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Introducció

L’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, té per missió acompanyar
la transformació de Barcelona en clau d’iniciativa emprenedora, creixement empresarial, innovació, oportunitats
professionals i qualitat de l’ocupació.
Creada fa 22 anys amb una orientació estratègica pionera a l’estat, l’agència municipal ha esdevingut un agent
destacat a nivell nacional i internacional en el disseny i implantació de polítiques locals innovadores de suport a
l’empresa i l’ocupació, obtenint el reconeixement de les més altes institucions com ara el programa Habitat de
l’Organització de Nacions Unides, la Comissió Europea, l’OCDE, la xarxa europea de ciutats Telecities o el Banc
Mundial.
Així mateix, els seus programes i metodologies de promoció de l’ocupació i de la creació, creixement i innovació
empresarial han estat transferits a altres entorns del món, com ara Santiago de Xile, Buenos Aires, Bogotà,
Medellín, Quito, Roma, Sarajevo, Andorra, Brasil, i a altres ciutats espanyoles com ara Bilbao, Mataró o San
Sebastián, entre d’altres.
L’agència municipal conceptualitza i desenvolupa iniciatives per assolir la seva missió en el marc d’acció
municipal, que són cofinançades, en funció de cada programa, per l’Ajuntament de Barcelona, les
administracions competents en el seu àmbit d’actuació, com ara la Generalitat de Catalunya, l’Estat espanyol i la
Unió Europea, i una àmplia relació de partners públics i privats estratègics i de prestigi en els diferents sectors i
col·lectius objecte de les diferents activitats.
Al mateix temps, Barcelona Activa és una organització singular que es caracteritza per la seva actuació
innovadora no només en el disseny de programes i activitats, sinó també en la creació d’entorns favorables que
facilitin l’activitat econòmica, la dinamització del mercat laboral i l’atracció i retenció de talent a la ciutat, tot
buscant la cooperació entre els diferents operadors que actuen al territori per maximitzar l’impacte i potencialitats
de les mesures implementades. Amb la seva actuació, l’agència busca contribuir al progrés de la ciutat i al canvi
del model econòmic cap a un model amb altes dosis de competitivitat i productivitat a través d’activitats de més
alt valor afegit.
En l’actual context econòmic, les actuacions de l’agència prenen una rellevància cabdal en la promoció de
l’ocupació i del teixit empresarial. En aquest sentit, l’agència és una eina fonamental en el disseny de les accions
de govern en aquest àmbit, com ara el Pla d’Acció per a l’impuls a la creació i el creixement empresarial 20082011, el Pla d’Acció per a l’orientació i millora professional adreçat a nous aturats i aturades a la ciutat de
Barcelona (Programa Activa’t per l’Ocupació) o el Pacte per a l’Ocupació de Qualitat 2008-2011.
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El nou Pla d’Acció 2008-2011:
ocupació i competitivitat empresarial,
objectius clau nou model econòmic

Emmarcat en el Programa d’Actuació Municipal 2008-2011 de l’Ajuntament de Barcelona, el Pla d’Acció amb que
s’ha dotat Barcelona Activa per al període 2008-2011 té la prioritat d’avançar en ocupació i competitivitat
empresarial, des de la proximitat als ciutadans i als territoris, per construir un model de creixement sostingut,
generador d’ocupació de qualitat, benestar i cohesió social. Contempla també aquelles actuacions que han de fer
front als reptes de l’actual context econòmic i social.
Per avançar en la seva missió i objectius, l’agencia estructura la seva actuació durant aquest període al voltant
de quatre línies d’activitat que es complementen amb tres eixos transversals d’actuació.
Línies d’activitat:
1.

Creació d’empreses: per facilitar la creació de noves iniciatives empresarials amb potencial de creixement i
futur, amb especial incidència en el desenvolupament de sectors estratègics i en l’emprenedoria com a motor
d’inclusió.

2.

Creixement empresarial: per generar les condicions que impulsin el creixement sostingut de les empreses
innovadores de la ciutat a través de la seva internacionalització, l’accés a finançament, la cooperació i la
innovació.

3.

Ocupació: per facilitar la formació ocupacional i l’accés a l’ocupació tot avançant en un mercat laboral de
qualitat i inclusiu.

4.

Capital humà: per promoure l’orientació professional i l’atracció i desenvolupament del capital humà, afavorint
el progrés professional.

Eixos transversals d’actuació:
1.

Cibernàrium: per difondre l’avenç tecnològic i formar els ciutadans, empreses i treballadors en el seu ús com a
element de competitivitat i millora competencial.

2.

Promoció de la innovació i la creativitat: per posar en valor i potenciar el caràcter innovador i creatiu de la
ciutat de Barcelona, des de la seva vessant de generació de progrés econòmic.

Barcelona Activa compta amb una extensa xarxa d’equipaments avançats, cadascun d’ells especialitzat en el
seu àmbit d’activitat:
•
•
•
•
•
•

Centre per a la Gent Emprenedora Glòries, l’equipament de referència a la ciutat per a la creació
d’empreses.
Parc Tecnològic Barcelona Nord, on es desenvolupen les activitats de creixement empresarial i de
divulgació i formació tecnològica a través del Cibernàrium.
Espai de Noves Ocupacions (Porta22), el centre de referència metropolità en l’orientació professional i
el desenvolupament del capital humà.
Can Jaumandreu, espai que acull les activitats per a l’ocupació.
Convent de Sant Agustí, on es porten a terme, juntament amb Can Jaumandreu, activitats per facilitar
l’accés a l’ocupació.
Ca N'Andalet, equipament especialitzat en activitats de formació i millora competencial
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Principals resultats de 2008

L’any 2008 s’ha caracteritzat per l’ampliació i intensificació de l’oferta de programes i activitats per a empreses i
ciutadans, amb noves actuacions de proximitat als barris de la ciutat i d’impuls al desenvolupament de sectors
econòmics estratègics per a la ciutat. Sens dubte, la conjuntura econòmica que ha afectat l’economia global ha
suposat nous reptes per a la ciutat en termes d’activitat econòmica i ocupació.
En aquest sentit, destaca la mobilització proactiva del govern municipal, amb la col·laboració del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, i dels principals agents socials de Barcelona, per apuntar les línies
estratègiques d’un nou model de creixement econòmic i d’un conjunt de mesures que, en aquest àmbit d’actuació
i competències, permetin la recuperació de la trajectòria de creixement, la generació d’ocupació de qualitat i
l’avenç cap a un model sostenible basat en activitats d’alt valor afegit. Aquest consens sobre el model econòmic
per a Barcelona i les mesures per avançar en les línies fixades estan recollides al Pacte per a l’Ocupació de
Qualitat 2008-2011, signat el 22 de maig de 2008 per l’Ajuntament de Barcelona, les organitzacions sindicals
UGT i CCOO, les organitzacions empresarials Foment i Pimec, i, per primer cop, el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
En aquest sentit, l’actuació de Barcelona Activa ha suposat un important avenç en l’assoliment de les directrius
estratègiques establertes en el Programa d’Actuació Municipal 2008-2011 i una eina efectiva per a la implantació
ràpida i d’ampli abast de les mesures de caire conjuntural i estructural consensuades en l’esmentat Pacte.
L’any 2008 Barcelona Activa ha portat a terme 60 programes, a través dels quals s’han atès 162.856 usuaris i
usuàries. Els aspectes més destacats de l’activitat realitzada per Barcelona Activa al 2008 es detallen a
continuació:
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CREACIÓ D’EMPRESES

La línia de Creació d’Empreses ha continuat ampliant i consolidant el seu model mixt de suport a les persones
emprenedores. En aquest sentit, al 2008 l’agència ha activat un nou dispositiu, el Punt PAIT (Punt d’accés i inici
a la tramitació), que permet la tramitació electrònica de societats limitades Nova Empresa en només 48 hores,
en col·laboració amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Generalitat de Catalunya, i s’ha avançat per tal
que al 2009 es pugui estendre la tramitació electrònica a les societats limitades. Al 2008 Barcelona Activa ha
tramitat la constitució de 37 empreses a través del seu Punt PAIT.
Així mateix, l’any 2008 s’han iniciat tres nous programes per estimular la creació d’empreses en sectors
estratègics per a la ciutat amb alt potencial de desenvolupament, com són els sectors de les indústries
creatives, la biotecnologia o les TIC. A través dels programes CreaMèdia, BioEmprenedorXXI i Microsoft PreIncubation Programme, que tenen la voluntat de convertir-se en referents en el suport a la creació d’empreses a
través del partenariat públic-privat, Barcelona Activa ha acompanyat la posada en marxa de 46 nous projectes
empresarials. En el marc del programa d’Emprenedoria Inclusiva, Barcelona Activa ha conduït 4 edicions del
programa Idees Madures de creació d’empreses per a majors de 40 anys i el programa per a dones
emprenedores Emprendre en Femení.
Per altra banda, i per donar més i millor servei a les persones emprenedores, l’any 2008 s’ha dut a terme la
remodelació del Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries, que permetrà quadruplicar la seva capacitat.
Finalment, cal destacar la participació de Barcelona Activa en el projecte Inicia de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el qual l’agència municipal ha desenvolupat els continguts i metodologies per al nou portal de la
Generalitat que ha de permetre un millor acompanyament a la creació d’empresa al conjunt del país.
En total, a través del model mixt de suport a la creació d’empreses, Barcelona Activa ha atès el 2008 un volum
creixent de participants, que ha arribat als 19.387, i ha acompanyat 1.379 projectes empresarials.
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CREIXEMENT EMPRESARIAL

Pel que fa a Creixement Empresarial, l’activitat realitzada al 2008 s’ha desenvolupat al voltant de cinc àrees, les
determinants del creixement empresarial: internacionalització, accés a finançament, cooperació empresarial,
suport en l’estratègia de creixement i capacitat de vendes. L’especialització de l’oferta d’activitats, amb
programes intensius, molt focalitzats a sectors i objectius estratègics de creixement, amb una important
presència de finançament especialitzat i amb altes dosis d’interrelació entre participants i experts, ha estat un
dels elements clau aquest any. D’aquesta manera, es busca un major impacte sobre el creixement de les petites
empreses innovadores de la ciutat. Aquest és el cas de programes d’investment readiness en els sectors de les
tecnologies de la mobilitat i del sector media, i d’accions de suport a l’estratègia de creixement com el programa
Growth Academy, ambdues actuacions realitzades amb la participació dels principals experts de la ciutat.
Així mateix, Barcelona Activa ha facilitat l’accés de les empreses a l’oferta d’activitats que, des de diferents
operadors, són disponibles a la ciutat, tot col·laborant amb múltiples agents nacionals i internacionals
especialitzats que treballen per fomentar el creixement empresarial, com a través dels programes SeedRocket i
European Venture Contest-Eurecan, entre d’altres.
Els entorns d’innovació empresarial de l’agència han fomentant el creixement de 116 empreses innovadores
incubades i de 711 empreses membre del programa de cooperació empresarial Xarxactiva d’empreses.
Al mateix temps, s’han organitzat ponts tecnològics al Regne Unit i Irlanda, al Japó i als Estats Units. Fruit
d’aquest últim s’ha tancat un acord amb la incubadora de Silicon Valley Plug&Play per a l’establiment d’una
primera plataforma d’aterratge d’empreses barcelonines a l’epicentre mundial dels negocis tecnològics.
Per últim, cal destacar l’èxit del Dia de l’Emprenedor com l’esdeveniment consolidat a la ciutat en l’àmbit del
suport a l’empresa, amb 5.557 participants.
Des dels programes de suport a la internacionalització, accés a finançament, cooperació empresarial i suport a la
gestió estratègica s’han acompanyat 350 empreses en els seus processos de creixement.
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OCUPACIÓ

En relació amb el context actual, l’any 2008 Barcelona Activa ha desplegat un ampli contingent d’iniciatives a
mida per facilitar l’accés al mercat laboral de les persones aturades, amb programes d’orientació-inserció,
programes de formació-inserció i programes experiencials de formació-ocupació, tot desenvolupant nous
dispositius per reorientar i facilitar la reincorporació al mercat laboral de les persones aturades.
Destaca, al mateix temps, el treball conjunt amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per
planificar les accions en l’àmbit de l’ocupació que es duran a terme des de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2009.
Així, en el marc dels programes d’orientació-inserció, i per contribuir a combatre l’increment de l’atur a la ciutat,
Barcelona Activa, en col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat i en el marc del Pacte per a
l’Ocupació de Qualitat 2008-2011, ha posat en marxa el programa Activa’t per l’Ocupació, un potent dispositiu
d’orientació i millora professional d’atenció ràpida, flexible i a mida de les persones aturades de la ciutat que,
en només 2 mesos de funcionament, ha atès prop de 1.800 aturats.
Pel que fa als programes de formació-inserció, destaca el programa Barcelona Avança en Ocupació i Inclusió,
amb itineraris per a 606 persones, i un nou programa experimental en matèria d’ocupació per a 119 persones
aturades majors de 45 anys. En els programes de Formació per a l’Ocupació de l’agència han participat 1.972
persones.
Quant als programes experiencials, Barcelona Activa ha iniciat quatre nous programes d’Escoles Taller,
incorporant la qualificació en ocupacions emergents de les arts escèniques i el medi ambient, en el qual han
participat 291 persones, i ha conduït diverses edicions del programa Plans d’Ocupació, a través dels quals s’ha
contractat i qualificat professionalment 572 participants.
Al mateix temps, l’agència municipal ha posat en funcionament una nova línia de treball que persegueix la
dinamització socioeconòmica i del teixit associatiu inclusiu de diferents barris de la ciutat, amb el programa
Treball als Barris, que ha comptat amb 721 participants.
En total, 31.806 participants han estat atesos mitjançant els 15 programes que composen l’oferta d’actuacions
de Barcelona Activa per promoure l’ocupació a la ciutat.
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CAPITAL HUMÀ

Un total de 48.120 usuaris han participat al 2008 en els programes per a l’orientació professional, el
desenvolupament competencial i el progrés professional impulsats per la línia de Capital Humà de Barcelona
Activa, des del seu equipament Porta22. Durant 2008 s’han emprès nous eixos d’actuació en el marc d’aquesta
línia d’activitat que permetran un salt d’escala en l’orientació i el progrés professional a la ciutat, tot avançant en
convertir l’Espai de Noves Ocupacions en l’espai de trobada entre oferta i demanda del mercat laboral.
Per una banda, Barcelona Activa ha assentat les bases, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de
Barcelona, per ampliar l’orientació acadèmica i professional als alumnes de secundària de la ciutat, amb l’objectiu
de promoure l’èxit escolar i els valors del treball entre el jovent. Al mateix temps, s’ha intensificat l’estratègia
de proximitat de l’Espai de Noves Ocupacions amb l’inici del desplegament d’antenes d’orientació professional
als centres d’ensenyament reglat de Barcelona.
Per altra banda, des de la línia de Capital Humà s’ha fet un avenç molt significatiu al 2008 per convertir aquest
Espai en punt de trobada a la ciutat entre el capital humà que cerca feina i les empreses que cerquen
professionals: un primer pas realitzat ha estat l’establiment d’un acord amb Infojobs mitjançant el qual des de la
potent plataforma de continguts de Porta22 es podran consultar les ofertes de treball de les empreses, per cada
perfil professional.
Un conjunt de noves iniciatives que han ampliat l’oferta consolidada de l’espai Porta22, que al 2008 ha atès
17.036 participants en accions grupals d’orientació (10.500 dels quals són de secundària) i 8.874 a través de les
492 activitats per al desenvolupament competencial i el progrés professional. En aquest àmbit, i per ampliar les
oportunitats d’ocupació en sectors estratègics amb potencial de creixement i qualitat de l’ocupació a la ciutat,
Barcelona Activa ha organitzar cinc jornades sectorials, focalitzades en els sectors de la química, el turisme, la
logística, l’aviació i aeroports, i les ciències de la vida i complementades amb l’elaboració dels corresponents
informes sectorials des de l’enfocament de l’ocupació.

Barcelona Activa Memòria d’activitats 2008

03.5

12

CIBERNÀRIUM

La divulgació i formació en noves tecnologies és un eix transversal prioritari per a l’impuls de l’ocupació i la
competitivitat empresarial a Barcelona. En aquest sentit, l’actualització permanent de continguts i la seva
adaptació a la realitat actual és el segell distintiu del Cibernàrium.
Amb prop de 54.000 participants, 33.412 dels quals han realitzat formació en Internet, 2.536 han participat en
itineraris formatius grupals i 17.836 han fet ús dels recursos d’autoconsulta, el Cibernàrium ha organitzat prop de
2.500 activitats formatives i divulgatives. Entre aquestes, destaca el programa formatiu Estiu Internet que, amb
14 cursos i 282 participants, es va adreçar, amb activitats específiques, als professionals del disseny web i
multimèdia, als emprenedors i treballadors de pimes, i als professionals del món educatiu.
Així mateix, el Cibernàrium va organitzar una jornada-debat sobre networking professional, amb presència
dels principals promotors de xarxes socials i professionals d’Internet. Aquesta jornada forma part del conjunt
d’activitats que es duran a terme amb l’objectiu de posicionar Cibernàrium com a punt de referència a la ciutat i
la seva àrea d’influència en l’àmbit de la divulgació de les noves tecnologies.

03.6

PROMOCIÓ DE LA CREATIVITAT I LA INNOVACIÓ

L’any 2008 ha estat l’any de la posada en funcionament de nous instruments per a la promoció de la innovació a
Barcelona. Entre ells, destaca el Mapa de la Recerca i la Innovació de Barcelona, una aplicació interactiva que
situa sobre el plànol de l’àrea metropolitana 246 actius i infraestructures de recerca i innovació, entre ells: entitats
i entorns de suport a la innovació, els principals centres de recerca de base tecnològica i casos d’èxit d’innovació
aplicada.
També s’ha organitzat l’exposició “Barcelona Recerca i Innovació” per donar a conèixer, d’una manera
diferent, la recerca i la innovació que es fa a la ciutat i els espais, centres i empreses que ho faciliten. Després de
la seva inauguració en el marc de la jornada del Dia de l’Emprenedor, l’exposició ha realitzat un itinerari per
diferents indrets de la ciutat, com ara el congrés ESOF’08 (European Science Open Forum), els espais del FAD
durant les festes de la Mercè, el Saló Internacional Expoquimia o el fòrum de la BioRegió.
Així mateix, a l’any 2008 s’ha realitzat la presentació pública i distribució en llibreries oficials de la publicació “La
Ruta de la Innovació” , que recull una selecció d’actius d’innovació organitzats per zones de la ciutat. També
s’ha elaborat una nova publicació per difondre els beneficis de la cooperació universitat-empresa a través de
casos d’èxit, que veurà la llum al 2009. Al mateix temps, s’ha realitzat el redisseny dels continguts de la web
Barcelona Innova, amb nous aplicatius i vídeos.
Finalment, amb l’objectiu d’acostar la innovació i la recerca a les empreses de la ciutat, Barcelona Activa ha
participat en l’organització de diferents esdeveniments que han tingut lloc a Barcelona.
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Cooperació institucional

En aquest àmbit d’activitat estratègic per a Barcelona Activa, l’agència ha focalitzat la seva actuació durant 2008
en tres eixos: participació en projectes europeus, transferència de metodologies i continguts i participació en
xarxes i relacions institucionals.
Respecte al primer d’aquests eixos, cal destacar que l’any 2008 ha estat l’any de cloenda dels programes
europeus Detect-IT, per a l’accés d’empreses innovadores al finançament per a l’R+D+i del VII Programa Marc, i
Invesat, per promoure el sector aeroespacial fomentant l’accés a la inversió. Al mateix temps, al 2008 s’han
aprovat dos projectes Interreg IVc, destinats a promoure l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre
regions europees en el suport a entorns empresarials i a indústries creatives. Al mateix temps destaca la jornada
organitzada a Barcelona sobre les polítiques locals d’atracció d’emprenedors i capital humà global, en el marc
de les jornades europees Open Days, on Barcelona Activa ha recollit bones pràctiques en aquest terreny que
serviran per posar les bases per al nou programa d’atracció d’emprenedors i capital humà innovador i creatiu (Do
It In Barcelona) que s’iniciarà al 2009.
Pel que fa al segon eix d’actuació, Barcelona Activa ha realitzat una nova fase de la transferència a Bogotà del
seu model de suport a la creació i el creixement empresarial i ha iniciat un nou projecte de transferència d’aquest
model a les entitats Anprotec i Sebrae, de Brasil. Al mateix temps, durant 2008 ha continuat el projecte de
transferència de continguts de Porta22 a la regió de Bidasoa i a Mataró, mentre que en el decurs de l’any s’han
sol·licitat a l’agència 12 nous projectes de transferència i convenis de col·laboració amb diferents entorns del
planeta.
Aquesta posició com a referent nacional i internacional en polítiques públiques de suport a l’empresa i
l’ocupació queda palesa, així mateix, en el volum de visites institucionals rebudes. Durant 2008 Barcelona Activa
ha rebut la visita de 90 delegacions, 35 d’elles nacionals i 55 internacionals, amb un total de 860 delegats. Entre
elles es pot destacar la visita de la Ministra de Ciència i Tecnologia de Costa Rica, la del PNUD (Programa de
Nacions Unides per al Desenvolupament), la del Banc Interamericà de Desenvolupament o la del Ministre de
Planificació i Desenvolupament de Moçambic.
Finalment, en el marc de les relacions institucionals i la participació activa en xarxes, Barcelona Activa ha estat
un dels membres fundadors de la xarxa REDEL, creada al 2008 i única xarxa d’entitats per al desenvolupament
local a l’estat espanyol. Al mateix temps, s’ha mantingut la participació en les xarxes nacionals i internacionals de
suport a la creació, incubació i creixement empresarial ANCES, EBN, XPCAT, APTE, IASP, EurOffice Services i
Xarxa Inicia, a la xarxa internacional per al desenvolupament del capital humà Réseau de Métiers i a la xarxa de
ciutats europees Eurocities.
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Gestió econòmica

L’agència municipal ha gestionat durant 2008 un pressupost de 22 milions d’euros, el 53% del qual ha estat
destinat al desplegament de programes ocupacionals, un 17% en actuacions per afavorir la creació d’empreses, i
un 10% en programes per impulsar el creixement empresarial. Per la seva banda, les actuacions per al progrés
del capital humà a la ciutat reben el 7% del pressupost executat, mentre que es destina un 4% al programa de
divulgació i capacitació tecnològica Cibernàrium. Per últim, un 10% del pressupost de 2009 s’ha destinat a
impulsar altres programes per a la promoció econòmica de la ciutat, com ara actuacions de promoció de la
innovació, de foment de sectors estratègics com l’aeronàutica-aeroespai o de cooperació internacional.

Distribució dels ingressos 2008

Distribució de la despesa 2008

