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L’Eixample és el districte amb la major i més diversificada activitat econòmica de la ciutat. El
seu comerç representa un terç de les activitats econòmiques de Barcelona. El districte acull
una proporció molt considerable dels establiments i places hoteleres de la ciutat, així com dues
cinquenes parts de les empreses del sector de les tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC)
i és el preferit per a la localització d’activitats econòmiques avançades.
Malgrat tot, Barcelona i el Districte de l’Eixample no són immunes als efectes de la crisi
econòmica que afecta bona part de les economies del sud d’Europa. Per tal d’afrontar aquest
moment advers, el Districte de l’Eixample es posa al servei de la lluita contra la crisi mitjançant
la creació d’una nova eina: l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample. Aquesta mesura
pretén aprofitar al màxim la proximitat de l’administració del districte amb el conjunt d’agents
que hi operen per realitzar un anàlisi minuciós, transversal i concret de les activitats de tota
mena que es desenvolupen a l’Eixample.
La creació de l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample (OPEE) respon doncs, a la
voluntat d’aprofitar al màxim aquesta proximitat i coneixement transversal de la realitat del
districte, per tal de millorar la situació de les persones, entitats i empreses del nostre territori.
L’OPEE es configura com a unitat organitzativa dins de l’estructura del Districte de l’Eixample
amb l’objectiu de promoure, organitzar, coordinar i consolidar accions que n’afavoreixin el
desenvolupament econòmic i social.
L’OPEE es crea en el marc de la reorganització de les direccions del Districte i no suposa cap
augment de recursos sinó, una redistribució dels mateixos amb uns nous objectius.
La creació de l’OPEE és una iniciativa

•

Coherent amb una estratègia de ciutat, ja que tant el Marc Estratègic de l’Ajuntament
de Barcelona 2012-2015 com el Pla d’Actuació de Districte busquen aprofitar totes les
potencialitats del districte, de la ciutat i dels seus agents econòmics, culturals, creatius
i científics. També en aquest sentit, es va aprovar la Mesura de Govern “Barcelona
Creixement” com a iniciativa per garantir les condicions per al creixement econòmic i
per aportar solucions als diferents reptes que la ciutat ha d’afrontar. El districte de
l’Eixample enceta una nova estratègia de treball col·laboratiu amb Barcelona Activa,
en l’aplicació d’aquestes mesures.

•

Amb una visió comunitària de la promoció econòmica, que transcendeix
l’acompanyament de projectes empresarials, per buscar proactivament la proximitat
entre operadors, la creació de xarxes cooperatives, la promoció del consum local,
l’exploració de les noves potencialitats turístiques, la formació i el suport a la
emprenedoria social o el foment de la responsabilitat social corporativa dels agents del
districte.

•

Pionera dins d’una organització municipal descentralitzada

•

Transversal a nivell de funcionament intern del districte i també a nivell extern, en
tant que té vocació de connector entre agents que interactuen amb el districte però
que no ho fan entre sí per desconeixement mutu o per manca d’oportunitats i suport
necessari per desenvolupar projectes en comú.

•

Amb voluntat de ser útil més enllà del moment de crisi. L’OPEE neix amb voluntat de
canviar el marc de relació entre operadors i districte, però també entre els operadors
del districte. Aquest canvi fonamentat en la proximitat, el treball transversal, la recerca
de complicitats i sinèrgies, és el que diferencia l’OPEE d’altres operadors amb
competències a nivell de ciutat i també és el que permetrà un augment de l’eficiència
en les accions empreses en temps de crisi que es revelarà igualment útil un cop
superats aquests temps de dificultat.

OBJECTIUS DE L’ OPEE
•

Treballar per un model de desenvolupament econòmic de proximitat, vinculat al
desenvolupament social i comunitari de les persones, entitats i empreses de
l’Eixample.

•

Detectar i promoure oportunitats per l’impuls i manteniment de projectes amb
participació de diversos actors socials i econòmics que treballin en xarxa.

•

Innovar, tot promovent experiències i projectes amb nous enfocs, noves fórmules de
treball i d’organització.

•

Col·laborar amb el sector privat per promoure i facilitar la implantació d’activitats
econòmiques i la dinamització empresarial i comercial.

•

Implementar i desenvolupar en el territori dels diferents projectes i plans estratègics
de ciutat.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Els àmbits en els que es desenvoluparan les línies de treball són el foment de la ocupació, la
promoció del comerç de proximitat, l’ordenació i reorientació del turisme a l’Eixample i
l’emprenedoria, amb especial interès per la promoció d’iniciatives d’economia social. Per
cadascun d’aquests àmbits s’han definit una sèrie d’objectius sectorials en els que ja s’ha
començat a treballar.

OBJECTIUS SECTORIALS:
En relació a l’àmbit de l’ OCUPACIÓ:
•
•

Promoure i facilitar la gestió dels diferents projectes de ciutat que des del Sector de
Promoció econòmica i Ocupació es puguin executar al districte.
Promoure la creació d’iniciatives innovadores per la cerca d’ocupació de les persones
joves.

En relació a l’àmbit de COMERÇ :
•
•
•
•
•

Promoció de l’associacionisme comercial.
Dinamització comercial.
Promoció del treball en xarxa.
Potenciar àmbits comercials especialitzats.
Promoció d’actuacions i activitats de suport a la inserció laboral.

En relació a l’àmbit de TURISME:
•
•
•

Realització del Pla de Turisme del Districte de l’Eixample.
Implementar les actuacions de promoció econòmica del Districte en relació al pla
estratègic de Turisme de ciutat.
Generar noves oportunitats amb la descentralització i creació de nous atractius
turístics al districte.

En relació a l’àmbit d’EMPRENEDORIA I EMPRESA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulsar la implantació d’una “Antena” de Barcelona Activa al Districte de l’Eixample ,
com a prova pilot de la futura Oficina d’Atenció a l’Empresa.
Facilitar la generació d’activitat econòmica en el Districte.
Acompanyament i assessorament en relació a la implantació de negocis
Estudi del territori i reconeixement de potencialitats econòmiques en funció de les
seves característiques.
Participar i afavorir la implantació de negocis i certàmens al territori.
Promoció de noves activitats econòmiques i dinamització empresarial.
Incentivar l’ocupació de locals buits tot afavorint la informació necessària per la
persona emprenedora/empresa que es vulgui ubicar
Suport a les iniciatives d’emprenedoria social.
Suport a les iniciatives que fomentin la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

En relació a la promoció de PROJECTES SINGULARS:
•
•

Potenciar els trets identitaris de diferents zones dels barris de l’Eixample que puguin
generar desenvolupament econòmic i cohesió social.
Aprofitar les interseccions i la concurrència de recursos dels diferents projectes
estratègics sectorials del Districte per desenvolupar noves iniciatives/projectes.

