Llistat d’estratègies municipals de
desenvolupament econòmic
Arrel de diverses demandes en relació a la dificultat en l’accés als enllaços continguts a les pàgines
14 i 15 del document de convocatòria, referents a les estratègies municipals de desenvolupament
econòmic necessàries per a redactar el Criteri de Valoració General número 4, Complementarietat
amb les polítiques municipals, i, un cop comprovat que alguns d’ells, s’han trencat en redactar la
versió definitiva i publicable del document, llistem tot seguit aquestes estratègies i l’enllaç per a la
seva consulta.
Donat que els enllaços si que són disponibles amb el mètode del copy&paste, consistent en còpia
l’enllaç del document de convocatòria i enganxar-lo a la barra d’adreces del navegador utilitzat.
Aquesta incidència no eximeix d’atendre el corresponent apartat en els document bàsic número 2, el
de descripció del projecte.
Llistat:
- Ajuts i recursos per fer front a les dificultats econòmiques sorgides per l'efecte de la COVID-19 :

https://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/
- Objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides :

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
- Estratègia de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa 2018-19 : Document vigent per a projectes
que es presentin en aquesta edició, atès que encara no existeix una nova Estratègia per 2020 i anys successius
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/cat/WEB-Estrategia-Proximitat-2018-2019-CAT_tcm10150056.pdf
- Estratègia per l'Ocupació de Barcelona (EOB 2016-2020) :
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/cat/Estrategia-Ocupacio-Barcelona-Final-OK_tcm10146509.pdf
- Pla d’impuls de l’economia social i solidària : Document vigent per a projectes que es presentin en aquesta
edició, atès que encara no existeix un nou Pla per 2020 i anys successius http://eldigital.barcelona.cat/wpcontent/uploads/2016/11/plaAltresEconomies.pdf
- Pla Barcelona Ciutat Digital.:
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/pla_ciutat_digital_mdgovern.pdf
- Pla de Desenvolupament de Districte (PAD) en els districtes de Les Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia i
L’Eixample.: Disponibles als llocs web dels Districtes referenciats.
- Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) en els districtes de Ciutat Vella, Sants - Montjuïc, Sant Andreu, Sant
Martí, Nou Barris i Horta – Guinardó.: Disponibles a https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-esbarcelona-activa/estudis-i-publicacions/index.jsp
- Pla de Barris, als 16 barris on es desenvolupa.: https://pladebarris.barcelona/ca
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- Pla Estratègic de Turisme 2020 (PET20) : https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/pla-estrategic i Estratègia
Territorial de Gestió Turística :
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/180510__etgt_mesuradegovern.pdf
- Pla per la Justícia de Gènere : https://ajuntament.barcelona.cat/feminismeslgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_pla_per_la_justicia_de_genere_0.pdf i Estratègia contra la
Feminització de la Pobresa i la Precarietat :
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/estrategia-contra-feminitzacio-pobresaprecarietat-barcelona-2016-2024.pdf
- Mesura de Govern per una Democratització de la Cura : https://media-edg.barcelona.cat/wpcontent/uploads/2017/06/05124906/MGDCures_web.pdf
- Estratègia d’impuls del Consum Responsable 2016-2019.: Document vigent per a projectes que es presentin en
aquesta edició, atès que encara no existeix una nova Estratègia per 2020 i anys successius
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/02/Economia-170214-Estrat%C3%A8giaconsum-responsable.pdf
- Estratègia d’impuls de la Política Alimentària 2016-2019 : Document vigent per a projectes que es presentin en
aquesta edició, atès que encara no existeix una nova Estratègia per 2020 i anys successius
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
- Estratègia Global de l’Agricultura Urbana a Barcelona.: http://www.agriculturaurbana.cat/wpcontent/uploads/estrategia_globar_agricultura_urbana.pdf
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