
29 de setembre 2022 

Consell de  

Dinamització Econòmica 

de Ciutat Vella 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  

2. Informació del govern del Districte:  

 a. Pla de Dinamització Comercial  

 b. Pla de Desenvolupament Econòmic  

 c. Afectacions d'obres i mobilitat al districte 

 d. Actuacions campanya residus establiments comercials 

3. Torn d’intervencions dels membres del Consell 

4. Precs i preguntes 
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Informació del govern 

del Districte: 
a) Pla de Dinamització Comercial  

b) Pla de Desenvolupament 

Econòmic  

c) Afectacions d'obres i mobilitat al 

districte 

d) Actuacions campanya residus 

establiments comercials 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 



Pla de Dinamització Comercial 

2018-2023 

2.a. 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 
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Pla de Dinamització Comercial 2018-2023 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

 Servei d’acompanyament al comerç de context cultural divers de Ciutat Vella 

 

 

a) Elaboració d' un cens de comerços de context cultural divers del districte.  
  - Primera fase realitzada a Raval i Sant Pere, Santa Caterina i la Rivera. 
 - Segona fase iniciada al setembre a Barceloneta i Gòtic.  
 
b) Conèixer les necessitats del comerç de context cultural divers.  

 
 

c) Realització d’enquestes enfocades a conèixer aquestes necessitats 
i la seva situació.  
 
d) Fomentar l’associacionisme i participació del comerç de context cultural divers. 
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Pla de Dinamització Comercial 2018-2023 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

 Servei d’acompanyament al comerç de context cultural divers de Ciutat Vella 
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Pla de Dinamització Comercial 2018-2023 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

 Servei d’acompanyament al comerç de context cultural divers de Ciutat Vella 
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Pla de Dinamització Comercial 2018-2023 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

 Projecte de rutes culturals-comercials (Redescobrim Ciutat Vella) 

 
a) Visites guiades de 2h emmarcades en la història de cada barri tot fent esment als 

comerços emblemàtics per fer visible la part humana que s’amaga darrera de cada barri i 
que en conforma la seva personalitat.  
 

b)  Es faran 15 rutes de novembre a gener.  
 
• 3 Raval Nord. 
• 3 Raval Sud. 
• 3 Gòtic. 
• 3 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 
• 3 Barceloneta. 

 
A la edició del 2021 van participar-hi un total de 220 persones amb un alt grau de satisfació. 
 

 



Pla de Desenvolupament Econòmic 

2021-2023 

2.b. 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 
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DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Objectiu 1. Implementar projectes de reactivació de plantes baixes 

Projecte Amunt Persianes (projecte nou PDE 2021-2023) 

 
• Subvencions per a activitat econòmica LPB buides  

 21/09/22: Publicació resolució provisional convocatòria 2022- 2023 Impulsem el que Fas.  

En aquesta, 9 projectes han estat aprovats a Ciutat Vella en la Mod.1A- Inici d’activitat en 

local en planta baixa, per valor de 153.200€. 

Això representa un increment respecte a la convocatòria 21-22, on van ser aprovats 5 

projectes per valor de 100.000€.  

 

• Programa Baixos de Protecció Oficial  a Ciutat Vella 

 Es manté l’acompanyament als projectes instal·lats de la 1a i 2a convocatòria (10) 

 Projectes de 3a convocatòria: s’estan instal·lant en els locals. 

Setembre, d’acollida als 8 BPO de c/ Robadors i Sant Ramón. A partir d’aquí, s’activarà 

assessorament personalitzat sota demanda i es treballarà per reforçar marca conjunta i 

les sinèrgies que puguin sortir. 

 Nova convocatòria, que sortirà per a tota la ciutat, està prevista que es publiqui entre 

setembre i octubre de 2022 i que el termini per presentar projectes sigui fins a finals d’any. 

La resolució d’adjudicació està prevista a la primavera de l’any 2023. Inclourà els 10 locals 

del Districte comprats. 

 

 

 

 

 

LÍNIA 
1  

https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/20592/415027/Guia+d'execuci%C3%B3+de+projectes+(actualitzada)/5f80e931-dc54-4087-aa0b-aa6e45e6d09b
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DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Projecte Amunt Persianes (projecte nou PDE 2021-2023) 

 
• Servei d’Ajut al Lloguer de Locals Buits: previst que s’anunciï a partir del novembre i 

comportarà ajuts econòmics a la propietat que llogui el local que dugui més de 12 mesos 

buit i la intermediació entre propietat i llogaters. 

 

• Observatori de locals en planta baixa: pendent execució  

 

 

 

 

 

 

LÍNIA 
1 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Afavorir el naixement de projectes d’emprenedoria i consolidar projectes i empreses 

existents, per tal de resoldre necessitats específiques del teixit socioeconòmic  

 

Dades entre l’1 de gener i el 31 d’agost 

- 233 persones ateses en emprenedoria i 62 persones  

assessorades. 

- 233 empreses ateses (principalment comerç de proximitat) 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 2. Enfortir el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat 

Vella com actor de referència del territori 

DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

LÍNIA 
1 

EMPRENEDORIA  acumulat  

Persones ateses en emprenedoria  233 

Sessions informatives d’emprenedoria    

Sessions informatives realitzades  26 

Participants totals a les sessions informatives  183 

Assessoraments i participacions d’emprenedoria    

Persones assessorades d'emprenedoria  62 

Assessoraments realitzats en emprenedoria  179 

Projectes d'emprenedoria actius  
 

Empreses constituïdes  4 

Formacions/Networking en emprenedoria    

Networking en emprenedoria realitzades  3 

Participacions en networking en emprenedoria  21 

EMPRESA  acumulat  

Assessoraments d’empresa    

Empreses assessorades  89 

Atencions i assessoraments a empreses i a agents econòmics 

(accions)  

144 

 

El PAAE es consolida com agent clau al territori, donant suport 

a les actuacions municipals que requereixen suport tant tècnic 

com de vinculació a altres actors i/o recursos 

- Suport a convocatòries de subvencions i ajuts públics: IQ, 

BPO 

- Abordatge dels comerços en situació crítica 

- Suport en l’apropament de recursos a aquells d’origen 

cultural divers 

- Suport a la participació en fires per part de projectes locals 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Foment de l’enxarxament al territori, promoció del retorn social i generació de 

coneixement 

 
- Durant l’últim any, reactivació de la xarxa d’emprenedoria, promoguda per PAAE CV, Fundació 

Surt, Impulsem SCCL, Proa la Mar i Dones pel Futur. El projecte central es basa en facilitar als 

projectes la seva participació en fires a través de les quals poden testejar el seu producte. 

Aquest espai d’iniciatives emprenedores vinculades a l’artesania el lidera el PAAE.  

Concretament,  

- Fira de la Mercè: 14 emprenedores 

- Mercat Freedonia a Plaça Salvador Seguí: 4 emprenedores cada trimestre 

- Drap Art: 4 projectes que van rotant 

 

- Participació en el projecte de retorn social iniciat amb hotels del districte, en fase pilot. El PAAE 

és nexe connector entre les necessitats de compra de productes i serveis de proximitat que 

preveu principalment el Comerç de Proximitat.  

 

 

 

 

 

Objectiu 2. Enfortir el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat 

Vella com actor de referència del territori 

DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

LÍNIA 
1 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Consolidació del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella (projecte 

continuista del PDE anterior) 
Dades gener- agost 2022 

 

- Dinamització de la mancomunació de recursos, en cessió lliure: s’han realitzat  76 

serveis de préstecs de material. 

 

- Serveis de muntatge-desmuntatge, logística i transport: S’ha realitzat un total de 86 

serveis de muntatge i desmuntatge públics i 38 serveis privats. 

 

- Gestió de les donacions rebudes: s’ha realitzat la donació de 22 lots de material. 

 

- S’han formalitzat 7 contractacions de joves en perfils d’auxiliars i oficials de serveis, 

tècnics de so i transportistes. 

Objectiu 3. Impulsar accions de dinamització de sectors estratègics 

com l’alimentació sostenible, l’economia circular i l’economia de les 

cures, entre d’altres. 

DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

LÍNIA 
1 

Tornada diapositiva 28  
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Objectiu 4 Donar suport i fer visibles les  iniciatives d’economia social i 

Solidària 

Impuls de nous projectes d’economia circular.  
• Seguiment 5 Projectes en el marc de l’Impulsem el que Fas 2021 Economia circular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls, enfortiment i visibilitat d’ iniciatives d’alimentació sostenible 
• Seguiment 3 Projectes en el marc de l’Impulsem el que Fas 2021.  

DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

LÍNIA 
1 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Objectiu 4 Donar suport i fer visibles les  iniciatives d’economia social i 

Solidària 

Impuls de nous projectes ESS i enfortiment dels existents  
 

• IQF 22-23. 3 projectes aprovats en resolució provisional en la modalitat 2- innovació 

socioeconòmica i ESS en sectors estratègics i en clau territorial. 

• Acompanyats 2 projectes ESS IQF 21.  

• Resolució provisional Enfortim ESS convocatòria 22-23, publicada al mes de juliol. Pendent 

recull projectes de districte. 

• Finançats 22 projectes en el marc de l’Enfortim l’ESS en convocatòria 2021. (10 Raval, 5 

Gòtic, 7 Casc Antic).  

 

Impuls i facilitació de la relació entre els projectes de l’ESS de Ciutat Vella 

amb entitats de comerciants i xarxes laborals del districte.  
 

En execució projecte retorn social amb hotels, a través del qual es vol fomentar la contractació 

de bens i serveis de Proximitat. Aquest àmbit inclou tant comerç de Proximitat com d’ESS. En 

aquest context, es preveu poder fer alguna acció de facilitació de la relació. 

 

 

 

 

 

 

 

DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

LÍNIA 
1  
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Objectiu 5 Promoure la contractació i la compra pública socialment 

responsable al Districte. 

Impulsar licitacions  públiques  amb clausulat social 

 

• Des del servei de Servei d ‘Assessorament de Clàusules  i Reserva  Social de Barcelona 

Activa es va organitzar sessió adhoc per a entitats i iniciatives del Districte interessades en 

formar-se. En total van participar 15 persones d’11 entitats. La formació va tenir lloc al maig 

a districte. 

 

• Paral·lelament, Districte està treballant amb el Servei d’Assessorament per tal d’incrementar 

el clausulat social en determinades licitacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

LÍNIA 
1  
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Objectiu 6 Promoure la implicació de les empreses en el 

desenvolupament local i la imbricació territorial de les existents per un 

territori socialment responsable i enfortir el teixit empresarial 

Promoció del retorn social de les empreses al territori en el marc de la RSC:  

 

• Iniciada la prova pilot amb hotels del districte per promoure la contractació de 

proximitat, la compra de bens i serveis i altres accions de retorn social, 

 

• S’han fet visites amb les persones responsables de 8 hotels de Ciutat Vella (Raval i 

Gòtic) i s’han assolit un total de 6 ofertes laborals i una compra de proximitat de 

servei de floristeria 

 

• S’està implicant en aquesta estratègia a les entitats ocupacionals del districte 

(ocupació), eixos i entitats de comerç, així com a comerç directament. També es vol 

implicar a iniciatives i serveis de l’ESS del Districte i entitats socials 

 

 

DESTACATS 2022 

IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI  

LÍNIA 
1  
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Objectiu 7 Preservar i enfortir el comerç de proximitat de Ciutat Vella 

DESTACATS 2022 

REACTIVAR I DIVERSIFICAR EL TEIXIT COMERCIAL 

Recolzar proactivament la continuïtat de l’activitat comercial  
 
• Programa Comerç a Punt. 59 comerços 

 Barri Gòtic: 6 

 Raval: 32 

 Barceloneta: 3 

 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera: 17 

 

A Ciutat Vella, el Comerç a Punt es coordina amb el PAAE per donar resposta conjunta 

al comerç, i amb els diferents Projectes municipals existents al territori, com pot ser el 

projecte de Comerç Crític o el Projecte de comerços d’origen cultural divers. 

 

 

LÍNIA 

2 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Objectiu 7 Preservar i enfortir el comerç de proximitat de Ciutat Vella 

DESTACATS 2022 

REACTIVAR I DIVERSIFICAR EL TEIXIT COMERCIAL 

Recolzar proactivament la continuïtat de l’activitat comercial  

• Persianes netes/ vives 
Aquest 2022 hi ha 3 projectes relacionats amb el manteniment de les persianes dels 

comerços de St Pere, Sta Caterina i la Ribera, Barceloneta i Gòtic.  

 

• St Pere, Sta Caterina i la Ribera: persianes vives            

Fundació Privada Bayt al-Thaqafa amb suport IQF. Joves del projecte formatiu 

Al'Alwan posen color i vida al barri de St Pere, Sta Caterina i la Ribera. 

• A la Barceloneta: persianes vives 

S’està treballant de la mà del Pla Comunitari de la Barceloneta, ja es tenen els 

comerços escollits, els formadors i artistes. Començament previst per octubre 22 

• Al Gòtic: persianes netes 

Liderat per la Fundació Comtal, està pendent del conveni.  

 

LÍNIA 

2 



Promocionar i conscienciar sobre la importància del comerç de proximitat 

competitiu, responsable i sostenible, així com del patrimoni comercial emblemàtic  

 

Millorar la mobilitat en relació a l’activitat comercial i l’accés als comerços i 

afavorir l’atracció de la ciutadania cap als comerços, millorant l’espai públic dels 

voltants i l’accessibilitat dels mateixos  
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Objectiu 7. Preservar i enfortir el comerç de proximitat de 

Ciutat Vella_ veure informació PDC 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 
LÍNIA 

2 

DESTACATS 2022 

REACTIVAR I DIVERSIFICAR EL TEIXIT COMERCIAL 



 

Acompanyar a les entitats de comerciants del districte en la seva organització, 

professionalització i renovació, especialment en el cas de les entitats noves. 

 

Promoure la implicació dels comerciants d’origen cultural divers en la vida 

comunitària i les associacions i eixos comercials.  

 

Consolidar el Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella i potenciar la 

participació del sector del comerç en diferents espais de participació del districte.  
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Objectiu 8 Reforçar l’associacionisme comercial al 

Districte _ veure informació PDC 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

LÍNIA 

2 

DESTACATS 2022 

REACTIVAR I DIVERSIFICAR EL TEIXIT COMERCIAL 



 

Vetllar per les mesures d’activació econòmica del Pla de Transformació de Les 

Rambles.   

 

Línia Cultural Rambles 
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Objectiu 9 Impulsar el comerç de proximitat vinculat a la 

cultura i al turisme sostenible i responsable _ veure 

informació PDC 

 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

LÍNIA 

2 

DESTACATS 2022 

REACTIVAR I DIVERSIFICAR EL TEIXIT COMERCIAL 



Consolidar el mercat com a lloc central del barri, definint estratègies específiques 

per a cada mercat 

 

Impulsar la pagesia de proximitat al districte  

 

Elaborar un estudi quantitatiu i qualitatiu per mesurar l’impacte de la crisi en el 

petit comerç del districte de Ciutat Vella.  
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Objectiu 10 Donar suport i promoció als mercats del 

districte _ veure informació PDC 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

LÍNIA 

2 

DESTACATS 2022 

REACTIVAR I DIVERSIFICAR EL TEIXIT COMERCIAL 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

DESTACATS 2022 

FINANÇAR PROJECTES SOCIOECONÒMICS QUE DINAMITZEN I 

DIVERSIFIQUEN L’ECONOMIA 
Objectiu 12. Impulsar i/o enfortir projectes que promouen l’economia dels barris 

del Districte 
El dia 21 de setembre es va publicar la resolució provisional Impulsem el Que Fas 22-23. 

 

En total, s’han presentat 73 projectes de Ciutat Vella (un 11,28% del total de projectes de ciutat), 

dels quals, en resolució provisional, s’han aprovat 28, el que suposa un 38% dels projectes 

presentats. 

- Mod. 1A. Amunt Persianes (inici activitat en local en planta baixa tancat): 9 projectes 

aprovats sobre 27 presentats 

- Mod. 1B . Amunt Persianes (millora de negocis en actiu i planta baixa als barris de pla de 

barris): 7 projectes aprovats sobre 12  

- Mod. 2. Innovació socioeconòmica i ESS en sectors estratègics i en clau territorial: 3 

projectes aprovats sobre 8  

- Mod 3. foment de l'ocupació de qualitat al territori: 11 projectes aprovats sobre 18. 

- Mod. 4. turisme responsable i sostenible al territori: 1 projecte aprovat sobre 3 

- Mod. 5. Alimentació sostenible i consum responsable: cap projecte aprovat sobre 8  

- Mod. 6. Centres urbans de distribució de mercaderies d'última milla. 7 aprovats sobre 14 

presentats, tots en clau Ciutat. 

 

Pendent anàlisis resolució provisional Enfortim l’ESS 

 

LÍNIA 

3 

https://bop.diba.cat/anunci/3267663/resolucio-provisional-d-atorgament-i-denegacio-de-les-subvencions-per-a-la-reactivacio-i-l-enfortiment-de-l-economia-social-i-solidaria-i-el-desenvolupament-de-projectes-d-intercooperacio-que-desenvolupen-l-estrategia-essbcn2030-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-barcelona
https://bop.diba.cat/anunci/3267663/resolucio-provisional-d-atorgament-i-denegacio-de-les-subvencions-per-a-la-reactivacio-i-l-enfortiment-de-l-economia-social-i-solidaria-i-el-desenvolupament-de-projectes-d-intercooperacio-que-desenvolupen-l-estrategia-essbcn2030-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-barcelona
https://bop.diba.cat/anunci/3267663/resolucio-provisional-d-atorgament-i-denegacio-de-les-subvencions-per-a-la-reactivacio-i-l-enfortiment-de-l-economia-social-i-solidaria-i-el-desenvolupament-de-projectes-d-intercooperacio-que-desenvolupen-l-estrategia-essbcn2030-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-barcelona
https://bop.diba.cat/anunci/3267663/resolucio-provisional-d-atorgament-i-denegacio-de-les-subvencions-per-a-la-reactivacio-i-l-enfortiment-de-l-economia-social-i-solidaria-i-el-desenvolupament-de-projectes-d-intercooperacio-que-desenvolupen-l-estrategia-essbcn2030-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-barcelona
https://bop.diba.cat/anunci/3267663/resolucio-provisional-d-atorgament-i-denegacio-de-les-subvencions-per-a-la-reactivacio-i-l-enfortiment-de-l-economia-social-i-solidaria-i-el-desenvolupament-de-projectes-d-intercooperacio-que-desenvolupen-l-estrategia-essbcn2030-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-barcelona
https://bop.diba.cat/anunci/3267663/resolucio-provisional-d-atorgament-i-denegacio-de-les-subvencions-per-a-la-reactivacio-i-l-enfortiment-de-l-economia-social-i-solidaria-i-el-desenvolupament-de-projectes-d-intercooperacio-que-desenvolupen-l-estrategia-essbcn2030-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-barcelona
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

DESTACATS 2022 

FINANÇAR PROJECTES SOCIOECONÒMICS QUE 

DINAMITZEN I DIVERSIFIQUEN L’ECONOMIA 

Objectiu 13. Detectar i acompanyar noves iniciatives que impulsin 

l’economia del Districte 

• Subvencions ordinàries i de Comerç  

 

• Detecció d’iniciatives d’impuls socioeconòmic que té el territori.  

 

L’equip de Barcelona Activa al territori i Districte de Ciutat Vella s’ocupa de 

la detecció d’iniciatives socioeconòmiques, fet que queda reflectit amb el 

nombre elevat de projectes presentats a convocatòries de subvencions 

públiques, com l’IQF, els Baixos de Protecció Oficial i els nombre de 

projectes assessorats pel PAAE.  

 

LÍNIA 

3 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

DESTACATS 2022 

PROMOURE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT 

El Convent de Sant Agustí com equipament especialitzat en ocupació i joves.  

Durant els últims mesos s’han realitzat obres per adaptar l’equipament 

La inauguració està prevista per finals del mes d’octubre. 

 

Ampliar i apropar els serveis ocupacionals de Districte  

A Ciutat Vella s’ha incorporat un dispositiu per atendre persones amb dificultats d’accés 

al mercat laboral. És aquest nou dispositiu, juntament amb Treball als Barris qui està fent 

una primera acollida a la comunitat filipina. Comunitat a la que s’està arribant a través del 

projecte impulsat per Districte i Barcelona Activa. 

 

El 28/09 tindrà lloc la sessió informativa dirigida a aquesta comunitat al Convent de Sant 

gustí- Barcelona Activa. La sessió s’organitza entre el Districte i Barcelona Activa , i 

comptarà amb la figura d’un mediador. 

 

 

 

LÍNIA 

4 

Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats 

a Ciutat Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

DESTACATS 2022 

PROMOURE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT 

Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats 

a Ciutat Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte 
 
Consolidar l’atenció del Punt de Defensa dels Drets laborals de CV  

Entre els mesos de gener i agost de 2022, s’han atès 162 persones del districte de CV, 100 de 

les quals dones, un 62% del total. Si ens focalitzem pels barris: 

- 67 del Raval, de les quals, 42 son dones 

- 34 del Gòtic , de les quals, 18 son dones 

- 33 de Casc Antic, de les quals, 22 son dones 

- 28 de Barceloneta, de les quals, 18 son dones 

 

Es comença a recuperar el volum de formacions grupals amb entitats del districte, havent-se fet 

sessions en drets laborals per usuariat de les següents entitats: Migrastudium (2), Associació 

Gabella (2), Casal dels Infants (3), Fundació Comtal, Fundació l’Esperança, Càritas (2) i PIOL 

Barceloneta.  

 

Les temàtiques de les formacions van encaminades en drets laborals i persones migrades, 

restauració i riders.  

 

 

LÍNIA 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

DESTACATS 2022 

PROMOURE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT 

Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats 

a Ciutat Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte 
 
Vetllar per l’encaix dels Projectes integrals amb contractació (PIC) amb les 

necessitats i oportunitats del territori.  

 

Actualment, es compta amb la figura d’un PIC que està donat suport en l’estratègia de 

retorn social impulsada amb els Hotels. 

Durant 2022, des del Districte de Ciutat Vella s’hauran gestionat 53 places de PICs 

 

Vincular el teixit empresarial amb les necessitats ocupacionals del veïnat.  

En el marc del projecte de retorn social, s’està fent una detecció de necessitats 

formatives per tal de poder treballar per millorar l’ocupabilitat del veïnat. 

 

 

 

LÍNIA 
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Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

DESTACATS 2022 

PROMOURE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT 

Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats 

a Ciutat Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte 
 

Fomentar l’ocupabilitat de joves de Ciutat Vella  

Projectes IQF joves: 4 projectes al 2020 i 6 projectes al 2021. Pendent anàlisi dels 

projectes aprovats en convocatòria 22-23, en resolució provisional publicada en data 

21.09 

Reorientació Barcelona Activa Convent de Sant Agustí: joves i ocupació.  

  

Promoure programes dirigits a persones en situació administrativa irregular  

Nº projectes IQF: 8 al 2020 i 7  al 2021 

Pendent anàlisi dels projectes aprovats en convocatòria 22-23, en resolució provisional 

publicada en data 21.09 

LÍNIA 
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DESTACATS 2022 

PROMOURE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT 

Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats 

a Ciutat Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte 
 
 

Apropar les comunitats amb diversitat d’origen i cultural als recursos ocupacionals  

 

Definit circuit d’atenció a la comunitat filipina en matèria d’ocupació. L’últim dimecres de 

mes es farà sessió informativa al Convent de Sant Agustí- Barcelona Activa per tal de 

que aquesta sigui la via d’entrada als diferents recursos i serveis municipals, i també 

comunitaris. 

 

Aquest projecte, que porta mesos en funcionament, s’ha estat treballant entre Barcelona 

Activa i Districte, i es compte amb la col·laboració de les entitats i referents de la 

comunitat. 

Difondre i fomentar l’ús del Servei d’Assessorament en les Clàusules Socials. 

Durant el segon trimestre, s’ha fet una formació adaptada a entitats i iniciatives del Districte per 

tal d’enfortir-les i que això faciliti el seu accés a licitacions públiques. Van participar  

LÍNIA 
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DESTACATS 2022 

PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER AL 

DESENVOLUPAMENT 

Enfortiment del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella  

(dades a diapositiva 10) 

 

Suport en la conciliació laboral, familiar i personal i en les tasques de cures.  

Consultar informe Pla de Barris 

 

Projectes per garantir itineraris d'èxit dels joves cap a estudis superiors i universitaris 

Consultar informe Pla de Barris 

 

Donar suport a experiències de noves oportunitats educatives 

Consultar informe Pla de Barris 

 

Implementació del programa Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) de forma 

coordinada i cooperativa amb el programa comunitari ja existent.  

Consultar informe Pla de Barris 

 

Programa de Baixos de Protecció Oficial 

Informació a l’acció 1 “Amunt Persianes” 
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DESTACATS 2022 

PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER 

AL DESENVOLUPAMENT 

Potenciació d’iniciatives de formació i ocupació juvenil  

Consultar informe Pla de Barris 

 

Impuls de noves iniciatives de formació i ocupació juvenil.  

Consultar informe Pla de Barris 

 Generar una borses d’hores d’acompanyament i suport jurídic per les entitats. 

 Acompanyar el programa de subvencions ACOL. 

  

Condicionament sala multimèdia de l’Espai Jove.  

Consultar informe Pla de Barris 
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PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER 

AL DESENVOLUPAMENT 

Objectiu 18: Executar les accions d’activació socioeconòmica inscrites al 

Pla d’Acció Pou de la Figuera, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La 

Ribera. 

Àmbit Ocupació 

1. Complementarietat línia ACOL 

7 entitats han participat en les trobades proposades. En funció de les que s’acabin 

presentant s’acompanyarà a la contractació d’una persona per entitat o fins a 2. 

 

2. Servei de suport legal i acompanyament jurídic per tràmits relacionats amb expedients 

de regularització, permisos de residencia i/o treball adreçat a joves dels entorns del Pou de 

la Figuera. 

Aquest servei es preveu per el darrer trimestre de 2022. 

 

3. Projectes amb suport Impulsem el que Fas (convocatòria 21) 

Finançats 4 projectes en convocatòria IQF (Comtal, Bayt, Open Cultural Center i Mescladís). 

Pendent anàlisi resolució provisional IQF 22-23, publicada el 21.09 
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DESTACATS 2022 

PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER 

AL DESENVOLUPAMENT 

Objectiu 18: Executar les accions d’activació socioeconòmica inscrites al 

Pla d’Acció Pou de la Figuera, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La 

Ribera. 

Àmbit Activitat Econòmica 

1. Estratègia Amunt Persianes 

Acompanyament i seguiment de 3 projectes BPO de la 1º i 2ª convocatòria ubicats als 

voltants de Pou (Bugaderia social “Conviure net”, associació Cultural TUDANZAS, El Niu 

d’en Guecko).  

3a convocatòria: 3 dels locals, ubicats als voltants de Pou:  C/ Sant Pere Més Alt, 76 L1,  C/ 

Sant Pere Més Alt, 76 L2, C/d’Em Serra Xic, 2-4.  

 

Subvencions per a activitat econòmica LPB buides (modalitat 1 Impulsem el que Fas): 

- Finançats  2 projectes modalitat 1 a Pou de la Figuera (Souvenirs singulars SL i 

Associació ConviureNet) amb un pressupost de 40.000 euros. Pendent anàlisi resolució 

provisional IQF 22-23, publicada el 21.09 

 

2. Suport al comerç existent als voltants de Pou de la Figuera  

Actiu el programa Comerç a Punt, pendent dades concretes. 

LÍNIA 5  
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PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER 

AL DESENVOLUPAMENT 
Objectiu 19. Impulsar el potencial econòmic vinculat a la maritimitat del barri de 

la Barceloneta 
 

PIOL Barceloneta (dades gener – juny 2022).  

- 13 intermediacions i 19 contractacions 

- 18 persones han trobat feina i 7 han començat formació 

- Col·laboració amb el Punt de Defensa impulsat per Barcelona Activa i Districte. 

- Projecte persianes vives, en col·laboració amb el Districte tindrà lloc entre octubre i novembre. 

- Col·laboració en el projecte Tastet d’Oficis, orientant i acompanyant a joves per conèixer els 

estudis de grau de FP al barri. 9 estudiants s’han matriculat.  

 

Potenciar les formacions relacionades amb l’economia blava. 

Actualment, oberta l’oferta formativa de Barcelona Activa, Reskilling, on s’inclouen formacions 

vinculades a l’economia blava 

EB19_En línea _Convertidors marins 

YEP MED_Gestió administrativa i financera del comerç internacional en l'àmbit portuari 

 

Vetllar per un turisme blau responsable i sostenible amb el barri de la Barceloneta  

2 projectes relacionats amb el turisme blau i sostenible IQF 2021  

2 projectes relacionats amb el turisme blau i sostenible IQF 2020 

LÍNIA 5  

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina51869/reskilling-sectorial.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/eb19en-linea-convertidors-marins.do?codiIdioma=1&id=1183072&id_activitat_mestre=1183072&dia=25&mes=10&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/eb19en-linea-convertidors-marins.do?codiIdioma=1&id=1183072&id_activitat_mestre=1183072&dia=25&mes=10&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/eb19en-linea-convertidors-marins.do?codiIdioma=1&id=1183072&id_activitat_mestre=1183072&dia=25&mes=10&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/eb19en-linea-convertidors-marins.do?codiIdioma=1&id=1183072&id_activitat_mestre=1183072&dia=25&mes=10&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/yep-medgestio-administrativa-i-financera-del-comerc-internacional-en-l-ambit-portuari.do?codiIdioma=1&id=1104402&id_activitat_mestre=1104402&dia=27&mes=9&any=2022
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Objectiu 20: Fomentar la diversificació comercial al barri Gòtic 

 
Creació d’una cartera pública d’LPB al barri Gòtic.  

Instal•lació de projectes econòmics locals en planta baixa.  

 
- Publicació de la nova convocatòria de locals en planta baixa en el mes d’octubre. 

Termini de presentació de projectes previst fins a desembre 22. 

 

Acompanyament  i seguiment dels projectes econòmics instal•lats a locals en 

planta baixa.  
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PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER 

AL DESENVOLUPAMENT 

Objectiu 21. Potenciar l’ús del dispositiu d’inserció laboral existent a Ciutat 

Vella i que ofereix servei al veïnat de Sant Pere, Santa Caterina, la Barceloneta 

i el Raval sud 

 

Treball als Barris . Gener- Agost 2022 

 Persones ateses:  96 persones (100% sobre l’objectiu de programa) 

 Inserció participants: 46 ( 46%) 

 Total accions:  659 

 Total participacions:  862 

 

Perfil:  Majoritàriament homes (55%)  

 de 40 a 54 anys (45%) 

 amb estudis secundaris finalitzats (50%)  

 no reben cap prestació econòmica (61%)  

 aturats de llarga durada (53%). 

Barris: 

-Barceloneta: 31 

-Raval Sud: 43 

-Sant Pere i Santa Caterina: 26 
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Incrementar la participació del veïnat.  

Pendent dades, previstes per principis de 2023 

 

LÍNIA 6  
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Objectiu 22. Incrementar la participació del veïnat i de les 

empreses de Ciutat Vella en accions de promoció 

econòmica 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 



Afectacions d'obres i mobilitat al 

districte 

2.c. 
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Campanya informativa de les obres 

Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella 

Cal diferenciar entre 3 tipus d’obres: 

• Obres amb una gran afectació al territori. 

Aquestes obres passen pel Comitè d’Obres i Mobilitat (COM) i es dissenya l'estratègia i 

comunicació des del propi COM. La comunicació es fa mitjançant correu i Telegram 

Enllaç al canal de Telegram: https://t.me/ComercCiutatVella 

 

• Obres de petita afectació al territori.  

Aquestes obres son rases o arrenjaments de petit format. No sempre són obres 

vinculades  a l’actuació del Districte (hi ha actuacions de companyies i d’altres àrees 

de l’Ajuntament com clavegueram, enllumenat, vials....) i per tant no es disposa de la 

informació de manera immediata. En quan es comunica, es fa arribar la informació per 

correu. 

 

• Obres d’emergència 

Aquestes obres o arrenjaments no estan previstos i per tant no és possible avisar amb 

antelació.   
 
 

https://t.me/ComercCiutatVella


Actuacions campanya residus 

establiments comercials 

2.d. 
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Torn d’intervencions dels 

membres del Consell 

03 
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Precs i preguntes 
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