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III COMISSIÓ DE SEGUIMENT  

PbB Poble-sec 

24.02.2022 

 

SEGUIMENT. ÀMBIT. OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I  

ECONOMIA SOCIAL 

 

Centre Cultural Albareda  

18:30 hores 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc, Entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
20221-2024 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

13. Nou espai per a la promoció 

econòmica 

Local Passeig de l'Exposició, 10.  

Reordenació física 

 

Planta Baixa: 2 locals (sala de reunions polivalent, 3 

sales d’atenció individual, 2 banys adaptats i 2 mini 

magatzems)  

 

Planta Pis: Aula d’informàtica, 1 sala per a Barcelona 

Activa i 1 sala per a l’Associació de comerciants, 1 

bany adaptat, 1 aseo i un mini magatzem.  

 

Projecte executiu finalitzat (desembre 2021).  

El pressupost és de 250.000€.  

 

La previsió temporal per part de BIMSA és la següent: 

3 mesos per actualitzar i tramitar el projecte 

1 mes aprovació administrativa i publicació licitació 

6 mesos per licitació de les obres i inici 

3/4 mesos durada obres 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Serveis 

d’Immigració i refugi, Districte de 

Sants-Montjuïc. 

 

 

CALENDARI: 
2022-2024 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

14.Ocupació i regularització 
Projecte Transversal 

 

Programa de formació i regularització per a 

persones en situació administrativa irregular.   

 

Una de les especialitats serà en cures, adreçada 

especialment a treballadores de la llar i les cures.  

 

Formació becada + contractació d’un any a jornada 

completa + gestió de tots els tràmits per a la 

regularització i la renovació de la documentació 

posterior.   

 

Calendari previst:  

Projectes per cuidadores: Inici durant el 2on trimestre 

de 2022.  

Resta d’especialitats: 2022. 

Durada de 2 anys.  

40 places per tots els barris.  

 

 

 Anteriorment ha estat un projecte pilot a l’Eix 

Besòs al PdB (16-20) amb 10 persones. Les 10 

regularitzades i treballant actualment. 



AGENTS IMPLICATS: 
PIAD, Barcelona Cuida, Barcelona 

Activa, Serveis de Gènere, 

Districte de Sants-Montjuïc i 

entitats (CoopereSec i Associació 

Més que cures) 

 

CALENDARI: 
2022 

DRETS SOCIALS, EQUITAT DE 

GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA 

11. Combatre les desigualtats 

de gènere 

 

Projecte Cures al Poble-sec. Projecte pilot al barri del 

Poble-sec, per tal que les treballadores de la llar i de les 

cures coneguin tots els serveis que tenen a disposició, i 

alhora detectar necessitats no resoltes a les quals 

puguem donar resposta.  

 

L’Associació Més que Cures portarà a terme la nova 

acció.  

Inici: febrer 2022 (durada 9 mesos). 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc, Salut, Drets 

Socials, Entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
2022-2024 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

15.Xarxa de Resposta 

Socioeconòmica (XARSE) 

Projecte Transversal 

 
1. Suport i assessorament en la sol·licitud d’ajuts 

econòmics i gestions telemàtiques associades. 

2. Orientació als recursos i serveis disponibles a cada 

territori. 

3. Formacions en capacitació digital (reforç de les TIC a 

entitats i usuàries).  

 

Ubicació. Sala d'Informàtica del Casal de la Gent Gran 

del Sortidor. Dilluns de 8.30h a 15h i dimarts de 8.30h 

a 18.30h.  

 

Des de la XARSE, s’impulsa el servei  per fer front a la 

situació actual: 

 

• Trobades Grupals de Suport Emocional: 

acompanyament per abordar el patiment causat per 

aquesta crisi i fer front als efectes emocionals 

ocasionats. Col·labora el Col·legi de Psicòlegs de 

Catalunya. Ubicació. Centre Cultural Albareda.   

Dimarts de 10:00-13:00 h. 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc i entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
Any 2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

16.Programa d'homologació 

d'estudis cursats a l’estranger 

i acreditació de competències 

Projecte Transversal 

 

 Servei per a l’Homologació d’estudis. 

Assessorament sobre el tràmit de reconeixement 

més adient a la formació acadèmica cursada a 

l’estranger. Revisió de la documentació, 

acompanyament jurídic i seguiment de l’expedient. 

Es valorarà un ajut econòmic per a aquelles 

gestions vinculades al procés d’homologació o 

convalidació (obtenció de la documentació des del 

país d’origen, traduccions jurades, legalitzacions, 

taxes). La Coordinadora d’Entitats (Pla 

d’Acollida per a Tothom) portarà a terme el nou 

servei. Tramitació administrativa en marxa. Inici 

durant el 1er trimestre de 2022. Durada 12 mesos.  



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc i entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
Any 2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

16.Programa d'homologació 

d'estudis cursats a l’estranger 

i acreditació de competències 

Projecte Transversal 

 
 Acreditació de competències 

professionals. S’oferirà informació sobre els 

requisits i fases del procediment d'Avaluació i 

Acreditació de les Competències Professionals, es 

farà la  revisió de la documentació i suport per la 

inscripció al Servei d'Acreditació de l'Agència 

Pública de Formació i Qualificació Professionals de 

Catalunya. Es farà un seguiment dels expedients i 

es valorarà el suport econòmic per a aquelles 

gestions vinculades al procés 

d’acreditació. L’associació d’Ajuda Mútua 

d’Immigrants a Catalunya (AMIC) portarà a terme 

el nou servei d'acreditació de competències 

professionals i servei per a l’homologació a tots el 

barris de PdB. Durada 12 mesos.  



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc i entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
2022-24 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

17. Programes de formació 

ocupacional i experienciació 

laboral. 

Projecte Transversal 

  

S’està treballant amb BASA i estudiant quins sectors econòmics tenen més oportunitats alhora que amb la 

Comissió Sociolaboral del Poble-sec valorant quins sectors es podrien treballar. Es constata la necessitat de fer una 

formació en neteja en alçada i amb maquinària, ja que reben moltes ofertes que no es poden cobrir. Es treballarà 

amb la Comissió per executar aquest projecte durant el 2022.  

 

Formació en Certificat de Professionalitat de cura a institucions. Adreçat a treballadores de la llar i les cures 

sense formació. La formació serà becada i adaptada a l’horari de les dones participants. 15 dones entre tots els 

barris de Pla de barris. Inici de la difusió al febrer 2022. Executa Sant Joan de Déu. 

  

Projecte Tastet d'Oficis per a Joves. Acompanyament socioeducatiu, orientació laboral i/o per a joves per tal de 

motivar i afavorir la transició a altres projectes formatius, alhora que oferir un primer contacte amb el món productiu, 

millorant les competències transversals i personals i fomentant l’enxarxament comunitari. A la definició del projecte 

han participat  diverses entitats del Poble-sec (CooperaSec, Ateneu d’Oficis, Pla Acollida....). Pendent de licitar. 

Serà compartit amb altres barris.  



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc i entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 

2022-24 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

18.Enfortiment dels comerços 

de proximitat 

Projecte Transversal   
 

 Ampliació del programa Comerç a punt (BASA)  

que es desenvolupa a tota la ciutat a través de 

Barcelona Activa assessora amb professionals 

experts la millora del comerç (necessitats, elaboració 

d’un pla d’acció adaptat, implementació i seguiment). 

Ofereix acompanyament individualitzat per comerç, 

és totalment gratuït i les persones expertes 

s’adaptaran a les necessitats en comerç.  Pla de 

Barris del Poble-sec reforça aquest programa a 

través d’una prospecció en diferents carrers del barri 

en col.laboració amb l’Associació de Comerciants 

del Poble-sec Paral·lel i el Districte de Sants-

Montjuïc, alhora que ofereix un servei de mediació i 

interpretació amb diversos idiomes (urdú, tagalo, 

anglès, etc). per arribar als comerços d’origen 

divers.  Inici. 4 de febrer fins el 31 de desembre de 

2022. 

 

 Línia de subvencions específica pels comerços de 

Pla de barris dins de l’Impulsem el que fas.  

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc i entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

20. Reforçar i impulsar projectes 

que aposten per ECSS amb 

especial atenció a l’economia de 

les cures  

  
Projecte visibilitzar, reforçar i impulsar projectes 

que aposten per l'economia social i solidària (ESS) 

al barri del Poble-sec. Disseny i implementació d’una 

ruta al barri amb 2 itineraris (maig/juny; i 

octubre/novembre. Dissabtes mati). Organitzar 2 

gimcanes per les entitats de l’ESSS (primavera i tardor) 

i mapa. Organitzar tallers oberts (primavera i tardor en 

caps de setmana). Inici al març de 2022. Durada de 9 

mesos. 

 

  

Projecte La Creatura. Projecte de visibilització i 

enfortiment de projectes d’emprenedoria de dones i 

LGTBI, de les experiències professionals en àrees 

laborals masculinitzades al barri del Poble-sec 

mitjançant la difusió de recursos existents i la formació 

en economia feminista i gestió laboral.  

Inici febrer/març  2022 a desembre 2022. Durada 10 

mesos.  

 



 

 

www.pladebarris.barcelona 

Youtube: bit.do/pladebarris 

 

http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
http://bit.do/pladebarris

