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QUÈ ÉS EL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (PDE)

bcn.cat/barcelonactiva- bcn.cat/santandreu

Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu

1. És el full de ruta per a la dinamització i 
transformació socioeconòmica del districte 
de 2017 a 2021.

2. Es constitueix el Grup Motor del PDE del 
districte de Sant Andreu al desembre de 
2016, representat per l’equip de govern i 
tècnic del districte, Barcelona Activa 
(ocupació, innovació socioeconòmica, 
empresa i proximitat), la direcció de Comerç, 
el Comissionat d’ESS i Pla de Barris. 

3. Es presenta com a mesura de govern en 
Consell Plenari el 4 de juliol de 2017, 
incloent accions des de la constitució del 
Grup Motor

4. S’ha elaborat a partir de propostes del teixit 
social, comunitari i econòmic de Sant 
Andreu.

5. L'impulsa el Districte de Sant Andreu 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.

6.   Articula i ordena accions que ja existien i   
impulsaven Barcelona Activa i d’altres àrees 
sense coordinar-se entre elles.

7.   Idea i articula noves accions amb alt 
component innovador.

8. Té un pressupost inicial mínim de 1.5 
milions d’€ anuals.
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

PRESSUPOST DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

El pressupost per a les actuacions del 2017 emmarcades en el PDE ha estat de 4.396.818 € 

Aquest pressupost inclou les noves accions impulsades per part de l’equip del Pla, així com la despesa de les 
activitats regulars de Barcelona Activa al territori, projectes territorials de la Direcció de Turisme, les 
subvencions atorgades per la Direcció de Comerç i pel Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament 
Local i Consum de l’Ajuntament i les subvencions i altres despeses del propi Districte.

Noves actuacions específiques per a Sant Andreu: 371.322 €

Altres actuacions específiques per a Sant Andreu: 4.025.496 €
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 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: Districte de Sant Andreu, 
Direcció de Comerç, Comissionat d’Economia Social i Solidària, Direcció de Turisme, Direccions 
Operatives de Barcelona Activa (Ocupació, Empresa, Formació, etc) i Pla de Barris.

 El Grup Motor de Sant Andreu es reuneix mensualment per compartir estratègia, coordinar 
intervencions i informar. S’ha convertit en l’espai natural on tractar els temes de desenvolupament 
econòmic del districte de Sant Andreu per part de les àrees de promoció econòmica de l’Ajuntament.

 S’ha dotat al districte d’una estructura d’experts en desenvolupament econòmic. Aquest equip 
format per una tècnica d’accions a Sant Andreu i una  tècnica d’accions als barris del Bon Pastor-Baró de 
Viver i de la Trinitat Vella, del programa Treball als barris, treballarà conjuntament amb Gerència i la 
Direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte de Sant Andreu.

 Estem iniciant una dinàmica de diàleg i treball periòdic amb les entitats del territori per coproduir i 
articular projectes de desenvolupament econòmic mitjançant espais de governança

Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

RESULTATS METODOLÒGICS

bcn.cat/barcelonactiva- bcn.cat/santandreu
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

RESUM 2017
Les accions més destacades durant al 2017 han estat les següents: 

 Nou dispositiu d’inserció sociolaboral per persones joves amb problemàtiques de salut mental 
i/o patiment psicològic, al Centre Garcilaso

 1a convocatòria de subvencions Impulsem el què fas. 10 projectes amb impacte a Sant Andreu 
aprovats amb 224.092 € de pressupost

 Incorporació d’una figura de dinamització industrial al polígon del Bon Pastor

 Inici del projecte de la Nau Vil.la Besòs, espai destinat a entitats del districte per magatzem, taller i 
compartir recursos i estimular dinàmiques col·laboratives, al polígon de Bon Pastor

 Suport a la instal·lació del projecte Alencoop, cooperativa d’iniciativa social, al polígon de Bon 
Pastor

 Comerç a Punt, programa d’assessorament comercial individual, 12 hores d’assessorament en el 
propi establiment  per a cadascun dels 18 comerços participants

 Suport al comerç de proximitat potenciant l’associacionisme comercial

 Sessió informativa d’emprenedoria a centre cívic Baró de Viver, 33 assistents de tota la ciutat

 Elaboració del Pla Estratègic de Turisme del Districte 2017-2020
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INDICADORS DE PROCÉS: Globals

bcn.cat/barcelonactiva- bcn.cat/santandreu

Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

El PDE conté 42 mesures per al desenvolupament socioeconòmic de Sant Andreu, agrupades en 10 línies 
estratègiques.

En els primers 6 mesos (de juliol del 2017 a desembre del 2017), hem iniciat 36 mesures de les 42.

S’ha començat a treballar amb accions concretes en el 86% del PDE. Les 6 mesures no iniciades no 
estaven calendaritzades per aquest període. 

Iniciades 
11%

En 
execució 

45%

Finalitzades
44%

Iniciades En execució Finalitzades

QUADRE RESUM NIVELL EXECUCIÓ GLOBAL DE LES MESURES

6 mesures 0%

16 mesures 100%
16 mesures Entre un 40 i un 80%
4 mesures 20%
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS DE PROCÉS: Segons mesura
MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ

1.1. Sessions informatives i activitats de foment de l'ocupabilitat* Finalitzat 100%

1.2. Accions per al foment de l'ocupació juvenil de qualitat* Finalitzat 100%

1.3. Nou Dispositiu d'inserció sociolaboral per persones joves amb 
problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic*

Finalitzat 100%

1.4. Projectes d'atenció integral i d'impuls per l'ocupació* Finalitzat 100%

1.5. Accions de formació-capacitació* Finalitzat 100%

1.6. Contractació de persones en situació d'atur per mitjà de plans 
d'ocupació o d'altres mesures d'experienciació laboral*

Finalitzat 100%

1.7. Creació d'una Taula d'Ocupació al districte de Sant Andreu En execució 80%

LINIA ESTRATÈGICA 2:  Promoure treball digne 

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ

2.1 Radiografia precarietat laboral districte Sant Andreu Pendent iniciar -

2.2. Accions específiques per a persones en situació de precarietat 
laboral

Pendent iniciar -

2.3. Impuls de la Responsabilitat Social de les empreses al districte 
de Sant Andreu

Pendent iniciar -

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució  fa refència al període 2017
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS DE PROCÉS: Segons mesura
MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ

3.1. Enfortiment de la visibilitat del comerç En execució 80%

3.2. Impuls de l'associacionisme comercial En execució 80%

3.3. Millora de la competitivitat i l'emprenedoria En execució 80%

3.4. Foment de les sinèrgies amb altres sectors En execució 80%

3.5. Integració habitat urbà i comerç En execució 60%

3.6. Posada en valor de la participació ciutadana i de la vessant 
social

En execució 80%

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ
4.1. Detecció de pols econòmics que té el territori per crear 
activació econòmica

En execució 20%

4.2. Foment de projectes d'impuls socioeconòmic del Districte per 
mitjà d'instruments  de finançament municipal*

Finalitzat 100%

4.3. Assessorament tècnic a projectes de base comunitària  i 
d'entitats del territori sobre ocupació i desenvolupament local 
existents i emergents*

Finalitzat 100%

4.4. Sessions informatives i formatives de foment de l'activitat 
econòmica al districte de Sant Andreu*

Finalitzat 100%

4.5. Impuls d'accions d'informació i sensibilització sobre 
finançament alternatiu

Finalitzat 100%

4.6. Impuls d'eines per l'activació de locals buits Pendent iniciar -

LINIA ESTRATÈGICA 3:  Promoure el comerç de proximitat

LINIA ESTRATÈGICA 4: Promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat 

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució fa refència al període 2017
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS DE PROCÉS: Segons mesura

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ

5.1. Incorporació d'una figura de dinamització industrial Finalitzat 100%
5.2. Cartera de serveis i programes adaptats per empreses del 
polígon* En execució 80%
5.3. Programes d'economia verda i circular En execució 20%

5.4. Enfortiment de la cooperació empresarial En execució 40%

5.5. Dinamització de naus buides per millorar l'atractivitat En execució 60%
5.6. Promoció de la incorporació de dones a les empreses del 
polígon En execució 60%

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ
6.1. Promoció de l'economia social i solidària des de l'impuls 
comunitari En execució 20%
6.2.   Accions d'acompanyament, formació i de sensibilització a 
persones i iniciatives En execució 80%

LINIA ESTRATÈGICA 6:  Promoure nova economia social i solidària

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució fa refència al període 2017



10bcn.cat/barcelonactiva- bcn.cat/santandreu

Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS DE PROCÉS: Segons mesura

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ
7.1. Identificació i visibilització d'iniciatives existents d'Economia 
Social i Solidària

En execució 60%

7.2. Impuls de l'Economia Social i Solidària a partir d'iniciatives 
comunitàries existents*

Finalitzat 100%

7.3. Suport a la consolidació d'iniciatives empresarials viables i 
alineades amb l'interès públic*

Finalitzat 100%

7.4. Dinamització i participació als espais d'interlocució, 
representació i articulació de l'Economia Social i Solidària del 
Districte*

Finalitzat 100%

7.5. Participació en el desenvolupament i consolidació de la Fira 
d'Economia Solidària de Catalunya 

Finalitzat 100%

7.6. Exploració de la viabilitat d'una experiència pilot de 
desenvolupament d'una xarxa o infraestructura per contrarestar 
l'escletxa digital

En execució 20%

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ
8.1. Gestió del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a 
tractor d'activitat econòmica

Finalitzat
100%

8.2.  Impuls de la generació de projectes finançats per l'IEET, impost 
sobre les estades en establiments turístics

En execució
80%

LINIA ESTRATÈGICA 7:  Enfortir l'economia social i solidària existent a Sant Andreu

LINIA ESTRATÈGICA 8: Gestionar el turisme com a desenvolupament econòmic de proximitat

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució fa refència al període 2017
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS DE PROCÉS: Segons mesura

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ
9.1. Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i 
formatius d'entitats i operadors públics del Districte

En execució 40%

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ
10.1. Elaboració d'un catàleg de potencials proveïdors de proximitat 
de productes i serveis del Districte

Pendent iniciar -

10.2. Impuls, en la mesura que sigui possible i en el marc jurídic 
vigent, la compra de productes i la compra de productes i la 
contractació de serveis a agents de proximitat i/o actors de l'ESS

Pendent iniciar -

10.3. Compliment de les obligacions socials de les empreses 
contractades per prestar serveis al Districte

En execució 40%

LINIA ESTRATÈGICA 10: Impuls d'una major contractació pública  socialment responsable des del Districte

LINIA ESTRATÈGICA 9: Creació d'un nou model per a la promoció de l'activitat econòmica del territori

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució fa refència al període 2017
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura
L1. Impulsar l’ocupació dels veïns i veïnes en situació d’atur

M1.1. Sessions informatives i activitats de foment de l’ocupabilitat (100% execució)
S’ha iniciat recerca d’espais al districte,  per poder desenvolupar activitats d’informació, assessorament, 
formació i  acompanyament al mercat de treball a partir del 2018, més enllà dels barris de la franja que ja 
diposen d’aquests espais i serveis.  

M1.2. Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat (100% execució)
S’han atès 428 joves, 180 dones i 248 homes en el Punt de Garantia d’Èxit del carrer Residència, pel que fa a 
accions d’orientació, formació i recerca de feina.

Al Programa de Garantia Juvenil s’han atès prop de 50 joves per fer derivacions a altres recursos.

76 joves, 54% dones i 46% homes, han participat en 14 activitats monogràfiques per a la millora del perfil 
profesional - Programa Barcelona Treball Joves, a l’Espai Garcilaso

M1.3. Nou dispositiu d’inserció sociolaboral per persones joves amb problemàtiques de salut
mental i/o patiment psicològic (100% execució)
Des de finals de juny, s’han atès 20 joves, 6 dones i 14 homes, entre 16 i 35 anys,  en el marc del programa A 
PROP JOVE al Centre Garcilaso.

M1.4.Projectes d’atenció integral i d’impuls per l’ocupació (100% execució)
En els dispositius de Treball als barris a Bon Pastor-Baró de Viver i a la Trinitat Vella, específics per a persones 
amb vulnerabilitats, la participación ha estat de 421 persones ( 52% dones i 48% homes) que en conjunt han 
dut a terme 1.701 accions de millora de l’ocupabilitat amb la següent distribució:

.
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

- Trinitat Vella: 183 persones ( 48% dones i 52% homes)
- Bon Pastor-Baró de Viver: 238 persones ( 56% dones i 44% homes)

A destacar la col·laboració que s’ha donat a Trinitat Vella entre Pla de barris, Treball als barris i una enmpresa
local per l’adequació a leds de les llums de nadal de l’Associació comercial del territori, amb la contractació de 2 
persones.

M1.5. Accions de formació capacitació (100% execució)
Les accions formatives que s’han organitzat des dels dispositius ocupacionals deTreball als barris, amb la 
participació de 143 persones aturades dels barris de Pla de Barris, han estat: carretoners, manteniment
aliments, auxiliar muntatge d’instal.lacions electròniques, serveis de control i accesos.

175 persones, 57% dones i 43% homes,han participat en les 154 accions de formació d’alfabetització digitial , 
Antenes Cibernàrium, a la Bibilioteca Ignasi Iglesies-Can Fabra.

M1.6. Contractació de persones en situació d’atur (100% execució)
153 persones, 48% dones i 52% homes, han estat contractats en els plans integrals amb contractació (plans
d’ocupació) en projectes amb impacte comunitari en el propi Districte o en altres districtes de la ciutat. 

M1.7. Creació d’una Taula d’Ocupació al districte de Sant Andreu (80% execució)
S’han realitzat reunions tècniques per constituir la Taula durant el primer trimestre de l’any 2018. L’objectiu de la 
Taula serà 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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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura
L3. Promoure el comerç de proximitat

M3.1. Enfortiment de la visibilitat del comerç (80% execució)
S’ha donat suport a les activitats portades a terme per les associacions i els eixos comercials. S’ha fomentat
l’utilització de les xarxes socials i web, s’ha continuat el premi a les botigues centenàries i s’ha fomentat la 
participación del comerç en els cicles formatius de cada barri.

Pel Nadal, el III Concurs d’ornamentació nadalenca ha comptat amb la participació de 17 comerços del barris
del Bon Pastor, Baró de Viver i de la Trinitat Vella i  s’han redissenyat 60 guirnaldes, reconvertint a leds llums de 
nadal a la Trinitat Vella. 

M3.2. Impuls de l’associacionisme comercial (80% execució)
S’han donat suport a les activitats de les associacions i eixos comercials renovat els convenis de col.laboració
entre associacions i eixos comercials i mercats per compartir persones dinamitzadores entre elles, així com
l’intercanvi d’experiències i d’infraestructures. S’han tramitat subvencions pel reforç de les estructures. 

6 associacions de comerciants, han millorat la seva competencia profesional i la seva gestió a través del 
Programa Xarxa Comercial en Creixement.

M3.3. Millora de la competitivitat i l’emprenedoria (80% execució)
18 comerços i serveis de proximitat han rebut 12 hores d’assessorament comercial individualitzat en el propi 
negoci, amb la finalitat de facilitar al màxim la posada en pràctica de millores en cada establiment comercial -
Programa Comerç a Punt.
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura
 38 comerciants de 32 comerços han participat en 11 càpsules formatives del Programa Obert al Futur. 

 464 botigues, 50% associades,  han reforçat la seva presencia a la xarxa – Programa Comerç en Xarxa.

 S’ha elaborat propostes per a la dinamització económica del barri de Baró de Viver, a desenvolupar el 2018 

 APEU, àrea de promoció económica urbana, ha aterrat com a programa pilot a l’eix de Sant Andreu, per 
impulsar un nou model de promoció i gestió comercial.

 4ª Ruta de la Tapa a Sant Andreu, amb prop de 40 establiments adherits.

M3.4. Foment de les sinèrgies amb altres sectors (80% execució)
S’ha distribuït la Guia de comerços i serveis de proximitat BP-BV per a les persones treballadores del polígon
industrial, 5000 exemplars per les empreses del polígon i 2000 pel comerços participants. També s’ha celebrat
l’any del comerç i la cultura, s’ha continuat l’itinerari de les botigues singulars i s’ha fomentat la participación de 
l’eix de Sant Andreu a la Fàbrica dels Reis.

M3.5. Integració habitat urbà i comerç (60% execució)
S’han iniciat les obres al mercat del Bon Pastor, traslladat la carpa provisional del mercat de Sant Andreu i 
actualitzat la senyalització de les lones a Baró de Viver.  S’ha participat a la comissió de seguiment i estudi de 
mobilitat del carrer Gran de Sant Andreu. A més s’ha afavorit l’enllumenat de nadal al comerç afectat per obres 
de llarga durada i per baixa salut comercial, així com s’ha fet seguiment de la campanya de terrasses i 
ordenances singulars i de les demandes comercials en general.
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

M3.6. Posada en valor de la participación ciutadana i de la seva vessant social (80% execució)

 1106 alumnes han fet 54 visites a 9 botigues dintre del projecte Comerç i Escoles.

 102 infants han fet 16 tallers a 3 mercats - Temps de Mercat per la conciliació familiar.

 65 visites a 39 botigues i s’han associat 4 botigues noves - Mediació comerç nouvingut.

 6 botigues implicades al projecte educatiu de diversificació curricular.

 Seguiment de la signatura del conveni entre les associacions de comerciants i Barcelona Més Sostenible.

 Projecte Radars a Sant Andreu Sagrera, Trinitat Vella i Bon Pastor.
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L4. Promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M4.1. Detecció de pols econòmics que té el territori per crear activitat económica (20% execució)
Col·laboració en el projecte Re-Thinik IN-Edit, repensant col·lectivament noves línies de recerca i innovació en 
l’àmbit artístic, cultural i de noves economies col.laboratives, impulsada des del Canòdrom.
El Pla de Transmissió empresarial, que té com a finalitat l’acompanyar en els processos de transmissió de petits
comerços i negocis de proximitat per evitar el seu tancament i facilitar la seva continuïtat amb l’emprenedor/a, 
han participat 12 cedents i 15 reemprenedores.

M4.2. Foment de projectes d’impuls socioeconòmic per mitjà d’instruments de finançament
municipal (100% execució)
S’ha fet la difusió i la detecció de projectes que es podien presentar a la convocatòria de subvencions Impulsem
el què fas, d’impuls socioeconòmic del territori.  Amb impacte a Sant Andreu es presenten 27 projectes dels
quals 10 van ser aprovats, el 8% del total de ciutat, amb un import de 224.092 €. 3 dels projectes aprovats són
de Pla de Barris i representen un import de 70.003,73  €. 

M4.3. Assessorament tècnic a projectes de base comunitària i d’entitats del territori sobre ocupació i 
desenvolupament local, existents o emergents (100% execució)
S’han realitzat assessoraments personalitzats als següents projectes ocupacionals: Amigos Mira, 
T’acompanyem, Associació Pont Dragó i  grup de dones de costura de la Trinitat Vella.
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Informe Anual 2017 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

M4.4. Sessions informatives i formatives de foment de l’activitat econòmica del Districte (100% 
execució)
Per apropar l’emprenedoria al territori, i aprofitant que Sinèrgics, coworking amb retorn social ubicat al barri de 
Baró de Viver, s’ha fet una sessió informativa d’emprenedoria al centre cívic Baró de Viver. Han assistit 33 
persones emprenedores, de diferents punts de la ciutat. 

M4.5. Impuls d’accions de sensibilització sobre finançament alternatiu (100% execució)
Es va fer una Jornada de casos d’èxit de finançament alternatiu al Casal Harmonia, amb experiències del 
territori i l’assistència de 10 persones. A més, durant l’últim trimestre de l’any s’ha fet difusió del programa 
Matchfunding coproduït amb Goteo. 
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L5. Dinamització industrial de polígon del Bon Pastor – Pla de Barris

M5.1. Incorporació d’una figura de dinamització industrial (100% execució)
Al mes de juliol, es va incorporar un dinamitzador industrial a jornada completa per dinamitzar el polígon
industrial del Bon Pastor. Esdtà ubicat l’antiga oficina de Pla de Barris del Bon Pastor

M5.2. Cartera de serveis i programes adaptats per empreses del polígon (80% execució)
S’ha dissenyat un Catàleg de serveis i programes per a Empreses Industrials – Eix Besòs - des d’una mirada 
territorial per poder apropar a les empreses visitades pel dinamitzador els serveis i programes que ofereix
Barcelona Activa. S’han visitat 30 empreses. A més s’ha redissenyat la página web del polígon del Bon Pastor. 

M5.3. Programes d’economia verda i circular (20% execució)
S’ha explorat el polígon per detectar activitats d’economia verda a impulsar i s’ha inciat l’exploració de projectes
i metodologies de treballa de tots els agents implicats. S’ha iniciat treball de conceptualització i definició
d’actuacions a fer pel foment de l’economía circular.

M5.4. Enfortiment de la cooperació empresarial (40% execució)
S’ha començat a difondre el programa de Responsabilitat Social Corporativa. S’han acompanyat 10 empreses
del Polígon a Fires: Tour IOT i Tour MWC.
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M5.5. Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat (60% execució)

S’ha participat en tres iniciatives:

• ALENCOOP, cooperativa d’iniciativa social, que dóna resposta a un problema de recollida i tractament de 
residus als entorns urbans alhora que garanteix les condicions de vida digna d’un col·lectiu en situació de 
vulnerabilitat. S’han donat suport a la  instal·lació al polígon industrial del Bon Pastor i s’ha fet difusió dels 
seus serveis a les empreses del voltant. Aquest projecte rep suport econòmic de la Direcció de Serveis 
d’ESS, Pla de barris i de Drets Socials, amb el seguiment tècnic de Barcelona Activa.

• Nau Vil.la Besòs, projecte destinat a entitats i grup socials del Districte que tenen necessitat d’un espai de 
magatzem i de taller de reparació reciclatge de materials. Així mateix també es dinamitzarà l’espai afavorir
dinàmiques col·laboratives quant a recursos i projectes.  S’ha elaborat durant l’últim trimestre de l’any un Pla 
de Dinamització de la nau Vil.la Besòs que ha liderat FEICAT i que ha servit de base per donar contingut a 
l’activitat que es farà a la nau a partir del segon semestre de l’any 2018, una vegada fetes les obres de 
rehabilitació. 

• FEMAREC, entitat social de formació i atenció a les persones amb vulnerabilitats i que ofereix serveis
diversos a les empreses. S’ha acompanyat el trasllat de la seu i instal·lacions al polígon de Bon Pastor

M5.6. Promoció de la incorporació de dones a les empreses del polígon (60% execució)
S’han derivat 8 dones de Bon Pastor al programa Recondueix, que possibilita la formació en carnets B, C i D 
per a dones dels barris de la Franja Besòs. L’objectiu és promoure la igualtat de gènere entre aquelles
ocupacions requerides per les empreses localitzades al polígon industrial. 
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L6. Promoure nova economia social i solidària

M6.1. Promoció de l’economia social i solidària des de l’impuls comunitari (20% execució)
S’han iniciat contactes amb entitats o projectes de base comunitària vinculades a l’economia social i 
solidària

M6.2. Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i iniciatives (80% 
execució)
S’ha donat suport a 8 projectes en el marc de la convocatòria de subvencions de la Direcció de Serveis 
del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum. S’han ofert 10 assessoraments a 
l’Oficina d’Atenció a les Empreses, OAE, en temes d’ESS. A l’octubre s’ha posat en marxa el Servei 
Itinerant d’assessorament i acompanyament d’economia social i solidària als barris del Bon Pastor i la 
Trinitat Vella, en el qual 2 persones han rebut informació prèvia a iniciar projectes 
i s’han assessorat 2 projectes intensivament:  generació d’una cooperativa de 
Control d’accessos, servei de neteja i manteniment de porteries i impuls a una 
iniciativa de costura.

L7. Enfortir l’economia social i solidària existent a Sant Andreu

M7.1. Identificació i visibilització d’iniciatives existents d’economia social i solidària (60% 
execució)
S’ha elaborat l’estudi de dinamització de l’economia social i solidària a tots els barris del Districte. S’ha 
explorat la possibilitat de tenir una pàgina web que visibilitzi la Taula d’ESS del Districte.
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L7. Enfortir l’economia social i solidària existent a Sant Andreu

M7.2. Impuls de l’economia social i solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents
(100% execució)
S’ha assessorat 5 projectes per presentar-se a la convocatòria de subvencions de la Direcció de Serveis 
del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum. 

M7.3. Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades amb 
l’interès públic (100% execució)
S’ha portat a terme el seguiment tècnic del desenvolupament integral del projecte d’ALENCOOP.

M7.4. Dinamització i participació als espais d’interlocució, representació i articulació de 
l’economia social i solidària del Districte (100% execució)
Al districte de Sant Andreu la dinamització de la Taula d’Economia Cooperativa, Social i Solidària aplega a 
entitats del territori vinculades a l’ESS. S’han fet 3 reunions amb la participació de set entitats.

M7.5. Participació en el desenvolupament i consolidació de la Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya (100% execució)
S’ha facilitat suport  econòmic i en infraestructures a la FESC, celebrada al recinte de la Fabra i Coats a 
l’octubre d’enguany.

M7.6. Exploració de la viabilitat d’una experiència pilot de desenvolupament d’una xarxa o 
infraestructura per contrarestar l’escletxa digital (20% execució)
S’ha explorat la possibilitat d’un projecte de xarxa de telecomunicacions oberta i lliure al barri de Baró de 
Viver
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L8. Gestionar el turisme com a desenvolupament econòmic de proximitat

M8.1. Gestió del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor d'activitat económica 
(100% execució)
S’ha elaborat el Pla Estratègic de Turisme del Districte 2017/2020.

M8.2. Impuls de la generació de projectes finançats per l'IEET, impost sobre les estades en 
establiments turístics (80% execució)
S’han impulsat els següents projectes: senyalització amb beacons de punts d’interès del Districte, senyalització
monumentalitzada de set espais del Districte, centre d’interpretació de la Fabra i Coats, centre d’interpretació
de la Història de Sant Andreu i del Rec Comtal, museització del Refugi de La Sagrera, ampliació senyalització
turística de la Trinitat Vella, pla de dinamització de la Vil.la Romana de La Sagrera i inaguració exposició restes 
arqueològiques de La Sagrera.

L9. Creació d'un nou model per a la promoció de l'activitat econòmica del territori

M9.1. Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i 
operadors públics del Districte (40% execució)
S’ha fet el disseny de la fitxa de recull de recursos formatius i ocupacionals existents, així com el disseny i 
creació de l'aplicació per recollir l'información i dades.
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L10. Impuls d’una major contractació pública socialment responsable des del Districte

M10.3. Compliment de les obligacions socials de les empreses contractades per prestar 
serveis al Districte (40% execució)
S’ha cret un grup de treball entre les diferents parts implicades: Districte, Barcelona Activa i Direcció de Serveis
d’economia cooperativa social solidària i consum.

12 persones del districte de Sant Andreu en situació d’atur, amb dificultats especials d’inserció o d’exclusió 
social participants a programes de Barcelona Activa o d’entitats socials d’inserció sociolaboral, han estat 
contractades via clàusules socials el 2017 en el marc del Programa de clàusules socials de Barcelona Activa. 
Representen el 14,63% del total BCN, sent Sant Andreu el quart districte amb més contractacions d’aquest 
tipus de la ciutat. 
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INDICADORS ACTIVITAT REGULAR DE BARCELONA ACTIVA
 2.163  veïns i veïnes de Sant Andreu atesos en matèria d’ocupació*:

 1.752 s’han orientat laboralment
 1.045 han participat en accions d’intermediació laboral
 536 han accedit a formació ocupacional
 153 han participat en plans integrals amb contractació

(pla ocupació) 

 19,8% és la taxa de cobertura de persones aturades/atur registrat.

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

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

 50 veïns i veïnes han participat en accions d’enfortiment i promoció de l’Economia Social i Solidària (ESS).

 7 projectes empresarials assessorats en l’àmbit de l’ESS i 3 empreses assessorades en l’àmbit de l’ESS. 

• Una mateixa persona pot realitzar més d’una acció
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PERSPECTIVA 2018
 Constitució de la Taula d’Ocupació, el primer trimestre de l’any

 Acostament d’accions ocupacionals al Districte: Punt Informació i Orientació, càpsules formatives per a 
la recerca de feina de Barcelona Treball o el programa Mentoring +40

 Curs de formació de base per a entitats esportives del districte de Sant Andreu

 2a edició Comerç a Punt, dirigit a 20 comerços que rebran un assessorament personalitzat

 Emprenedoria, 3 càpsules formatives al CC Baró de Viver durant el segon trimestre de l’any

 Pla de dinamització comercial al barri de Trinitat Vella

 Dinamització econòmica de Baró de Viver, donant suport a les iniciatives que es posin en marxa per 
afavorir la dinamització econòmica

 2a convocatòria de subvencions Impulsem el que fas 2018

 Nau Vil·la Besòs: inici de les obres d’adeqüació i posada en marxa durant el segon semestre de l’any.

 Dinamització industrial, posada en marxa de dos programes específics per a les empreses del polígon del 
Bon Pastor: màrqueting digital i eficiència energètica


