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municipis de Catalunya
EIX 3: SOCIETAT I ECONOMIA DIGITAL



Estructura de l’agenda digital

Cada eix es relaciona amb uns objectius. En el seu 
conjunt, l’estructura en eixos té una funció de ‘calaixos’ a 
partir dels quals ordenar les polítiques i els projectes en 
marxa o planificats i definir el projecte municipal de 
manera coordinada. 

Cada objectiu recull unes línies d’acció per impulsar els 
objectius identificats. 

L’objectiu és aterrar els objectius i les línies 
estratègiques de cada eix.
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6 OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

• OE1. Millorar les competències i habilitats digitals de professionals del sector
digital.

• OE2. Garantir els drets digitals a la ciutadania, igualtat d’oportunitats i inclusió
social.

• OE3. Reforçar la modernització i digitalització del sistema educatiu així com del
seu professorat.

• OE4. Potenciar la inversió que faciliti la transformació digital de pimes i autònoms
que faciliti l’adopció de tecnologies digitals avançades (cloud, dades i IA).

• OE5. Promoure l’activitat econòmica en els diferents sectors de l’economia digital,
generant llocs de treball qualificats.

• OE6. Implementar la innovació oberta i col·laborativa sota el model de quàdruple
hèlix.

«EIX 3: SOCIETAT I ECONOMIA DIGITAL»

Eix 1:
Administració i 
Serveis Públics 

Intel·ligents 

Eix 2:
Infraestructures 

Digitals i 
Ciberseguretat 

Eix 3:
Societat i Economia 

Digital

Eix 4: 
Governança, 
Cooperació i 
Coordinació

AGENDA 
DIGITAL



OE 1

Millorar les competències i habilitats 

digitals de professionals del sector 

digital.  

L1 Promoció i incentiu, i accions comunicatives per a l’atracció de talent digital a l’AP.

L2 Pla territorial i sectorial de capacitació en TDA de professionals TIC de l’APC.

L3 Programa STEM d’impuls de vocacions tecnològiques.

L4 Crear una oferta formativa i de reciclatge que permeti disposar d’un itinerari comú i certificat per a professionals i diferents sectors.

L5
Promoure la col·laboració de les administracions i teixit educatiu per a la creació d’un ecosistema de professionals certificats per

incloure els nous perfils professionals.

L6 Promoure la creació d’ajuts per a la formació i provisió de professionals en tecnologies digitals.

L7 Pla, serveis, promoció i difusió Dona TIC.

L8

OE 2

Garantir els drets digitals a la 

ciutadania, igualtat d’oportunitats i 

inclusió social.

L1 Desplegament d’infraestructures i serveis per reduir l’escletxa digital.

L2 Creació d’un xarxa i plataforma comuna de Voluntaris Digitals .

L3 Alfabetització en tecnologies digitals a tota la població (pobresa digital zero).

L4 Reutilització i reciclatge d’equips tecnològics.

L5 Assumir des d’un ens supramunicipal la defensa dels drets digitals.

L6

OE 3

Reforçar la modernització i 

digitalització del sistema educatiu 
així com del seu professorat. 

L1 Instar i promoure la digitalització de l’educació en tots els seus diferents nivells, garantint l'accés i equilibri.

L2 Promoure una FP Digital integrada i innovadora aplicant transferència a empreses i institucions.

L3 Formació i capacitació del professorat tant en continguts com en metodologia.
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OE 4

Potenciar la inversió que faciliti la 

innovació i transformació digital pimes i 

autònoms que faciliti l’adopció de 
tecnologies digitals avançades (cloud, 

dades i IA).

L1 Potenciar la cartera d’empreses innovadores de ràpid creixement i facilitant l’accés al finançament.

L2 Innovació en camps claus per a la modernització de pimes i autònoms i marketplace sectorials

L3 Instar l’administració supramunicipal per a que ofereixi serveis de suport a la digitalització de pimes i autònoms.

L4 Subvencions a la innovació.

L5 Espais de cocreació del Hub digital català.

L6

OE 5

Promoure l’activitat econòmica en els 

diferents sectors de l’economia digital,  

generant llocs de treball qualificats. 

L1 Impuls dels Serveis d’ocupació per afrontar proactivament la revolució de industria 4.0 davant el nou mercat de treball.

L2 Innovació verda en el teixit industrial com a responsabilitat mediambiental.

L3

OE 6

Implementar la innovació oberta i 

col·laborativa sota el model de 

quàdruple hèlix.

L1 Demanar la creació de centres per a la innovació digital i industrials – HUB verticals tractors de l’ecosistema i economia.

L2 Establir/dissenyar polítiques d’Incentius fiscals per afavorir ecosistemes d’innovació.

L3 Atreure inversions en projectes basats en tecnologies disruptives.

L4 Instar la revisió de la normativa en contractació pública per a què faciliti i flexibilitzi la col·laboració Público-privada.

L5




