
TAULA D’EMPRESES 
 

 

 

La Taula d’Empreses recull la voluntat manifesta de determinades empreses 

del Districte de tenir un espai de diàleg amb els serveis municipals per 

intercanviar informació i desplegar accions de desenvolupament econòmic 

plegats. En aquest espai treballem conjuntament empreses, Districte de 

Sants-Montjuïc i Barcelona Activa, a més de comptar amb la implicació de 

la resta d’entitats i agents del territori i està emmarcada en la mesura 3.10 

del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc. 

L’objectiu general es treballar accions que tinguin a veure amb la 

implementació de circuits de formació i ocupació que reverteixin en el 

veïnat i en les empreses i que cobreixin les necessitats de formar-se i entrar 

al mercat de treball de determinats perfils del veïnat, i les necessitats i la 

voluntat de les empreses d’ocupar veïnat col·laborant en la seva inserció. 

Altres objectius també tenen a veure amb la contractació de serveis al 

mateix territori i, en definitiva, amb la instauració de línies globals de 

responsabilitat social corporativa, així com per mantenir un circuit entre els 

centres de formació i les empreses del territori per donar a conèixer a 



l’àmbit educatiu les possibles sortides professionals i del coneixement del 

teixit empresarial del territori. 

Durant els primers dos anys, la Taula d’Empreses s’ha anat reunint amb una 

periodicitat bimensual, si bé actualment es reuneix un parell de cops a l’any 

o en funció de les necessitats concretes. Igualment, les empreses de la Taula 

d’Empreses treballen conjuntament amb les entitats sociolaborals de la 

Marina, per tal de donar resposta a les necessitats del barri. Fruit d’aquesta 

col·laboració s’ha establert 

Per conèixer més sobre les accions que s’estan duent a terme dins d’aquest 

espai, veure noticies relacionades: 

- Col·laboració entre empreses i entitats del territori 

- Projecte Balanç del bé comú:  

- Visites d’entitats de la Marina a les empreses:  

Visita a Suez 

Visita Bauhaus 

Visita Ikea 

 

- Catàleg d’entitats de la Marina 

- Campanya “Treballes al barri, compra al barri” 

1ª edició 

2º edició  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/empreses-i-entitats-treballen-juntes-a-la-taula-dempreses-de-sants-montjuic_816624
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/sants-montjuic-territori-del-be-comu_911118
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/empreses-de-la-marina-reben-visites-dentitats-del-barri_892608
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/bauhaus-obre-les-portes-a-les-entitats-de-la-marina_833473
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/entitats-de-la-marina-visiten-empreses-del-territori_863798
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/cataleg-dentitats-de-la-marina_862599
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/el-barri-de-la-marina-ofereix-promocions-comercials-especifiques-per-a-les-persones-que-hi-van-a-treballar_730062
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/el-barri-de-la-marina-ofereix-promocions-comercials-especifiques-per-a-les-persones-que-hi-van-a-treballar_730062
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/una-nova-edicio-de-la-campanya-treballes-al-barri-compra-al-barri-arriba-a-la-marina_929766

