

 

Celebració Any Nou Xinès. Amb la col·laboració de l’Eix Nou Barris Centre Comerç i el suport de l’Eix Maragall,  

 Associació de Comerciants Fabra Centre i Associació de Comerciants Entorn Virrei. 

  

Òpera al Comerç II edició: Eix Comercial Fabra Centre, Eix comercial Maragall, Eix Comercial Nou Barris i 

Centre Comerç 

  

Ens coneixes? de l'Associació de Comerciants de la Zona Nord: Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, amb la 

participació dels 37 comerços 

 

Som al teu barri, de l’Associació de Botiguers de Turó de la Peira, amb la participació dels 45 comerços 

 

Roquetes, quin comerç! de l’Associació de Comerciants de Roquetes, amb la participació del 76 comerços 

 

Comerç Valldaura, no cal anar més lluny!, de l’Associació de Comerciants del Passeig Valldaura, amb la 

participació dels 39 comerços 

 

Programa de diversificació curricular a instituts, amb un total de 128 alumnes participants, d’aquests, 21 han 

fet estades formatives a 20 establiments comercials al llarg de tot el 2019 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 
 

 
 

 

 

 

Programa comerç i escoles. 

 

Gimcana infantil Fem un barri millor!, amb participació de 25 comerços associats. 

 

Campanya Eco-friendly al comerç de Trinitat Nova, de l'Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova, 

amb la participació de 30 comerços 

 

Campanya de visualització dels comerços i serveis de proximitat als barris de la Zona Nord i Les Roquetes. El 

comerç molt a prop teu. Quan compres al barri, tot queda a casa. Les actuacions han consistit en una 

bustiada i distribució de 17.700 imants de nevera i 12.641 mapes amb la ubicació dels comerços, que s’ha fet 

arribar als 344 comerços, al veïnat, entitats i equipaments. La distribució l’ha dut a terme dues entitats del barri: 

Fundació Pare Manel i Fundació Privada Jovent.  

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/comprem-a-les-roquetes-i-

la-zona-nord-fem-barri-2_866499 

 

M3.6 Impuls a l’associacionisme comercial  Mesura anual    

 

S’han concedit a 9 entitats de comerciants les subvencions de la convocatòria general de Comerç. 

 

8 entitats de comerciants han estat beneficiàries de la convocatòria de subvencions per llums de Nadal i 3 han 

rebut la subvenció extraordinària per llums de Nadal (Zona Nord, Roquetes i Trinitat Nova) 

 

8 associacions han participat en el programa “Comerç divers”, programa dirigit al comerç nouvingut per a 

l’enfortiment de l’associacionisme, a través del treball en xarxa amb entitats del districte, aconseguint que 3 

associacions de comerciant associïn 8 nous comerços.  
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

L4. Promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat  

 

M4.1 Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del Districte, per mitjà d’instruments de 

finançament municipal Mesura anual   

 

Durant el 2019 s’ha fet el seguiment tècnic dels 16 projectes  amb impacte a Nou Barris aprovats en la 

convocatòria Impulsem el que Fas 2018, amb un pressupost total de 323.690€. La distribució de projectes per 

modalitat és: 2 a la modalitat d’Emprenedoria i empresa de proximitat; 5 a la modalitat d’Economies 

comunitàries i innovació social; 7 a la modalitat de Foment de l’ocupació de qualitat al territori i 2 a la modalitat 

d’Instal·lació d’activitat econòmica en plantes baixes 

 

D’altre banda, s’ha fet la difusió i sessions informatives de la 3a convocatòria de subvencions Impulsem el 

que Fas 2019.  S’han aprovat 17 projectes amb impacte a Nou Barris amb un import total de 462.719€. Tots ells 

rebran un seguiment tècnic La distribució de projectes per modalitat és: 6 a la modalitat d’Empresa al territori; 4 

a la modalitat d’Innovació socioeconòmica amb arrelament al territori; 2 a la modalitat de Foment de l’ocupació 

de qualitat al territori; 1 a la modalitat d’Innovació Social Digital als territoris; 2 a la modalitat de Turisme 

Responsable i 2 a la modalitat de Models agroalimentaris sostenibles.  

 

M4.2 Assessorament tècnic a projectes comunitaris i d’entitats del territori sobre ocupació i 

desenvolupament local, existents o emergents Mesura continua  

 

El 2019 s’ha realitzat un acompanyament/assessorament, a diferents intensitats a les següents iniciatives 

comunitàries: Mes amb Menys costura, cuina i bricolatge; l’Espai de cocriança i  Beauty Kalí, Les Xefs i Som 

del Barri.  
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura  
 

Seguiment de La Perifèrica, projecte finançat pel BMINCOME i en col·laboració amb l’Associació de Paradistes 

del Mercat de Montserrat amb l’objectiu d’oferir un servei de distribució a domicili de les compres realitzades al 

mercat a persones amb problemes de mobillitat. 

 

Assessorament des del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris Activa dels projecte Dones amb 

Força, usuàries del B-Mincome, en un projecte de formació en costura.   

   

 

M4.3 Posada en funcionament d’un Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica a Nou Barris Activa 
Mesura  continua  

 

El Punt es posa en marxa el 2018 i al llarg del 2019 es consolida. Han assistit al servei 459 persones i s’han 

realitzat 38 sessions informatives. S’han assessorat a 102 persones emprenedores (55% de Nou Barris).S’han 

acompanyat 2 iniciatives sociocomunitàries  i 3 assessoraments a empreses. S’han acompanyat un total de 108 

projectes, dels quals 11 s’han constituït i 46 estan elaborant el seu pla d’empresa a 31 de desembre.  

 

En el pla de transmissió empresarial, per acompanyar processos de transmissió de petits comerços i negocis 

de proximitat, han participat 1 cessió i 3 reemprenedories, amb 1 caso d’èxit i 1 lloc de treball salvaguardats.  

 

1 empresa de Nou Barris ha participat en el Programa Empreses Responsables, programa de formació i 

suport tècnic per la implantació de la RSC 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

M4.4 Acostament i obertura del Parc Tecnològic a l’entorn econòmic i social Mesura anual 

 

El Centre d’Empreses Tecnològiques ubicat al Parc Tecnològic ha acollit 45 empreses al llarg del 2019, la 

majoria enginyeries avançades, que han generat més de 400 llocs de treball (26% són dones). L’Espai Tech, 

és la zona d'exposició de projectes tecnològics desenvolupats per empreses instal·lades al Parc T, partners  i 

l'ecosistema industrial. Ell 2019 s’ha començat a oferir els nous serveis de suport al Prototipatge empresarial i  la 

innovació,  amb la participació aquest primer any de 110 empreses que han fet ús dels serveis i dels tallers. 

A finals de febrer també es va posa en marxa el nou Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic d’ús mix empresa-

emprenedoria i comunitat educativa i ciutadania en general. En aquesta darrera vessant destaquem la participació de 24 

centres educatius, 15 de Nou Barris, amb 915 alumnes en el programa pedagògic i 70 participants en el programa de 

famílies que es va iniciar el darrer trimestre de l’any.  

S’’han realitzat 13 activitats dins del programa de Foment de les Vocacions cientific-tecnològiques a Nou Barris, amb 

la participació de 262 alumnes,  un 43,5 % són noies i un 56,5% nois; un 71,3  % són alumnat de Primària; el 15,3  % 

d’Educació Secundaria i un 13,4  %  de Primer de Batxillerat. En conjunt pertanyen a 5 centres educatius de Nou Barris. 

D’altra part el programa ha comptat amb la implicació de 16 empreses instal·lades al Parc Tecnològic. 

S’ha consolidat ja en el 2019 i en el marc del Mobile Word Congres organitzar un tour especial per a l’alumnat de Primer 

de Batxillerat participant en el  programa de Vocacions en cada edició.  

S’han portat a terme més de 92 activitats, jornades, actes i sessions informatives. Ha acollit Jornades tècniques del 

districte, i  en l’àmbit educatiu s’han realitzat jornades de presentació, de jocs florals, de presentació de Treballs de 

Recerca de diferents escoles i  la celebració del 6è. Congrés de la Ciència , que des del seu origen ha comptat amb la 

col·laboració del Parc en l’aportació dels premis als centres participats del districte.   

El Parc Tecnològic ha participat en els actes de la Festa Major del districte, obrint les seves portes al veïnat i 

realitzant  visites guiades teatralitzades amb les figures de Marie Curie i Albert Einstein, on varen assistir més de 

100 veïns i veïnes del barri 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

M4.5 Creació d’eines per a l’activació de locals buits i contra la desertificació comercial  

         Mesura anual 

 

El 2018 es va realitzar un estudi per a l’activació de locals buits als barris de Trinitat Nova i de Roquetes, 

en que es van identificar els locals en disponibilitat de ser oferts al mercat, així com una fitxa per cadascú amb 

indicacions per les adequacions i pressupost aproximat junt amb reportatge fotogràfic. 

 

El 2019 s’actualitza aquest cens i la fitxa i s’identifiquen 37 locals disponibles comercialment – 27 a Roquetes i 

10 a Trinitat Nova – incorporant una nova línia específica de subvencions Impulsem el què fas 2019, dins 

la Modalitat d’Empresa al territori, d’instal·lació d’activitat econòmica en locals buits als barris de Trinitat Nova i 

Roquetes. Es publiciten els locals  https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/impulsem-el-que-fas 

 

S’ha informat d’aquesta línia de subvenció a les sessions informatives emprenedoria a Nou Barris Activa i 

també es fan sessions informatives específiques. Així mateix es fa difusió en diferents espais digitals del 

Districte, Barcelona Activa i Pa de Barris i en xarxes socials. I s’elabora cartellería específica i es distribueix 780  

postals de difusió específica a diferents espais i equipaments del districte i de la ciutat. Finalment s’atenen 28 

consultes sobre aquests locals i línia de subvenció.  
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura  

 

M4.6 Promoció del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor d’activitat econòmica. 

Mesura anual  

 

S’ha realitzat diverses activitats de promoció del turisme: A través de l’impost d’estada turística (IET) s’ha 

realitzat:  

Festival centenari del Barri de la Prosperitat 

Festival de dones flamenques a Nou Barris 

 

M4.7 Descentralització d’esdeveniments de ciutat als quals Nou Barris incorpori un valor afegit 
 Mesura anual         

 

La descentralització d’esdeveniments de ciutat al Districte així com la cel·libració d’esdeveniments de Nou Barris 

amb mirada de ciutat ha comptat amb l’assistència de 44.486 persones. Els esdeveniments referits són: Festival 

Blues, Festes de la Mercè, Brunch,  Open House, Festival Flamenc, Fira de la Terra; 59Aplec de la Sardana; 

Sant Froilan, Música als Parcs.   

 

M4.8 Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament alternatiu 
Mesura continua 

Mesura realitzada i finalitzada el 2016 

Es va realitzar el programa Matchfunding als districtes d’Horta-Guinardó, Sant Martí, Sants-Montjuic, Sant 

Andreu, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts, amb  2 edicions.  Un 8% dels participants van ser procedents de Nou 

Barris. El 2016 es van realitzar 2 sessions informatives i 2 tallers de capacitació i a les quals van participar 21 

persones.  

 

El 2019 s’està valorant vies de col·laboració amb programes finançament alternatiu per a projectes del Punt 

d’Atenció a l’Activitat Econòmica 
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L5. Promoure nova economia social i solidària 

 

M5.1  Experimentació d’un model de promoció d’economia social i solidària d’impuls 

comunitari.  Mesura anual  

 

Programa a Mida d’emprenedoria social i col·lectiva “En Prenem Cura” enfocada a acompanyar possibles 

activitats econòmiques de l’entorn cures. Finalitzada la formació, es  comença l’acompanyament grupal cap a 

una 3a fase: l’acompanyament a la constitució en una Cooperativa de Cures,  “Ca L’Abril “ formada per 9 

persones, 7 son de Nou Barris. 

  

Amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor en Economia Social i Solidària, s’ha treballat amb 20 

participants del Programa B-Mincome residents a Nou Barris, dels quals 8 van inciar projectes de pre-

emprenedoria, 6 a Roquetes,1  Vallbona i 1 Ciutat Meridiana; la resta han estat derivades a altres recursos 

ocupacioals de Barcelona Activa. També han realitzat estades en entitats cooperatives i de l’ Economia Social i 

Solidària ja existents 

 

 

M5.2 Accions diversificades de sensibilització i acompanyament a persones i iniciatives     

         Mesura anual   

 

Servei d’assessorament per a persones emprenedores el Centre de Recursos per a la Iniciativa 

Emprenedora Glòries, a 16 persones de Nou Barris 

 

La comunificadora, 2 participants al programa de suport a iniciatives emmarcades en l’univers de l’economia 

col·laborativa 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 
 
 

Tallers i Formació per a projecte d’emprenedoria en ESS: 17 participants 

 

Convocatòria de Subvencions Impulsem el que Fas 2019 en l’àmbit Economia Social i Solidària 2019: 

3 projectes aprovats: 87.800€ 

 

Programa RevESStim el tèxtil.  4 grups d’iniciatives comunitàries de costura acompanyats i assessorats en 

Economia Social i Solidària: Més amb Menys Roquetes, Klem Reciclatge, Fundació Pare Manel i Dones amb Força.  

En total  han estat 11 participants, totes de Nou Barris i amb un total de 29 accions d’acompanyament, accions de 

formació bàsica, generació d’espais d’articulació i d’intercooperació, activitat que es durà  a terme fins al juny 2020 

 

 

 L6. Impulsar l’economia social i solidària existent a Nou Barris 
 

M6.1  Donar visibilitat de totes les iniciatives d’economia social i solidària  

de Nou Barris     Mesura puntual   

 

Mesura realitzada i finalitzada 2017 

S’ha dut a terme un Projecte d’enfortiment i acompanyament a l’economia social i solidària  

als barris de Porta i Roquetes en el marc de processos  d’acció comunitària: 

 

 Projecte Acompanyament Roquetes: 4 accions  d’acompanyament en que han participat  10 persones 

 Projecte Acompanyament Porta: 2 accions d’acompanyament en que han participat  8 persones 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura 

M6.2 Creació d’estructures d’interlocució, representació, i articulació de l’Economia Social i 

Solidària d’abast districte.    Mesura puntual 

 

Com a resultat de les exploracions d’enfortiment de l’Economia Solidària i Social (ESS)  realitzades a Porta i 

Roquetes el 2016-17, es va explorar la idea de fer un conveni d’articulació de l’ESS a nivell Districte amb 

l’Ateneu la Bòbila, del barri de Porta, que no es va arribar operativitzar. 

 

S’ha continuat  enfortint els espais de treball conjunt existents a cada barri, on s’ubiquen iniciatives i activitats 

en l’àmbit de l’economia social i solidària. No obstant, fins ara, no s’ha valorat com a necessària la creació 

d’una xarxa a nivell districte. 

 

 

M6.3 Impulsar Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents  Mesura 

anual  

           

El 2018 es va fer l’assessorament personalitzat a 2 iniciatives per a convertir-se en cooperatives: Vallbona i 

Zona Nord. L’impuls ha quedat reduït a les necessitats detectades al territori, no sent tant intensiva com es 

podia preveure i ha quedat més explicitat en la resta de mesures d’aquesta línia estratègica.  

 

Mesura 6.4  Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades amb 

l’interès públic   Mesura anual  

 

Servei d’assessorament a Organitzacions en Economia Social i Solidària a 5 projectes del districte 

Camí de solidesa III -IV: Programa de formació i acompanyament per a organitzacions d’economia 

cooperativa, social i solidària gestionades i/o liderades per dones: 2 persones participants a la IV edició 
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L6. Impulsar l’economia social i solidària existent a Nou Barris 
 

Formació estable –empresa:  capsules + formació estable, amb 3 participants 

 

Convocatòria de subvencions – Enfortint l’Economia Social i Solidària  2019  

Es van presentar 21 projectes i s’han atorgat 10, que corresponen als àmbits  d’Acompanyament  i Formació i 

de Comunicació.  Roquetes i Vilapicina son els barris amb més projectes aprovats. Han rebut un total de 

40,670€   

 

Programa RevESStim el tèxtil: 13 participants a les activitats de mòduls formatius per a iniciatives del sector  

tèxtil amb la mirada de l’Economia social.  

 

 

M6.5 Promoure en coproducció espais de formació i assessorament  en matèria d’economia 

social i solidària Mesura anual   

 
10 participants a la  Formació d’Economia Social i Solidària del projecte Mes amb menys al barri de Roquetes. 

S’han fet 2 sessions amb un total de 8 hores. 

 

15 persones de Nou Barris han estat ateses pel  Punt d’Acollida i Orientació d’innoBA, on s’ofereix 

informació a les persones interessades en l’Economia Social i Solidària i en la Innovació Socioeconòmica tant a 

nivell bàsic com especialitzat. Es també un punt de consulta dels serveis i activitats que ofereix Barcelona 

Activa.  
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M6.6 Impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als barris de 

muntanya de Nou Barris    Mesura anual  

 

L’equip de suport tècnic especialitzat en agroecologia i Economia Social i Solidària, ha executat diverses 

accions:  

  

Acompanyament en l'aterrament de projectes, amb assessorament a mida per a entitats i col·lectius: 

projecte Ramaderia, projecte recuperació bassa gran de Can Masdeu, projecte Oasis Calma  

 

Foment de l'articulació entre entitats, especialment participant a l'Espai Participatiu Agròpolis, amb la Taula 

d'Entitats i recolzant la xarxa comunitària Reruralitzem.  

 

Aprofundiment en els projectes tècnics de la Xarxa de Nodes Agroecològics i AgroSerraEscola. Aquest 

darrer, amb l'acompanyament més intensiu de 4 projectes: Silvopastura de Solana, Silvicultura Social, Verger 

Mediterrani i Recuperació de la Basssa Gran de Can Masdeu 

 

Participació en la conceptualització del projecte AgroVallbona, 

 

Sessió de formació especialitzada a partir de les necessitats sorgides per part de les entitats" L'organització 

Interna d'Entitats Socials", al Centre Cívic Can Basté.  

 

Accions de sensibilització a nivell de tot el territori Eix Muntanya: 3 vídeos curts de regeneració agroambiental 

i inserció social (Fundació Tres Turons), Agricultura Social (CanCalopa - l'Olivera) i transformació alimentària 

(Cuchara).   
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M6.7 . Explorar viabilitat d’una experiència pilot de desenvolupament d’una xarxa o 

infraestructura per contrarestar la escletxa digital Mesura puntual  

 

El 2017 es va explorar la possibilitat d’un projecte de xarxa de telecomunicacions oberta i lliure en el barri de 

Torre Baró. Per qüestions tecnològiques i jurídiques no es va poder operativitzar. 

 

 

El juny de 2019 Nou Barris Activa s’estrena com a nova Antena Cibernàrium, responent així al nou model de 

les Antenes en clau de proximitat a la ciutat. S’ofereix una formació estable d’iniciació al mon digital a  través 

d’un itinerari de cinc  activitats de curta durada que permeten iniciar-se i avançar en el coneixements i el 

funcionament dels ordinadors i d’internet;  i així poder dur a terme de forma més autònoma la recerca de feina, 

inscriure’t a portals de feina, així com d’altres usos en el mon digital. Han participat 69 persones (64% dones i 

37% homes) en 27 accions d’alfabetització digital. 

 

 

L7. Creació d'un nou model per a la promoció de l'activitat econòmica al territori 

 

M7.1 Identificació i mapa de recursos ocupacionals i formatius del districte Mesura puntual  

 

Mesura  a nivell ciutat que es va iniciar a Nou Barris com a pilot. S’ha publicat el mapa al web de Barcelona 

Treball https://mro.barcelonactiva.cat/MapaRecursosWeb/ca/introduccio 

 

Aquest recull la informació sobre els recursos existents per a la formació i la recerca de feina a la ciutat de 

Barcelona, classificada en funció de l’objectiu de la persona. Es troba actualment en fase de proves. 
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M7.2 Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de 

Nou Barris Mesura anual 

 

S’ha fet una actualització de les dades del Diagnosi del Pla Desenvolupament Econòmic de Nou Barris que 

permet conèixer la situació actual, la seva evolució i determinar amb coneixement de causa intervencions 

adequades en matèria socioeconòmica. L’informe  inclou dades sobre activitat econòmica, atur i altres 

indicadors socio econòmics i s’ha compartit amb actors i entitats del territori a través de diferents espais. 

 
 
L8. Impulsar una major contractació pública socialment responsable  des del districte  

 

M8.1. Elaboració d’un catàleg de potencials proveïdors de proximitat de productes i serveis.  
Mesura puntual  

 

Mesura suspesa per ser incompatible amb la normativa existent 

 

M8.2. Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública. 

Mesura puntual 

L’Ajuntament de Barcelona publica un guia en la què es concreten mesures socials per incentivar l’execució 

dels contractes basat en salaris dignes, contractació laboral estable, en què la igualtat de gènere i l’accés de les 

persones amb dificultats per inserir-se siguin una prioritat. A més, aquestes mesures han de promoure l’impuls 

d’una economia cooperativa, social i solidària amb especial protecció de la petita i mitjana empresa. Així mateix 

es va obrir un Servei d’Assessorament de Clàusules Socials a Barcelona Activa.  
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M8.3. Impulsar, en la mesura del possible i en el marc jurídic vigent, la compra de productes i la 

contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’ESS   Mesura anual 

19 persones en situació d’atur de Nou Barris, amb dificultats especials d’inserció o d’exclusió social, han estat 

contractades en el marc del Programa de clàusules socials de Barcelona Activa. Representen un 32.2% del total 

de contractacions de ciutat i per tant, és el Districte amb més contractacions de Barcelona. 

El Districte de Nou Barris  ha aplicat clàusules socials i ambientals al 100% dels contractes oberts realitzats,  

S’ha realitzat 29 contractes menors amb aplicació de la reserva social (reservats a Empreses d’Inserció i 

Centres Especials de Treball). 

 

M8.4. Vetllar pel compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar 

serveis al  districte Mesura anual  

 

S’ha dut a terme un seguiment  de caràcter aleatori a empreses contractades des de Districte, del compliment de 

les obligacions de caire social desenvolupades a les clàusules socials recollides als Plecs de Condicions de 

contractació. No s’ha implementat de forma sistematitzada tal com estava previst amb l’aplicació específica (SAI), 

per dificultats tecnològiques.  

 

Sí s’ha fet el seguiment de les condicions especials d’execució del contracte, que són obligatòries per al contractista 

abans no adjudiquem.  
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