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QUÈ ÉS EL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (PDE)

5. Articula i ordena accions que ja 

existien i impulsava Barcelona Activa i 

d’altres àrees que ja existien però de 

manera inconnexa les unes de les altres.

6. Idea i articula noves accions amb alt 

component innovador.

7. En total planteja 31 mesures, 

organitzades en 4 eixos i 7 línies 

estratègiques.

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

transformació socioeconòmica del 

districte de 2018 a 2022.

2. Es va aprovar l’01 de març de 2018 a 

Plenari.

3. S’ha elaborat a partir de propostes del 

teixit veïnal, comunitari, empresarial, 

comercial i social d’Horta- Guinardó.

4. L'impulsa el Districte de Horta-

Guinardó i la Direcció de 

Desenvolupament de Proximitat de

Barcelona Activa, en coordinació amb 

totes les altres àrees de l'Ajuntament 

dedicades a la Promoció Econòmica i el 

Comerç.
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Vídeo de presentació del PDE: 

https://youtu.be/d4fV1YnhjjI

https://youtu.be/d4fV1YnhjjI
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PRESSUPOST DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

El pressupost per a les actuacions del 2019 vinculades a Horta - Guinardó ha estat de:

- Barcelona Activa: 3.485.460 €. El desglossament per línies d’activitat és el següent:

❖Ocupació 2.357.132 €

❖Emprenedoria 374.060 €

❖Formació tecnològica 50.719 €

❖Empresa 365.095 €

❖Innovació Socioeconòmica 167.721 €

❖Proximitat 170.732 €

- Districte d’Horta- Guinardó: 206.396,50 €

- Convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas 2019: 111.301,40 €

- Convocatòria de subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidària 2019: 43,384 €

Així doncs, el pressupost global del conjunt d'aquestes partides és de 3.803.201 €
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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 Consum, Direccions Operatives de Barcelona Activa (Ocupació, Empresa, 

Formació, etc) i Pla de Barris.

✓ El Grup Impulsor del Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta- Guinardó es 
reuneix mensualment per compartir estratègia, coordinar intervencions i informar. 
S’ha convertit en l’espai natural on tractar els temes de desenvolupament econòmic 

d’Horta- Guinardó per part de les àrees de promoció econòmica de l’Ajuntament.

✓ El Districte compte amb tècnica de Barcelona Activa, Direcció Operativa Proximitat, 
incrustada en els seus equips i dinàmiques, treballant amb Gerència i la Direcció de 
Serveis a les Persones i Territori.

✓ S’ha iniciat una dinàmica de diàleg i treball periòdic amb les entitats del territori per 

coproduir i articular projectes de desenvolupament econòmic mitjançant espais de 
governança. 
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> 2.049 veïns i veïnes d’Horta- Guinardó atesos en matèria d’ocupació*, el que suposa un 

increment de l’11,5% respecte a 2018:
> 1.424 s’han orientat laboralment
> 1.126 han participat en accions de mercat de treball i intermediació laboral

> 236 han accedit a formació ocupacional
> 112 s’han beneficiat de programes d’experienciació laboral.

> 16,4% és l’índex d’atenció a persones aturades.

> 443 empreses i entitats del districte han utilitzat serveis per a la seva consolidació.

> 132 veïns i veïnes del districte han impulsat el seu projecte empresarial amb el suport de 
Barcelona Activa 

> 105 projectes empresarials assessorats en l’àmbit de l’ESS.

* Una mateixa persona pot realitzar més d’una acció

INDICADORS GLOBALS PDE 2019
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RESUM DE L’ANY

Les accions més destacades durant l’any 2019 han estat les següents:

Inauguració i posada en marxa de la Clota Cotreball

✓ Al mes de maig de 2019 s’inaugura la Clota Cotreball, espai on es poden instal·lar 

persones emprenedores que estan començant o projectes empresarials més 
consolidats i que, com a contraprestació de l’ús gratuït de l’espai, fan activitats de 

retorn social (entre 4 i 8 hores al mes) beneficioses per a les entitats i veïnat d’Horta-
Guinardó. 

✓ A 31 de desembre, l’equipament compta amb 46 persones que representen 33 
projectes. Durant tot 2019 (maig-desembre) han passat per l’equipament 65 persones 

representant 41 projectes.

✓ En relació al retorn social, s’han rebut 36 sol·licituds de retorn social. A nivell d’hores, 

s’han realitzat accions per un total de 379 hores i s’han compromès 548 (hores que ja 
estan assignades però que s’executen durant 2020). 22 són el total d’entitats del 

Districte amb les que s’ha treballat.
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RESUM DE L’ANY

Les accions més destacades durant l’any 2019 han estat les següents:

Convocatòria de subvencions de Barcelona Activa “Impulsem el que fas”

✓ Execució 2019 (convocatòria 2018), 3a edició d’Impulsem el que Fas, 10 projectes 
de Districte aprovats per un import total de 188.640 €. Un d’emprenedoria i empresa 
de proximitat, cinc d’economies comunitàries i innovació social, un de foment de 

l’ocupació de qualitat al territori i tres d’instal·lació d’activitat econòmica en plantes 
baixes buides. 

✓ Convocatòria 2019 i execució 2020: 6 projectes aprovats a Horta-Guinardó, dos 
projectes relacionats amb l’emprenedoria i l’empresa de proximitat, dos per a l‘impuls 

d’economies comunitàries i innovació social, un de foment de l’ocupació de qualitat al 
territori i un dins la modalitat de models agroalimentaris sostenibles; amb un 

pressupost de 111.301,40€ .

Convocatòria de subvencions d’Economia Social i Solidària

✓ Execució 2019 (convocatòria 2018): es van aprovar 3 projectes per valor de 7.650€
✓ Nova edició d’Economia Social i Solidària al 2019 a executar al 2020: s’han aprovat 8 

projectes d’entitats del districte per valor de 43.384€
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INDICADORS DE PROCÉS: Globals

El PDE conté 31 mesures per al desenvolupament socioeconòmic d’Horta-Guinardó, agrupades en 7 línies 

estratègiques.

29 mesures en acció (94% del PDE) i 2 mesures no iniciades, (2.7 i 4.1)

Informe Anual 2019 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris

23 mesures amb objectius anuals

19              2            2

objectius assolits          objectius parcialment assolits          objectius no assolits

5 mesures amb objectius continus o plurianuals

3               2            0

3 mesures amb objectius puntuals

3              0             0
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.1 Actualització i anàlisi de l’inventari d’establiments comercials del 

Districte. Mesura puntual 

Durant 2019 s’ha estat treballant per part de la Direcció de Comerç en l’actualització del cens, amb la vocació 

de fer una eina que permeti el cens continu i no puntual. El cens es farà públic el primer trimestre de 2020.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.2 Accions de millora de la competitivitat del comerç de proximitat. 
Mesura anual 

Durant 2019, s’han dut a terme diferents programes de suport al comerç, ja sigui a partir de programes de la 

Direcció de Comerç gestionats per Barcelona Activa o altres accions personalitzades promogudes directament 

per la Tècnica de Comerç de Districte. 

S’ha continuat amb el programa formatiu Obert al Futur, amb la possibilitat de rebre assessorament un cop 

realitzades 3 càpsules. 

En el programa Digitalitza’t han participat 19 comerços del Districte i 

una associació de comerciants.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.3 Suport a l’associacionisme comercial. Mesura anual 

S’han realitzat diverses accions de suport a l’associacionisme comercial al Districte, ja sigui a partir del treball  

de la Tècnica de Comerç del Districte i del tècnic de suport al comerç, com de la convocatòria general de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona o de la formació de la Direcció de Comerç gestionada per Barcelona 

Activa.

Durant 2019 s’ha continuat donant suport des de Districte a l’autoorganització de les associacions de 

comerciants. Concretament, s’ha acompanyat en la seva organització a les associacions de nova creació de 

l’Avinguda Verge de Montserrat i de Sant Genís dels Agudells.

Durant 2019 s’han realitzat visites personalitzades als comerciants del barri del Guinardó per motivar-los a 

formar part d’una de les associacions que estan al territori. 

Des de la Direcció de Comerç s’ha elaborat d’un mapa de l’associacionisme comercial del Districte com a eina 

de promoció i difusió dels seus serveis. Durant aquest any 2019 s’ha fet la impremta i la difusió.

També s’ha treballat en el nou web de comerç que es publicarà al 2020, en el qual si be estarà tot el comerç del 

Districte es destacaran aquells comerços associats i es farà difusió de les associacions.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.4 Enfortiment i visualització dels comerços, així com d’altres establiments 

de béns i serveis. Mesura anual 

Durant 2019 s’ha continuat treballant en un nou web de comerç i la seva posada en marxa està prevista per 

principis del 2020.

S’ha donat suport a les activitats portades a terme per les associacions i els eixos comercials així com a la 

programació d’activitats específiques al Nadal.

S’ha fomentat la participació del comerç en els cicles festius de cada barri (Festes majors, Sant Jordi, 

Castanyada..). I la col·laboració amb d’altres agents del territori .

Al 2019 s'han recollit les dades necessàries per obtenir un mapa del comerç dels barris de Sant Genis dels 

Agudells i Montbau amb la finalitat de millorar la seva visibilitat entre els Centres Sanitaris i Esportius de la 

zona. Durant el 2020 es farà la impressió i difusió del mapa.

Incorporació del Districte al Programa de Diversificació Curricular. Aquesta oferta educativa requereix la 

participació activa d’empreses o comerços ubicats al Districte, amb un perfil compromès amb el territori, que 

volen contribuir i donar suport a la tasca educativa dels joves del barri. 20 empreses i comerços del districte han 

participat en el programa a 2019.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.5. Accions que millorin l'atractivitat comercial de determinades zones o 

carrers. Mesura anual 

En relació al Programa de transmissió empresarial als barris, programa que posa en contacte negocis que 

estan en traspàs (jubilació i d’altres) i persones emprenedores per a la seva continuïtat. Durant 2019, s’han 

detectat 7 cedents (per un valor de116.500,00€) i s’ha comptat amb 9 persones emprenedores d’Horta-

Guinardó. Finalment, 4 cedents han estat cas d’èxit. 

Al llarg de l’any s’ha fet difusió del programa, a través de la participació de l’equip tècnic a la taula de comerç , i 

es va celebrar una sessió del Cafè de la Reempresa, en què es posen en contacte persones cedents de 

negocis amb potencials persones reemprenedores d’aquests. Aquestes accions complementen les de difusió 

online.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.1.Actualització anual de la diagnosi que conté aquest pla i ampliació amb 

dades rellevants. Mesura anual 

En el primer apartat del document del Pla de Desenvolupament Econòmic s’inclou una àmplia diagnosi 

demogràfica i socioeconòmica del Districte d’Horta- Guinardó, que s’actualitzarà anualment a través d’una 

anàlisi comparativa.

La primera actualització es va fer durant el primer trimestre 2019

M2.2 Realització i explotació d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al 

territori. Mesura puntual 

Estudi fet als barris de la Clota, Horta, Teixonera i Guinardó, barris amb un elevat volum de buits (2018). A 

continuació, link de l’estudi

(https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/72318/0/1.Propostes+d%27Activitat+Econ%C3%B2mica.pdf/4c

3e83f9-ec51-4d9d-9c75-293b5b889aa2 )
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.3 Creació d’un espai de cotreball amb retorn social al territori i altres 

accions per a la dinamització de locals buits. Mesura continua 

L’objectiu de La Clota Cotreball és oferir oportunitats a l’emprenedoria i a d’altres projectes econòmics 

coherents amb l’economia que el territori necessita, així com enfortir el teixit comunitari i donar respostes a 

necessitats socials gràcies a la implicació de professionals amb el seu entorn. 

A 31 de desembre, l’equipament compta amb 46 persones que representen 33 projectes; sent els sectors 

sociosanitari, economia de les cures i serveis alimentaris el sector majoritari dels projectes, seguit del sector 

sociotecnològic, art i cultura i agroalimentari i sostenibilitat ambiental. Durant tot 2019 (maig-desembre) han 

passat per l’equipament 65 persones representant 41 projectes.

Els sectors majoritaris d’aquests projectes es corresponen a sectors que s’han considerat prioritaris en el PDE: 

sociosanitari, economia de les cures i serveis a les persones, sociotecnològic; art i cultura; agroalimentari i 

sostenibilitat ambiental. 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.3 Creació d’un espai de cotreball amb retorn social al territori i altres 

accions per a la dinamització de locals buits. Mesura continua 

En relació al retorn social, s’han rebut 36 sol·licituds de retorn social, dels quals s’han acordat (tenen l’acord 

entre cotreballador/a i entitat) 25. A nivell d’hores, s’han realitzat accions per un total de 379 hores i s’han 

compromès 548 (hores que ja estan assignades però que s’executen durant 2020). 22 són el total d’entitats del 

Districte amb les que s’ha treballat.

Per a la gestió de l’equipament s’han creat dos taules : una primera a nivell tècnic entre Districte , Barcelona 

Activa i la proveïdora i una altra on estan representades persones cotreballadores i entitats del Districte. En 

aquesta taula s’acaben d’aprovar els nous projectes a incorporar-se al cotreball i es treballa en el retorn social.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

(Continuació) M2.3 Creació d’un espai de cotreball amb retorn social al 

territori i altres accions per a la dinamització de locals buits.

Durant 2020, es preveu un increment exponencial d’hores de retorn degut a la feina de difusió i a les mateixes 

experiències (boca a boca). A més, a nivell de material, durant 2020 es comptarà amb un vídeo i amb un 

catàleg de projectes on es podrà veure per una banda, els allotjats i, per l’altra, què ofereixen com a retorn 

social.

Durant 2020 es publicarà el nou plec de gestió de l’equipament.

També durant 2020, s’estudiaran altres línies de dinamització de buits. 

M2.4 Increment de l’atenció a iniciatives socio-econòmiques del Districte.
Mesura anual 

Durant 2019, s’ha atès a diferent projectes en el marc de la convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas, 

com ha estat a la Fundació Privada Jovent per l’Escola cafeteria MartiCoffee al Guinardó, la Fundació 

Internacional Dona Empren pel seu projecte Emprenlab o a l’Associació Catalana de Foment del Bé Comú per 

a la implementació del projecte: Districte Horta- Guinardó: Territori del Bé Comú.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.5 Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels 

seus barris. Mesura anual 

Durant el 2019 s’ha aprovat la 3a edició de la convocatòria de subvencions de Barcelona Activa, la qual ha 

aprovat 6 projectes per a Horta-Guinardó, amb un pressupost global de 111.301,40€. Aquests projectes 

s’executaran durant el 2020.

Alhora, durant el 2019 s’han desenvolupat els projectes aprovats en la convocatòria del 2018, amb molt bons 

resultats tant quantitatius com qualitatius. La tipologia de projectes finançats és molt variada: emprenedoria, 

ocupació de qualitat, economies comunitàries...

Per a més informació, web Impulsem el que fas. 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.6 Creació d’espais de diàleg amb empreses. Mesura continua  

Durant 2019, per primera vegada, es va fer una primera reunió amb empreses ordinàries del Districte, en la 

qual van participar 10. En aquesta es va fer entrega d’una carpeta amb un seguit de recursos per a les 

empreses, tan a nivell de ciutat com de Districte. 

Es va fer èmfasi en el servei d’intermediació laboral amb la possibilitat de prioritzar persones del territori; el

un repàs dels serveis que estan a disposició de les empreses, el servei d’assessorament per a la Igualtat i la 

diversificació curricular.

A partir d’aquesta reunió, diferents empreses es van incorporar al Programa de Diversificació Curricular. 

Aquesta oferta educativa requereix la participació activa d’empreses o comerços ubicats al Districte, amb un 

perfil compromès amb el territori, que volen contribuir i donar suport a la tasca educativa dels joves del barri.

La Taula Salut-Esport de Districte, creada al 2018, es continua reunint durant 2019. Un dels resultats d’aquesta 

taula és el mapa Fem Salut, fem exercici. Es tracta d’un mapa amb equipaments i centres esportius del Districte 

pensats per repartir als hospitals, centres cívics...

M2.7 Descentralització d’esdeveniments de ciutat vinculats a la promoció 
socioeconòmica on Horta Guinardó incorpori un valor afegit. Mesura anual  

Aquesta mesura no s’ha pogut iniciar
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M 3.1 Increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur. Mesura anual 

Des de la Direcció d’Ocupació de Barcelona Activa s’han dut a terme programes destinats a millorar l’atenció a

les persones residents al districte en situació d’atur. En total, 1.221 persones d’Horta- Guinardó en situació

d’atur han estat ateses en els diferents serveis de Barcelona Activa.

Durant 2019, s’han consolidat alguns serveis al Districte com el Barcelona Treball i Barcelona Activa a la 

ciutat, tan a Ca N’Andalet com al Mas Guinardó. A més, en ambdós equipaments, es fa el programa de 

Coaching per a dones i sènior. Durant aquests darrers anys s’han dotat de programes d’ocupació territorialitzats

a Ca n’Andalet i al Mas Guinardó, amb la finalitat acompanyar i orientar més a prop al veïnat del Districte. Així, 

comptem també amb un espai de recerca de feina a Ca n’Andalet, un programa específic per a majors de 30 

anys o el programa Passarel·les cap a l’ocupació i la inclusió.

Durant el primer semestre s’ha comptat amb un punt d’orientació al Centre Cívic Matas i Ramis, el qual durant 

el primer semestre de 2020 passarà a estar a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

A més, en marxa al Districte Barcelona Treball Joves, al Punt d’Informació Juvenil i a l’Espai Jove Boca Nord; 

Antena Cibernàrium a la biblioteca d’Horta, Casa d'Oficis de l’Espectacle al Boca Nord, 2 Punts Làbora. 

A més, durant 2019 s’ha posat en marxa el Servei Itinerant d’orientació laboral TUC- TUC per a persones de 

Sant Genís dels Agudells i Teixonera, programa de Pla de Barris i Barcelona Activa.
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

(continuació) 3.1 Increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur 
A continuació, quadre resum dels diferents programes i accions de l’ajuntament:
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Mesura 3.1  Increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur Persones Dones Homes

Làbora 672 462 210

PIC HORTA- ATENCIÓ INICIAL 25 18 7

ESPAI DE RECERCA DE FEINA CNA 475 271 204

Programa Barcelona Treball activitats de Recerca de Feina i 
Mercat de Treball 

181 115 66

Programa Barcelona Treball activitats d'Orientació i Escola de 
Competències

271 180 91

Coaching laboral per a dones 62 62 -

Coaching laboral senior 47 21 26

BARCELONA ACTIVA A LA CIUTAT (HORTA-GUINARDO) 59 37 22

Programa Barcelona Treball Grups a mida 11 - 11

Programa 30 plus 802 515 287

Programa UBICAT 2018 204 110 94

Pla de Barris - Servei itinerant d'orientació laboral TUC-TUC per 
persones de S. Genís dels Agudells i la Teixonera

34 20 14

Passarel·les cap a l'ocupació i la inclusió 319 150 169
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M 3.2 Accions de formació transversal i professionalitzadora adreçada al 

veïnat en situació d’atur. Mesura anual 

44 persones (36% dones i 64% homes) del districte van participar en les accions de la Formació d’Oferta en 

Àrees Prioritàries (FOAP), amb certificats de professionalitat en diferents àrees formatives.

Pel que fa al programa de Formació per l’Ocupació, formació actualitzada en alguns dels sectors més 

estratègics de la ciutat, hi han participat 30 veïns i veïnes de la ciutat (63% dones i 37% homes).

52 persones d'Horta- Guinardó han participat en el 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.

4 persones (75% dones i 25% homes) del districte han participat en el programa 30 Plus.

Pel que fa als equipaments disponibles per a accions formatives, Ca N’Andalet és el centre de referència 

a nivell de ciutat per la formació.

Quant a formació digital i TIC, es detallen a continuació les tipologies d'accions i programes realitzats, amb 

les corresponents participacions per part de veïns i veïnes d'Horta- Guinardó:

- Formació tecnològica inicial, antenes Cibernàrium: 225

- Formació tecnològica especialitzada a Cibernàrium: 576

- Formació online: 308 

- Programa IT-Academy formación TIC especialitzada: 91
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

(continuació) M 3.2 Accions de formació transversal i professionalitzadora 

adreçada al veïnat en situació d’atur. 

A més, en el marc de la convocatòria Impulsem el que Fas 2018, 3 projectes han suposat la formació de joves i 

persones amb discapacitat intel·lectual:

- 67 persones amb discapacitat intel·lectual en el projecte Dinamització de Can Soler gestionat per la Fundació 

3 Turons.

- 30 joves s’han format en competències transversals i professionalitzadores (sector restauració) en el marc 

del Projecte Escola cafeteria Martícoffee que gestiona la Fundació Privada Jovent. 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M3.3. Contractació de persones veïnes en situació d’atur per mitjà de 

projectes integrals amb contractació o d’altres mesures d’experienciació

laboral. Mesura anual 

Contractació de persones per mitjà de projectes integrals amb contractació. Contractació en el marc del 

projecte Barri d'Oficis: 8 persones, 5 homes i 3 dones.

6 persones (2 homes i 4 dones), han participat en els Plans d'Ocupació Municipals gestionats pel Districte i 94 

veïns i veïnes d’Horta- Guinardó , de les quals 51 han estat dones, han participat en els Projectes Integrals 

d’Ocupació.

Durant 2019, s’incorporen persones de perfil ocupacional al Districte, desenvolupant tasques de jardineria i 

desbrossament. Amb aquesta iniciativa s’ha buscat donar una oportunitat laboral a persones amb baixos nivells 

formatius. Concretament, 8 persones s’han incorporat a 2019, de les quals 7 han estat homes.

Pel que fa a 2020, s’incorporaran 8 persones més en el marc dels POM, 4 persones de perfil tècnic i 3 de perfil 

ocupacional.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M3.4. Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat. Mesura anual 

Destaquem:

- Casa d’Oficis de l’Espectacle: 37 Joves (38% dones, 62% homes).

- Acceleradora laboral: 5 Joves residents al districte (20% dones, 80% homes)

- Referents d’ocupació juvenil: 29 participants residents al districte (38% dones, 62% homes)

- Barcelona Treball Joves: 16 joves (65% dones, 35% homes)
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M3.5 Accions per impulsar la contractació de persones del territori per 

empreses amb seu social o delegació a territori. Mesura anual 

Les Direccions d’Empresa, Ocupació i Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa han fomentat la 

intermediació laboral amb les empreses del Districte per tal d’impulsar la contractació de persones del 

territori.

A nivell de volum d’ofertes de feina gestionades al Districte, tenim que a Horta-Guinardó s’han tramitat 96 

ofertes, s’han derivat 476 candidatures (295 persones diferents) i hi ha hagut 85 insercions.

Durant 2019, s’ha posat en marxa un protocol d’intermediació territorial que s’ha pogut compartir amb empreses 

i entitats del territori; l’objectiu del qual és fomentar la contractació de persones d’aquest. S’han tramitat 2 

ofertes que finalment no es van concretar en cap contractació. 

Durant 2020 s'espera que la borsa de treball de l’Hospital de la Vall d’Hebron incorpori aquest criteri territorial.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M3.6. Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat.
Mesura anual 

S’ha fet campanya de difusió de la convocatòria de subvencions Bona Feina, Barcelona entre el teixit

empresarial de districte i ciutat així com entre i associacions empresarials de ciutat.

A Horta-Guinardó, 39 empreses han sol·licitat l’ajut i a 30 se’ls ha assignat.

50 persones han estat contractades, de les quals s’ha sol·licitat l’ajut. Finalment, 39 han estat les persones 

beneficiades d’aquesta convocatòria, (de les 50 sol·licituds rebudes).

Per barris, la distribució de les persones contractades és:
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Horta - Guinardó

Baix Guinardó 5
Can Baró 0
El Guinardó 16
La Font d'en Fargues 1
El Carmel 9
La Teixonera 3
Sant Gestnís dels Agudells 3
Montbau 1
La Vall d'Hebron 1
La Clota 0
Horta 11
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L4 Promoure el Treball Digne

M4.1 Generar coneixement sobre precarietat laboral a Districte. Mesura anual   

Sobre aquesta mesura no s'ha pogut avançar i resta pendent revisar la pertinença i sentit, donats els recursos 

disponibles i l'enfocament a nivell de ciutat, on no s'estan fent anàlisis en aquesta matèria en clau Districte.

M4.2 Accions d'abordatge de la precarietat laboral. Mesura continua 

Durant 2019 ha finalitzat el projecte iniciat a 2018 per Transversalitat de Gènere "Dones Trencant amb la 

Precarietat", al barri del Carmel. El projecte estava orientat a promoure l’empoderament i la millora de la 

qualitat de vida de les dones de la ciutat de Barcelona que viuen en situació de precarietat.

Es van entrevistar 21 dones, el grup es va constituir amb 14, de les quals una té una participació puntual. 10 

dones finalitzen el projecte. Les 3 baixes que van haver van ser per inserció laboral. De la resta, 5 dones van 

trobar feina, quatre a través del projecte. Varies han començat a treballar en l’economia informal.

El projecte preveu tenir continuïtat a través de Carmel Amunt, pla comunitari del Carmel.

Durant 2019, 3 punts d’assessorament en drets laborals de Barcelona Activa han estat actius a la ciutat: 

Ciutat Vella, Nou Barris i Sants Montjuïc. 156 persones d’Horta-Guinardó han fet ús d’aquest servei, (92 dones)
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L4 Promoure el Treball Digne

M4.3 Impuls de la RSC a empreses del Districte. Mesura anual 

Difusió del programa de Barcelona Activa d'Igualtat per a Empreses des del Servei d'Empresa 

1 empresa d’Horta- Guinardó ha participat a l’edició 2019 del programa Empreses Responsables.

Dins la convocatòria impulsem el que fas, durant 2019 s’ha executat el projecte Districte del Bé Comú: Territori 

del Bé Comú, gestionat per l’associació catalana de foment del Bé Comú. En resum, 20 empreses han estat 

sensibilitzades, de les quals 10 han acabat amb el Balanç del Bé Comú realitzat.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L5 Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al Districte

M5.1 Elaboració i manteniment d’un mapa de recursos ocupacionals i 

formatius del Districte. Mesura puntual 

El mapa s’ha publicat al 2019. Es tracta d’un mapa interactiu de formació i recursos ocupacionals.

https://mro.barcelonactiva.cat/MapaRecursosWeb/
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L5 Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al Districte

M5.1 Elaboració i manteniment d’un mapa de recursos ocupacionals i 

formatius del Districte. 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L5 Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al Districte

M 5.2 Impuls a la Xarxa de Foment de l'Ocupació d'Horta-Guinardó, així com 

d'altres xarxes que puguin sorgir dedicades a la promoció de l’ocupació als 

diferents barris del Districte. Mesura anual 

Durant 2019 es va fer una trobada de la xarxa al mes de febrer a la qual van assistir entitats 
d’ocupació i empreses. La taula es reactivarà durant 2020.

L’objectiu de la Taula és fomentar el coneixement entre les diferents iniciatives que hi ha al 
territori, l’intercanvi d’experiències i metodologies amb els professionals implicats en els 

projectes, la complementarietat i la coordinació de les accions que es porten a terme al 
Districte. 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L6 Nou Lideratge Públic a través de la contractació. 

M6.1. Contractació pública responsable amb clàusules socials i 

mediambientals. Mesura continua 

2019 ha sigut un any de consolidació. A partir d’unes iniciatives de millora desenvolupades en l’elaboració del 

seu Balanç del Bé Comú, el Districte ha incorporat de forma habitual des del 2017, en la seva contractació de 

serveis, unes clàusules socials i mediambientals , esdevingudes mentrestant normativa municipal, tendents a

fomentar l’aplicació d’unes pràctiques més respectuoses amb el medi ambient i orientades a una inserció 

laboral amb criteris més socials .

En aquesta línia, destacar que durant els últims anys s’ha treballat per incorporar aquestes clàusules, i que avui 

en dia ja es tenen en compte de manera ordinària.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L6 Nou Lideratge Públic a través de la contractació. 

M 6.2 Difusió de les bones pràctiques també als grans equipaments, 

empreses i entitats. Mesura continua 

En el marc de la convocatòria de subvencions d’Impulsem el que fas s’ha subvencionat el projecte “Horta 

Guinardó territori del bé comú” presentat per l’Associació Catalana pel Foment del Bé Comú, amb l’objectiu 

d’acompanyar un grup pilot de 10 empreses del districte per tal de promoure la incorporació de valors com la 

responsabilitat; la transparència; l’honestedat; l’equitat; la solidaritat; la cooperació, i la confiança i respecte en 

els drets humans, en la seva gestió. La idea parteix de l’experiència del propi Districte en l’elaboració del seu 

Balanç del Bé Comú (BBC) al 2017.

Les 10 empreses participants han elaborat, al 2019, el seu BBC amb l’acompanyament dels consultors/es de 

l’Associació catalana per al foment de l’Economia del Bé Comú, seguint una metodologia de col·laboració  

entre elles i de participació dins de cada organització. Aquests empreses són:

CONSULTORA ATEMA CORPORACIÓ CLD ESCOLA FEDAC HORTA FUNDACIÓ TRES TURONS

EAP SARDENYA LLEURESPORT ECOALIMENTÀRIA NETCONDAL

ENGENYERIA EMSER TORRE JUSSANA

Els objectius del projecte han estat assolits; les 10 empreses participants han realitzat el seu BBC, fruit del qual 

s’ha elaborat  un manual de bones pràctiques i  s’ha creat una xarxa d’empreses alineades amb els valors 

de l’economia del bé comú al Districte.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.1 Promoció de nova economia social i solidària. Mesura anual

✓ En el marc del Pla de Barris i coordinat per Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, durant 2018 es va 

realitzar la fase d’exploració de l’economia de les cures als barris de Sant Genís els Agudells i La Teixonera. 

Aquesta exploració va comptar amb una fase 2  (2018- 2019) que va consistir en un Programa a Mida 

d’emprenedoria social i col·lectiva, “En Prenem Cura”, enfocat a acompanyar possibles activitats econòmiques 

entorn de les cures.

✓ A 2019 ha continuat la fase 3 d’acompanyament a la constitució de la cooperativa “ Ca l’abril “, en la qual participa 

una persona de Sant Genís els Agudells i La Teixonera.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. PROMOURE I IMPULSAR L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL DISTRICTE

(continuació) 7.1 Promoció de nova economia social i solidària.
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✓ Durant 2019, l’impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als barris de 

muntanya d’Horta Guinardó ha estat una línia de treball prioritària:

✓Disponibilitat d'un equip de suport tècnic especialitzat en agroecologia i Economia Social i Solidària, 

des del febrer fins al novembre del 2019 (tot Eix Muntanya).

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

(Cuchara, Grup ATRA, projecte Ramaderia, projecte recuperació bassa gran de Can Masdeu, 

XAMEC). 

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

Taula d'Entitats i recolzant la xarxa comunitària Reruralitzem (tot Eix Muntanya). 

✓Aprofundiment en els projectes tècnics de la Xarxa de Nodes Agroecològics i AgroSerraEscola (aquest 

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

Verger Meditarrani i Recuperació de la Basssa Gran de Can Masdeu) (tot Eix Muntanya). 

✓Coordinació amb agents municipals (participació sessions PDE Horta-Guinardó seguiment de 

projectes vinculats amb subvencions i equipaments municipals (Verger Comestible per subvenció 

ATRA, vessant agroalimentària de la cuina de La Clota Cotreball, amb Cuchara) (tot Eix Muntanya)
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L7. PROMOURE I IMPULSAR L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL DISTRICTE

(continuació) 7.1 Promoció de nova economia social i solidària.
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✓ Impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als barris de muntanya d’Horta 

Guinardó

✓Sessió de formació especialitzada a partir de les necessitats sorgides per part de les entitats" 

L'organització Interna d'Entitats Socials". 

✓Accions de sensibilització:  

✓3 vídeos curts de regeneració agroambiental i inserció social (Fundació Tres Turons), Agricultura 

Social (Can Calopa - l'Olivera) i transformació alimentària (Cuchara). 

✓Entrevista al butlletí de l'Economia Social i Solidària a Ana Correro d'Arran de Terra (Secretaria 

tècnica Eix Muntanya)

✓Elaboració de noticia "Eix Muntanya: els barris de muntanya de la ciutat fomenten la transició 

agroecològica)

✓Presència a actes públics i jornades, com la Fira Agrícola de Collserola (5/05), jornada PATT. 

Pasturem Collserola. Ramaderia extensiva i gestió forestal sostenible (17/05) i sessions de 

formació de Restauració Sostenible (27/05).
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.2 Enfortiment de l’economia social i solidària a Horta-Guinardó. Mesura anual

✓ Desenvolupament de la línia estratègica del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019 que recull 

la línia: “Impulsar l’Economia Social  a la ciutat passa per enfortir aquelles entitats que ja treballen amb el seu 

territori potenciant la reducció de desigualtats i el canvi social”. 

✓ En aquest sentit, la convocatòria de subvencions per Enfortir l’ESS de la Direcció de Serveis d’economia 

cooperativa, social i solidària i consum, n’ és un exemple. El pes del districte d’Horta-Guinardó en el conjunt 

de la ciutat pel que fa a la convocatòria del 2018 (execució 2019), és del 5,59% del total dels projectes 

presentats i un  5,42% del  pressupost total destinat a tal finalitat.

✓ Del districte,  els barris amb més activitats en la convocatòria de subvencions són el  de El Carmel amb 

un 35%, el Guinardó amb un 30% i el de la Teixonera amb un 35%, dels projectes presentats 

respectivament. Pel que fa a l’àmbit, un 50% són de comunicació.
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HORTA-GUINARDÓ

Projectes atorgats/Projectes presentats

El pes del districte d’Horta-Guinardó en el conjunt de la ciutat pel que fa a la 

Convocatòria de subvencions per a la promoció i reforç de l’ESS de 2019 és del 

5,59 %  del total dels projectes presentats  i un  5,42 % del  pressupost total 

destinat a tal f inalitat.

Del districte,  els barris amb més activitats en la convocatòria de subvencions 

són El Carmel amb un 35%, El Guinardó amb un 30% i el de la Teixonera, amb 

un 35% dels projectes presentats per districte.

Pel que fa als àmbits, el 50% són de l’àmbit de Comunicació .

4/7

3/10

1/3

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Districte Barri Projectes presentats % dels projectes Projectes atorgats
% del total dels 

projectes atorgats Import atorgat

Horta-Guinardó El Carmel 7 35% 4 50 % 20.884 €

El Guinardó 10 50% 3 37,5 % 18.900 €

La Teixonera 3 15% 1 12,5 % 3.600 €

Total general 20 100% 8 100% 43.384 €

Barri Àmbit Projectes atorgats
% totals dels projectes 

atorgats

El Carmel A 1 12,5 %

B 1 12,5 %

C 2 25 %

El Guinardó A 1 12,5 %

B 1 12,5 %

C 1 12,5 %

La Teixonera C 1 12,5 %

Total general 8 100%
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L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

(Continuació) 7.2 Enfortiment de l’economia social i solidària a Horta-

Guinardó.
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✓ Apassos es consolida com antena de Coopolis, treballant per a l’assessorament d’ESS al Districte.

✓ Durant 2019, s’ha comptat periòdicament amb els 2 mercats de pagès, un al barri d’Horta i un altre al 

Guinardó. En aquest últim, s’ha comptat també amb un punt d’atenció de consum responsable

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

L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.3 Impuls de l’economia social i solidària a partir d’iniciatives comunitàries 

existents. Mesura anual 

✓ S’han impulsat diverses iniciatives existents:

✓ El projecte Tecomate, impulsat per joves de la Teixonera, ha rebut suport tècnic i econòmic pel 

Districte, Pla de Barris i Barcelona Activa. S’han constituït en cooperativa i tenen un nou local al barri.

✓ L’Associació Catalana del Foment del Bé Comú, que pretén impulsar la creació d’un ecosistema 

d’empreses i organitzacions implicades en la construcció d’un territori del Bé Comú a Horta Guinardó

també ha rebut suport per part de la convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas

✓ APASSOS ha estat dinamitzant la part comunitària del mercat de pagès del Guinardó establint un punt 

d’informació d’economia cooperativa, social i solidària, que facilita informació i fa visibles diferents 

iniciatives comunitàries del barri del Guinardó, també amb el suport de la convocatòria de subvencions 

Impulsem el que fas. 

✓ A GRANEL, S.C.C.L., una iniciativa comunitària ja existent i emmarcada en l’ESS, ha llogat un primer 

local propi per fer créixer la cooperativa, amb el suport de la convocatòria de subvencions Impulsem el 

que fas. D’altra banda, ha obtingut el suport de la subvenció Enfortim l’ESS de la Direcció de Serveis 

d’economia cooperativa, social i solidària i consum pel projecte “ Les persones al centre de l'ESS 

2018 »
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.4 Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i 

iniciatives. Mesura anual 

✓ Durant aquest temps s’ha posat en marxa també un servei d’assessorament estable en Economia Social i 

Solidària a nivell de ciutat, que atén iniciatives d’emprenedoria i també d’entitats, associacions, etc.

✓ S'han dut a terme diverses accions d'enfortiment d'iniciatives d'economia social i solidària:

✓ Servei d'assessorament per a persones emprenedores en projectes de l'àmbit de l'Economia Social 

i Solidària dins el Centre de Recursos per a la Iniciativa Emprenedora Glòries, convertint l'Economia 

Social i Solidària en una alternativa de pes a l'hora d'emprendre. S'han realitzat 27 assessoraments en 

emprenedoria a projectes d'ESS.

✓ Tallers i Formació Estable per a projectes i organitzacions en ESS: 31 participants

✓ Convocatòria de Subvencions Impulsem el que Fas línia ESS 2019: S'han aprovat 1 projecte de la línia 

2:  sensibilització sobre l'ESS i el foment de la xarxa entre les entitats del districte d'Horta- Guinardó i 

de la Linia 6- Parc de Collserola i Nou Barris; horts i projectes agroecologics de Nou Barris i Horta.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. PROMOURE I IMPULSAR L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL DISTRICTE

7.5 Visibilització d’iniciatives existents d’economia social i solidària. Mesura 

anual 

✓ Participació de l’equip d’ESS en diferents espais de Governança per a difondre i donar a conèixer diferents 

iniciatives, com és el cas del Grup Impulsor de PDE.

✓ Al 2019 s’ha posat en marxa El Punt d’Acollida i Orientació d’innoBA – Es dona informació a les persones 

interessades en l’Economia Social i Solidària (ESS) i en la Innovació Socioeconòmica tant a nivell bàsic com 

especialitzat, sobre aquests àmbits, i és un punt de consulta dels serveis i activitats que ofereix Barcelona 

Activa. 25 persones han passat pel PAO utilitzant els serveis d’informació i autoconsulta

✓ LaFiRRa (juny 2019): fira organitzada per Tangencial i APASSOS amb la col·laboració de Boca Nord i el 

Centre Cívic Guinardó que compta amb subvenció del Districte. Té com objectiu promoure l’economia social i 

solidària i l’apoderament tecnològic des de l’àmbit local que busca donar veu a entitats socials des del 

consum responsable i la innovació social. http://lafirrra.org/
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. PROMOURE I IMPULSAR L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL DISTRICTE

7. 6. Impuls a iniciatives socioempresarials existents al territori. Mesura anual 

✓ 17 serveis d’assessorament a organitzacions en ESS 

✓ Programa RevESStim el tèxtil: 9 participants a les activitats de mòduls formatius per a iniciatives del 

sector  tèxtil amb la mirada de l’Economia social. 

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

cooperativa, social i solidària gestionades i/o liderades per dones: 3a edició: (2 participacions) 

✓ Convocatòria de subvencions – Enfortint la ESS 2019

Es van presentar 20 projectes ( 7 a El Carmel, 10 al Guinardó i 3 a La Teixonera) i s’han atorgat un total de 8 a 

tots els àmbits, dels quals el 50% son d’àmbit  comunicació     
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PERSPECTIVA 2020

Per a l’any 2020, les principals accions previstes són:

La Clota Cotreball

Adaptació del projecte al context actual i nova licitació (47 persones i 37 projectes actius abans d e la crisi

COVID19).

✓ Pla de tornada

✓ Repensar articulació de retorn social

✓ Tancar licitació

✓ Finançament la Clota aquest mandat

✓ Temes logístics / organitzatius

✓ Mig termini: assessorament a projectes. Possibilitat PAAE

Activitat econòmica, comerç i serveis de proximitat

✓ Execució de la 3a Convocatòria de subvencions de Barcelona Activa “Impulsem el que fas”, 6

projectes (111mil euros) i publicació de la 4a convocatòria.

✓ Llançament d’una nova edició del Comerç a Punt per 20 comerços i serveis de proximitat
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PERSPECTIVA 2020

Per a l’any 2020, les principals accions previstes són:

Activitat econòmica, comerç i serveis de proximitat

✓ Dinamització de buits

✓ Privats: en marxa a través d’Impulsem el que Fas.

✓ Baixos Protecció Oficial. PropostaDistricte

✓ Posadaen marxa de la nova web del comerç d’Horta-Guinardó.

✓ Relació amb empreses del Districte. Fer convocatòries segons temes d’interès.

✓ Actualització carpeta de recursos pera persones emprenedores i empreses
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PERSPECTIVA 2020

OCUPACÍÓ

✓ PICs: Al 2020 estan previstes 9 contractacions (5 plans d’ocupació municipals i 4 de 
programa formació i treball). Durant 2020, es mantindrà la línia de treball amb persones de 

perfil ocupacional, buscant donar una oportunitat laboral a persones amb baixos nivells 
formatius.

✓ Punt d’Hospital Vall d’Hebron

✓ Campanya de difusió de  Ca n’Andalet

✓ Formació
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