Mesura 1.11
Cens de fires regulars i impuls especial d’aquelles on estiguin
implicats els agents del territori

Mesura 1.10
Intervencions contra la publicitat sexista a l’espai públic
de Ciutat Vella i als seus establiments comercials

Mesura 1.9
Promoció de l’accessibilitat universal a 2.000 establiments

Mesura 1.8
Millorar el coneixement sobre els comerços regentats per
persones d’origen estranger i promoure la seva implicació
en la vida comunitària

Mesura 1.7
Suport a l’associacionisme comercial

Mesura 1.6
Promoció del relleu i traspàs per a 80 comerços, especialment
per als establiments històrics, singulars i de proximitat

Mesura 1.5
Accions de promoció de l’estalvi de costos i la cooperació
empresarial sobre 200 establiments

Mesura 1.4
Elaboració i divulgació d’una proposta de millora de la
senyalística del comerç

Mesura 1.3
Visualització i difusió de tota l’oferta d’establiments
comercials i altres proveïdors de béns i serveis, a través de
l’actualització i millora del cercador web d’establiments
comercials i proveïdors de Ciutat Vella, així com mitjançant
d’altres materials de difusió, destacant-ne el seu valor afegit
en clau social i cultural

Mesura 1.2
Realització d’un estudi d’oferta i demanda per identificar
potencials mancances en l’oferta de productes necessaris
per a una vida quotidiana sostenible

Mesura 1.1
Realització d’un cens dels establiments comercials de cada
barri, que s’actualitzarà biennalment

Línia estratègica 1
Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat
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Mesura 4.1
Acompanyament en la creació de 50 projectes d’emprenedoria relacionats
amb els sectors econòmics prioritaris

Línia estratègica 4
Promoure i acompanyar l’activitat econòmica de sectors prioritaris
per al desenvolupament econòmic sostenible del Districte

Mesura 3.2
Elaboració d’estudis específics sobre determinades activitats
o problemàtiques sobre les quals manca informació

Mesura 3.1
Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica
de Ciutat Vella

Línia estratègica 3
Millorar el coneixement específic de la realitat socioeconòmica
de Ciutat Vella

Mesura 2.6
Accions d’impuls de l’economia verda i circular

Mesura 2.5
Programa d’acompanyament integral de cinc noves iniciatives
econòmiques que sorgeixin de col·lectius en risc d’exclusió social

Mesura 2.4
Suport específic a projectes integrals i comunitaris sobre
desenvolupament local de barris

Mesura 2.3
Programa d’Aixecament de Persianes vinculat a les necessitats de béns
i serveis detectades als barris

Mesura 2.2
Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat Vella (emprenedoria,
empresa i iniciatives de l’economia social i solidària)

Mesura 2.1
Convocatòria de subvencions adreçada a finançar projectes
d’emprenedoria individual i col•lectiva, empresa mercantil i cooperativa,
economies comunitàries i innovació social i ocupació als territoris

Línia estratègica 2
Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat
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Mesura 7.2
Orientació i assessorament individual en matèria d’ocupació

Mesura 7.1
Contractació de veïns i veïnes per mitjà de plans d’ocupació o d’altres
mesures d’experienciació laboral, amb una visió integral dels projectes
a realitzar

Línia estratègica 7
Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

Mesura 6.3
Treballar per a la implementació d’un segell adreçat a empreses que
apliquin clàusules socials

Mesura 6.2
Elaboració d’un catàleg de proveïdors de Ciutat Vella

Mesura 6.1
Estudi sobre com potenciar des del Districte la compra i contractació
a empreses i entitats del territori

Línia estratègica 6
Promoure la compra i contractació de béns i serveis de Ciutat Vella per part
de les empreses, entitats i equipaments del territori

Mesura 5.3
Anàlisi de les possibilitats de contractació de veïns i veïnes de Ciutat Vella
en projectes d’obra pública

Mesura 5.2
Creació d’una comissió de treball específica sobre aquesta línia
estratègica, integrada per tècnics del Districte de Ciutat Vella i Barcelona
Activa, amb el suport tècnic de la Direcció de Contractació Administrativa
de l’Ajuntament

Mesura 5.1
Elaboració d’un protocol de compra i contractació pública del Districte
de Ciutat Vella

Línia estratègica 5
Promoure que la compra pública del Districte inclogui clàusules socials
i vetlli pel retorn social al territori
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Mesura 8.5
Elaboració d’una proposta de compromisos de responsabilitat social
corporativa del sector hoteler, de restauració i oci en matèria de retorn
social i creació d’ocupació de qualitat

Mesura 8.4
Incorporació d’accions d’informació sobre drets laborals als projectes
ocupacionals i formatius del Districte

Mesura 8.3
Detecció, posada en valor i divulgació d’empreses del sector turístic,
l’hostaleria i/o l’oci nocturn que presentin bones pràctiques en condicions
laborals

Mesura 8.2
Informació i assessorament personalitzat en drets laborals a treballadors/
es dels sectors turístic, hostaleria i/o oci nocturn

Mesura 8.1
Diagnosi sobre el grau de precarietat laboral dels llocs de treball
de Ciutat Vella

Línia estratègica 8
Promoure el treball digne

Mesura 7.7
Accions per reduir l’abandonament precoç del sistema educatiu com
a mesura d’increment de l’ocupabilitat

Mesura 7.6
Impuls de la conciliació familiar de persones que participen en projectes
ocupacionals o formatius

Mesura 7.5
Realització d’accions coordinades de prospecció en empreses
de Ciutat Vella

Mesura 7.4
Intervenció específica sobre col·lectius especialment vulnerables

Mesura 7.3
Formació/capacitació de veïns i veïnes del Districte per incrementar
les seves possibilitats d’inserció en el mercat de treball
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Mesura 11.5
Corresponsabilització dels visitants per promoure el retorn social
del turisme

Mesura 11.4
Impuls de la contractació de persones del territori

Mesura 11.3
Impuls del comerç i serveis de proximitat com a proveïdors preferents dels
hotels i pisos turístics

Mesura 11.2
Acompanyament en la creació de 5 iniciatives econòmiques orientades
a pal·liar, transformar o revertir els efectes de la saturació turística

Mesura 11.1
Disseny i divulgació d’un procediment per sol•licitar projectes
compensatoris a finançar amb taxa turística

Línia estratègica 11
Promoure el retorn social i territorial de l’activitat turística

Mesura 10.1
Accions d’informació, inspecció i/o sanció per garantir la normativa
en relació amb les places hoteleres i d’habitatges d’ús turístic

Línia estratègica 10
Ordenar l’activitat econòmica i vetllar pel compliment de la legalitat
dels operadors i establiments turístics

Mesura 9.3
Coordinació dels recursos ocupacionals i formatius localitzats al Districte
per a promoure l’accés al mercat de treball

Mesura 9.2
Desplegament i suport de projectes i iniciatives vinculades a la inserció
laboral de persones en situació d’atur

Mesura 9.1
Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius
d’entitats i operadors públics al Districte

Línia estratègica 9
Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al Districte
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Mesura 14.4
Accions formatives sobre economia social i solidària a les escoles
i instituts de Ciutat Vella

Mesura 14.3
Incorporació de l’economia cooperativa, social i solidària com a opció
d’inserció laboral en tots els serveis i recursos d’orientació laboral

Mesura 14.2
Assessorament presencial al Districte a 300 persones en temes
d’economia social i solidària

Mesura 14.1
Acompanyament en la creació de deu empreses cooperatives liderades per
veïns i veïnes del Districte i/o que abordin necessitats bàsiques no ateses
al territori

Línia estratègica 14
Promoure nova economia cooperativa, social i solidària

Mesura 13.1
Facilitació de sinergies entre projectes d’economia social i solidària

Mesura 13.1
Suport a la consolidació de 30 iniciatives socioempresarials d’ECSS
viables i alineades amb l’interès públic

Mesura 13.1
Visualització de les iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària
de Ciutat Vella

Línia estratègica 13
Impulsar l’economia cooperativa, social i solidària existent a Ciutat Vella

Mesura 12.2
Coordinació del segell Biosphere-Barcelona amb d’altres iniciatives

Mesura 12.1
Implementació pilot dels paràmetres del segell Biosphere-Barcelona

Línia estratègica 12
Treballar per l’aplicació d’un segell de turisme sostenible al Districte
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Mesura 15.1
Constitució d’una comissió de seguiment específica sobre la
transversalitat de l’ECSS a les accions de dinamització econòmica
del territori

Línia estratègica 15
Vetllar per la presència dels principis i valors de l’economia social
i solidària de manera transversal en totes les polítiques d’activació
econòmica del Districte
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