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I. INTRODUCCIÓ 
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 Amb aquestes mesures, l’Ajuntament vol ser pràctic, treballar en xarxa, al 

costat dels actors, de manera ràpida tenint en compte la conjuntura, i amb el 

propòsit inequívoc de cercar el creixement i d’actuar com a motor de país i 

segueix estrictes criteris de practicitat mirant de donar respostes a la realitat 

que es troben en el dia a dia els diversos agents econòmics del territori. 

  

 Tenim el coneixement, el talent, les infraestructures i el prestigi que ens 

permeten seguir en la primera línia de les ciutats d’Europa i del món del segle 

XXI. Tenim, per tant, la capacitat i la voluntat que ens ajudaran a sortir de la 

crisi econòmica. Barcelona Creixement neix com a instrument per canalitzar 

aquesta energia creativa, col•laboradora i emprenedora que defineix, per 

tradició i per caràcter, la nostra ciutat. Només d’aquesta manera, podrem 

entomar els reptes i les oportunitats que els temps actuals ens obliguen a 

superar i a aprofitar. 

 



II. FITXES RESUM 30 MESURES 
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 Aquest informe recull la concreció de les 30 mesures sorgides dels 6 grups de 

treball  de la Taula Barcelona Creixement  

 Promoció internacional. 

 Redefinició del paper de l’administració.  

 Finançament.  

 Talent i emprenedoria.  

 Societat 

 Barcelona connectada. 

 

 A continuació es detalla cadascuna de les 30 mesures, especificant-ne  

l’objectiu, les accions efectuades i en curs, les properes passes a 

desenvolupar, el pressupost en aquelles que a data d’avui coneixem, i una 

primera proposta d’indicadors que han de servir per valorar el grau d’èxit de 

les mateixes. 

 



CREAR UN MERCAT DE TREBALL QUE CONNECTI EL 
TALENT AMB EMPRESES AMB POTENCIAL DE 
CREIXEMENT 
 

5 

Objectiu Potenciar les startups de la ciutat i augmentar la seva competitivitat 
posant-les en contacte amb el talent més qualificat disponible. 
Impulsarem un mercat de treball que faciliti la trobada entre talent 
qualificat i les startups de la ciutat. Ens fixem com objectiu que en el 
període 2012-2015 la signatura de 260 contractes (20 l'any 2012; 80 el 
2013; 80 el 2014 i 80 el 2015) 

Actuacions 
realitzades 

Plataforma tecnològica en fase de desenvolupament.  

Properes 
passes 

Novembre de 2012: Posada en marxa de la plataforma tecnològica, 
que funcionarà de manera permanent 

A partir de 2013: Organització d’un esdeveniment anual en el marc 
de BizBarcelona. 

Pressupost 
previst 

145.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 

assoliment 

Contractacions realitzades: l’objectiu és la formalització de 260 

contractes en el període 2012-15 (20 l'any 2012; 80 el 2013; 80 el 2014 i 
80 el 2015) 

1 



CREAR I IMPLEMENTAR UNS PLANS DE TURISME DE 
DISTRICTE I DE BARRI I ITINERARIS ECONÒMICS 
SECTORIALS 
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Objectiu Impulsar iniciatives turístiques de desenvolupament econòmic local, 
identificant, a través de la realització dels Plans de Turisme, aquells 

actius dels diferents barris i districtes de la ciutat susceptibles 
d'esdevenir nous atractors turístics. Es donarà una especial 
rellevància als aspectes d'interès econòmic i els nous sectors 
estratègics de la ciutat. 

Actuacions 
realitzades 

Ja es disposa de tres plans pilot elaborats al 2011 (Les Corts, S-SG i 
HG) 

Ja s'han realitzat l'"Smart City Economic Tour" i el "Clean Energy 
Economic Tour" 

L’octubre de 2012 s’ha adjudicat la realització dels 7 Plans restants. 

Properes passes Disposar dels plans de turisme dels altres set districtes. 

Presentar noves iniciatives turístiques a Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i 
Horta-Guinardó. 2012-2013. 

Al llarg de 2013: Desenvolupar iniciatives concretes dels set plans 
elaborats i noves rutes de sectors econòmics estratègics. 

Pressupost 
previst 

358.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 

assoliment 

10 Plans de turisme de districte elaborats: primer semestre de 2013. 

Noves iniciatives turístiques: 6 al 2012, 30 al llarg del període 2012-15 



IMPULSAR LA GESTIÓ PÚBLICO-PRIVADA DE LES 
ZONES D'INTERÉS ECONÒMIC I COMERCIAL 
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Objectiu Mesura de foment de la millora de la qualitat i la competitivitat del 
sector comercial. L’objectiu és revitalitzar espais/entorns urbans 

mitjançant formes de col·laboració públic-privada i portar a terme 
totes les actuacions de promoció i impuls del comerç dintre d’una 
àrea concreta de la ciutat. 

Actuacions 
realitzades 

En fase d’estudi l’anàlisi jurídic per a la delimitació de zones d’interès 
econòmic i comercial i, en concret, de les fórmules jurídiques que 
permetrien la implementació d’aquesta estratègia. 

 

Properes 
passes 

Disseny del model de gestió públic-privada i inici de proves pilot al 
territori. 

Pressupost 

previst 

60.000 € per al període 2012-2013 (fase anàlisi i disseny). A determinar 

en aquesta fase la inversió necessària. 

Indicadors 
assoliment 

Disposar a finals del 2012 de l’anàlisi jurídic amb plantejament de les 
diferents alternatives que farien viable la iniciativa. 

Inici de les gestions pel canvi normatiu necessari durant el 2013. 



IMPLEMENTAR L’OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA 
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Objectiu La creació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) respon a l’objectiu de fer de 

Barcelona un lloc fàcil pels negocis, on l’administració sigui un factor de competitivitat i 

la seva actuació estigui orientada a facilitar l’activitat econòmica i l’establiment 

d’empreses a la ciutat.  

 

Actuacions 

realitzades 

Definició de la cartera de serveis i calendari general d’implementació. L’OAE iniciarà la 

seva activitat el darrer trimestre del 2013 amb una cartera integrada de 6 serveis.  

Servei d’assessorament financer; Servei Empresa-Ocupació; servei de localització 

empresarial+llicències; servei de licitacions públiques; servei de tràmits i impostos 

municipals. Els 3 primers ja operatius totalment i parcialment el de localització+llicències 

La prestació del serveis de l’OAE es realitzarà a través de:   

Canal web; Servei telefònic (010); i espai físic: l’OAE disposarà d’una oficina central que 

actuarà com a front-office d’informació, realització de tràmits/ derivacions i concentrarà 

l’oferta de serveis d’assessorament empresarial de caràcter presencial. La xarxa 

d’Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC’s) amb presència als 10 districtes de la ciutat 

recolzaran la prestació de serveis pel que fa a informació i tràmits 

 

Properes 

passes 

S’està treballant amb els diferents òrgans i actors implicats per estructurar els altres 3 

serveis i la metodologia òptima de provisió territorial del servei. 

 

Pressupost 

previst 

2.260.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 

assoliment 

Integració de tots els serveis, Nombre d’empreses ateses, Grau de satisfacció del servei r 



CREACIÓ D'UNA LÍNIA D'AVALS DE 2M€ 
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Objectiu Impulsar una línia d'avals per facilitar l'accés al finançament de les 

empreses a sectors i col·lectius considerats estratègics, conjuntament 
amb entitats financeres, AVALIS, ICF i altres actors. 

Actuacions 
realitzades 

La Generalitat, a través de l’ICF i el Departament d’EiO, ha posat a 
disposició de les empreses tres productes parcialment avalats: la Línia 
I+I (internacionalització i innovació), la Línia I+I circulant i la Línia 
Comerços i Autònoms. Les 3 línies tenen com a públic objectiu totes 

les pimes, des de les més innovadores fins a comerços tradicionals.  

L’Ajuntament ja està actuant com a prescriptor i dinamitzador 
d’aquests recursos entre les empreses de la ciutat. 

A 1 d’octubre hem donat suport en la tramitació de 27 operacions a 
través d’aquestes línies per un import total de 1,6M d’euros.  

Actualment estan arribant les aprovacions per part de la Generalitat 
de Catalunya i les entitats financeres (7 operacions aprovades per 
una quantitat total de 410.000 € a dia d’avui). 

Properes 
passes 

Mesura realitzada en l’assoliment de l’objectiu de 2 milions d’euros. 

Pressupost 
previst 

0 euros. 

Indicadors 
assoliment 

Finançament aixecat per a les empreses de Barcelona: 2 milions 
d’euros al període 2012-2013. 



ORGANITZACIÓ DE 7 FÒRUMS D'INVERSIÓ L'ANY 
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Objectiu L'Ajuntament organitzarà anualment 7 fòrums d'inversió que connectin 
xarxes de "business angels" i inversors privats amb empreses en cerca de 
capital. L'objectiu és convocar 35-60 empreses als fòrums d'inversió i 

que un 20% de les empreses participants obtinguin finançament privat 
en el termini de sis mesos per imports entorn als 150.000€ de mitjana. 

Actuacions 
realitzades 

Gener 2012: Realitzat fòrum sector TIC amb BcnBusiness Angels, 
Seedrocket, BANC, Eix Technova i ESADE 

Febrer i maig 2012: Celebrats 2 fòrum sector Healthcare amb 

ESADEBAN, IESE, Col·legi de Metges de Barcelona i BIOCAT  

Juny 2012: Fòrum sector Cleantech amb ESADE-BAN i Mercat de 
finançament dins el Bizbarcelona amb totes les xarxes de la ciutat 

Setembre 2012: Fòrum Sector Industrial amb Bcn Business Angels, 
Col·legi Enginyers Industrials, BANC 

Ja s’han tancat rondes de finançament de 4 empreses participants per 
un valor de 675.000 euros. 

Properes 
passes 

Darrer trimestre 2012: Fòrum Heatlhcare amb Keiretsu Forum. 

Pressupost 
previst 

56.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 
assoliment 

Nombre d’empreses que han rebut finançament privat: 50 (2012-15) 

Import invertit a les empreses participants: 7.500.000 € al període 2012-15 



CAPTACIÓ DE NOU CAPITAL PRIVAT NO 
ESTRUCTURAT I PROMOCIÓ DE CROWFUNDING 
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Objectiu Es promourà que inversors particulars s'impliquin en el finançament de 
projectes empresarials sorgits a la ciutat. Impulsarem el "crowd funding" 

(finançament col·lectiu), com un nou canal de finançament d'empreses 
de recent creació per posar en contacte emprenedors amb un ampli 
grup d'inversors particulars.  

Actuacions 

realitzades 

Ja s’han identificat 2 iniciatives amb cert potencial: The Crowd Angel 

(Grup Inveready)  i Bihop (vinculada a EADA). 

Properes 

passes 

En estudi i seguiment 6 iniciatives més sorgides a la ciutat per tal 

d'avaluar possibles sinèrgies: WorldCo, Arboribus, Verkami, MynBest,Seed 
& Click i Megafounder. 

Pressupost 
previst 

8.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 
assoliment 

Nombre de plataformes amb les que es col·labora: objectiu de 5 al 
període 2012-15. 

Nombre de projectes i empreses que han obtingut finançament: 
pendent en funció de l’operativa que s’està dissenyant amb les 
iniciatives detectades. 



PAGAMENT ALS PROVEÏDORS A 30 DIES 
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Objectiu Pagament als proveïdors a 30 dies des de la data de presentació de la 
factura al Registre, amb la finalitat d’afavorir la seva liquiditat. 

 

Actuacions 
realitzades 

S’han implementat diverses mesures de millora de gestió: 

Tramitació electrònica de les factures, desplegat ja a tot l’Ajuntament 
en el període novembre 2011-setembre 2012. 

Increment de la freqüència de pagament, passant d’un cop al mes a 

un cop per setmana. 

Establiment d’indicadors i alertes automàtiques que faciliten el 
seguiment de la mesura. 

Properes 
passes 

Extensió del projecte de tramitació electrònica a les entitats del Sector 
Públic, que ja tenen instrucció de pagar a 30 dies. 

 

Pressupost 
previst 

A determinar: Són millores d’aplicatius dins el pressupost de l’IMI i 
Gerència de Recursos  

 

Indicadors 
assoliment 

Dies de pagament als proveïdors.  



CREACIÓ DEL BARCELONA ECONOMIC SHOWROOM 
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Objectiu El Barcelona Economic Showroom es concep con un espai al servei de 

les empreses on es presentarà el potencial econòmic de la ciutat de 
Barcelona. Aquest espai estarà a disposició de les empreses locals 
perquè l’utilitzin per presentar-se davant possibles inversors, clients, 
proveïdors,...i de les estrangeres que vulguin conèixer el potencial 
econòmic de la ciutat i/o que estiguin estudiant instal·lar-s’hi. 

El Showroom incorporarà un catàleg de serveis a disposició de les 
empreses.  

Actuacions 
realitzades 

Conceptualització del projecte. En fase de disseny l’espai i el catàleg 
de serveis que s’hi prestaran. 

Properes 
passes 

Desembre 2012: Projecte executiu de l’obra. 

Primer trimestre 2013: Procediment de contractació del proveïdor de 

disseny de l’espai. 

1r semestre 2013: Contractació del/s proveïdors de construcció de 
l’espai i execució de les obres: L’espai estarà operatiu (4art trim. 2013) 

Pressupost 
previst 

Pendent de concretar en funció de l’espai on s’ubiqui el Showroom. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre d’empreses que utilitzin els serveis que es prestaran al 
Showroom. Grau de satisfacció dels usuaris d’aquest espai . 



CREAR UNA PLATAFORMA ON LINE DE LICITACIONS 
MUNICIPALS 
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Objectiu Crear una plataforma que unifiqui tots els processos de compra pública. 
Es generarà un únic canal com a finestreta única, via on-line i amb 

informació de totes les licitacions municipals. Aquesta plataforma oferirà 
l'acompanyament i l'assessorament en la tramitació de les propostes per 
fomentar la participació i accés a pimes i emprenedors. 

Actuacions 
realitzades 

Disseny i calendarització de l’execució del projecte de plataforma 
única. 

Participació conjunta i activa en programes europeus amb Gerència de 

Recursos per millorar l’accessibilitat a la compra pública innovadora 
(programa SPEA). 

En fase de disseny de la metodologia d’assessorament en licitació a les 
empreses. 

Properes 

passes 

Incorporació progressiva del conjunt de licitacions de l’Ajuntament i la 

resta d’ens municipals a la plataforma única de licitacions. 

Generació de la Guia del Mercat Públic conjuntament amb Gerència 
de Recursos de l’Ajuntament  

Pressupost 
previst 

180.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 
assoliment 

Nombre d’empreses assessorades en licitació pública: xifra a estimar en 
funció del model resultant. 



PROMOURE EL RECONEIXEMENT DELS VALORS I EL 
PAPER DE LA PERSONA EMPRENEDORA 
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Objectiu Es divulgaran els valors de l’emprenedoria i el treballs als centres 

educatius de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana.  

Actuacions 
realitzades 

Participació en la 3a edició dels Premis FPEmprèn, organitzats per la 
Fundació BCN Formació Professional. 

Posada en marxa el Programa de difusió de la Cultura Emprenedora i 
els Valors del Treball per al curs escolar 2012-2013, al que, fins ara, s’han 
apuntat 127 Centre de Barcelona i 37 de l’Àrea Metropolitana 

Properes 
passes 

Es continuarà amb l’execució de totes les accions previstes en el marc 
d’aquest Programa (Sessions monogràfiques, Tallers, Visites a Empreses, 
Conferències amb Emprenedors i Professionals de reconegut prestigi) i, 
a finals de novembre, es celebrarà una Gala en la que es premiaran els 
joves i el Centre educatiu que més s’han implicat en aquest Programa. 

En paral•lel, es treballarà amb els mitjans de comunicació per a la 
difusió de casos d’èxit de persones emprenedores que serveixin com a 
exemple i estímul per els joves i la societat en general. 

Pressupost 
previst 

281.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 
assoliment 

Nombre joves participants en accions divulgació emprenedoria: 41.000 
al període 2012-15. 

Nombre centres educatius participants: 40 al 2012 i 200 (2013-2015) 



IMPULSAR LA MARCA BARCELONA 
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Objectiu Promoure la marca Barcelona com a actiu de competitivitat per a la 
internacionalització i captació d'inversions i activitat econòmica a la 

ciutat, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya. 

Actuacions 
realitzades 

Elaboració i aprovació per Comissió del Reglament d'ús de la marca. 

Definició del projecte Marca Barcelona en clau de promoció 

econòmica, validat internament pels diferents responsables 
municipals.  

Proposta de regulació via OOFF de l’ús de la marca col·lectiva 
“Barcelona”.  

Properes 
passes 

Definició del model d’organització del projecte Marca Barcelona, des 
del lideratge de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació 

Constitució de l’Advisory Board del projecte, basat en la col·laboració 
públic-privada. 

Confecció i posada en marxa del Pla de Treball del projecte Marca 
Barcelona. 

Pressupost 

previst 

A determinar en funció del model aplicat. 

Indicadors 
assoliment 

Posicionament internacional de Barcelona en rànquings 
prioritàriament econòmics. 



FACILITAR LA CAPTACIÓ DE 5 NOVES FIRES I 
CONGRESSOS INTERNACIONALS ESTRATÈGICS PER 
LA CIUTAT 
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Objectiu Aconseguir que, abans de l'any 2015, cinc noves fires o congressos de 
reconegut prestigi internacional realitzin la seva activitat a Barcelona. 

  

Actuacions 
realitzades 

Noves fires o congressos de caire internacional captats per Barcelona: 
 
BioSpring; EVS2013; SAP Corporate Event 2013 – 2015; Consoil 2013.; 

Congrés anual de la European Respiratory Society  2013; International 
Continence Congress 2013; Tissue World 2013; 49th EASD – Study of 
Diabetes 2013; European Wind Energy Agency (EWEA) 2014; Seafood 
2012; European Cardiology Congress 2014; World Sustainable Building 
Conference 2014; Interact 2013;  
 

S’ha obtingut la candidatura per a la celebració a Barcelona del 
Congrés Mundial d’Enginyeria Química 2017. 

 

Properes 
passes 

S’està treballant en 10 candidatures més, bàsicament en els àmbits de 
la medicina, salut i esports. 

 

Pressupost 
previst 

1.050.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 
assoliment 

Nombre de congressos/fires aconseguits: 5 al període 2012-15. 



XARXA DE COL•LABORACIÓ I CROSSLANDING 
AMB LES PRINCIPALS CIUTATS DEL MÓN 
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Objectiu Revisar els acords internacionals existents amb altres ciutats i entorns per 

tal de vincular-los als àmbits de la promoció i el creixement econòmic. 
L'objectiu d'aquesta tipologia d'acords serà: mantenir una relació 
permanent d'intercanvi de coneixements; permetre a les empreses 
d'ambdós entorns establir una seu d'aterratge a una altra ciutat; 
identificar pimes per dur a terme projectes de cooperació empresarial; 
facilitar a les empreses el seu desenvolupament internacional oferint-les 

espais físics, serveis de suport i assessorament, i contacte amb 
l'ecosistema i els actors locals rellevants del seu sector. Formalitzarem 7 
acords de col·laboració i crosslanding en els pròxims 2 anys. 

 

Actuacions 

realitzades 

Convenis amb Cape Town i Shangai en negociacions molt avançades. 

En fase d’identificació d’entorns internacionals d’incubació per 
formalitzar potencials acords de crosslanding. 

Properes 
passes 

Revisió dels partenariats internacionals existents amb una visió de 
promoció econòmica. 

Pressupost 

previst 

60.000 € per al període 2012-15. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre de convenis de crosslanding formalitzats: 3 al 2012 i 4 al 2013. 

Nombre d’empreses “allotjades” a Barcelona a través d’aquests 
convenis i d’empreses locals internacionalitzades. 



PROMOURE RELACIONS INTERNACIONALS 
ESTRATÈGIQUES 
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Objectiu Es crearà una taula de coordinació internacional amb els principals 

agents econòmics de la ciutat: Port, Generalitat, Cambra de Comerç, 
Consorci, Turisme de Barcelona.. per a coordinar i impulsar accions 
referents als mercats estratègics, entre d’altres a la Xina i a la 
Mediterrània. 

Actuacions 
realitzades 

Creada la taula de coordinació internacional amb els principals agents 
econòmics.  

Realitzades les primeres reunions amb principals agents de la 
Mediterrània per valorar l’oportunitat d’organitzar un seminari taller 
d’experts i gestors sobre bones pràctiques d’iniciatives locals de foment 
de l’emprenedoria amb l’objectiu de crear una xarxa d’incubadores de 
la Mediterrània liderada per Barcelona. 

Properes 
passes 

Desenvolupament del Pla d’acció per a la Xina al darrer trimestre de 
2012, on destaca l’organització de la China at Barcelona Summit. 

Celebració de la setmana de la Mediterrània (novembre) i estudi de la 
viabilitat d’un projecte de col·laboració i transferència del model de 
Barcelona a altres països mediterranis. 

Pressupost 
previst 

384.000 € per al període 2012-15. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre d’actors econòmic-empresarials identificats per promoure 
l’atracció d’activitat econòmica 

 



PROGRAMA METROPOLITÀ D'ACCELERACIÓ DEL 
CREIXEMENT 
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Objectiu Aquest programa permetrà la identificació de les 30 empreses de l'àrea 
metropolitana de Barcelona amb major potencial de creixement. 

Actuacions 
realitzades 

En curs la redacció i estudi del plec de condicions del concurs públic 
per seleccionar el proveïdor del servei. 

Properes 

passes 

Desembre 2012: Llançament del concurs per a la selecció del proveïdor 

del servei. 

Gener 2013-Març 2013: Captació de les empreses i selecció de 
candidats. 

2on trimestre de 2013: Inici del programa. 

Pressupost 

previst 

200.000 € per al període 2012-15 

Indicadors 

assoliment 

Augment de la facturació mitjana: 15-25% 

Augment del nombre mig de llocs de treball: 10-20% 

Augment presència internacional: 20-40% 



IMPULS DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA A LA CIUTAT, 
A TRAVÉS DE TAXIS I MOTOS 
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Objectiu Afavorir l'escenari i les condicions de l'entorn perquè es pugui introduir el 
vehicle elèctric a la ciutat creant les conseqüents oportunitats industrials 

i de serveis associats a la mobilitat elèctrica. 

Actuacions 
realitzades 

Creació de la Taula Municipal de Coordinació del Vehicle Elèctric i 
suport i dinamització de la plataforma públic-privada LIVE. 

Acord tancat amb Fira de Barcelona i la WEVA (World Electric Vehicle 
Association) per realitzar al 2013 el major simposi internacional sobre 
vehicle elèctric (EVS) a Barcelona.  

Setembre 2012: Realització a Barcelona de l’ExpoElectric Formula-e. 

En fase de definició del model de desenvolupament i extensió del taxi-

e, amb l’Institut Metropolità del Taxi i els agents del sector. 

Properes 
passes 

2013: Implementació dels primers pilots, segons el desenvolupament i 
acords amb els diferents agents implicats. 

2013-2014: Aliances industrials 

2015: Consolidació dels nous sistemes 

Pressupost 
previst 

A determinar en funció del dimensionament de cada projecte. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre de motos elèctriques; llicències de cotxes co,partits i taxis-e; 
pendent de definir segons avenç projecte 



CREACIÓ DEL CLÚSTER D’EDUCACIÓ SUPERIOR A 
BARCELONA 
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Objectiu Posar en valor l'oferta educativa de Barcelona incloent universitats i 
escoles de negoci. Posicionar Barcelona com a ciutat universitària 
internacional, amb un sistema d'educació superior que incentivi la 
innovació, l'atracció de talent i la creativitat.  

Actuacions 
realitzades 

Es dissenyaran accions per potenciar BCU (Barcelona Centre 
Universitari) com l'òrgan articulatori i de coordinació de l'Educació 
Superior a Barcelona.  

Guia on line de Màsters integrada amb la Generalitat, tot vetllant pel 
posicionament i atractivitat de la Marca Barcelona en aquest àmbit.  

Accions de promoció local i internacional del Sector com a actiu de la 
Marca Barcelona. 

Properes 
passes 

Producció de material divulgatiu del sector i promoció del mateix 
facilitant l’accés a l’oferta de màsters i al dossier sectorial.  

Definició de la cartera de serveis pel que fa a la promoció local i 
internacional del sector i de les seves institucions.  

Pressupost 

previst 

50.000 € per al període 2012-15. 

Indicadors 
assoliment 

Pendents de quantificar en funció de la definició de la cartera de 
serveis i pla de treball que s’ha d’acordar amb les Universitats i la pròpia 
Generalitat. 



CONVERTIR LA CAPITAL DEL MÒBIL EN MOTOR 
ECONÒMIC DELS DIFERENTS SECTORS 
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Objectiu Fomentar l'activitat econòmica relacionada amb el mòbil i fer de la 
Barcelona Mobile World Capital la plataforma de proves d’aplicacions, 
serveis i continguts avançats en l’àmbit de la mobilitat. Crearem i 
desenvoluparem el Mobile World Hub conjuntament amb la Fundació 

de la capitalitat del mòbil, amb la missió de desenvolupar un nou sector 
industrial al voltant de la mobilitat. 

Actuacions 
realitzades 

Constitució de la Fundació Barcelona Mobile World Capital (MWC) 

Constitució d’un Consell Assessor Internacional dins la Fundació 
Barcelona MWC 

Constitució del Consorci Barcelona MWC 

Acord amb Telefónica per a la incorporació activa de la companyia a 
la iniciativa de Capitalitat del Mòbil. Ubicació a l’edifici de Telefónica de 
Pl. Catalunya del Mobile World Centre. 

S’està cercant l’espai idoni per acollir el Mobile World Hub. 

Properes 
passes 

Gener-febrer 2013: Inauguració del Mobile World Center per divulgar els 
avenços en solucions i tecnologies mòbils als ciutadans. 

Estiu 2013: en marxa el Mobile World Festival,. 

Pressupost 
previst 

20.160.000 € al període 2012-15. 

Indicadors 
assoliment 

Impacte econòmic de la capitalitat: 3.500 milions € (2013-18). 



IMPLANTAR UNA ZONA FRANCA D'EMPRENEDORS 
A BARCELONA 
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Objectiu Impulsar l’establiment d’empreses de tots els sectors i que tinguin 

projectes de desenvolupament lligats a les tecnologies de la mobilitat. 

Actuacions 
realitzades 

S’està cercant l’espai idoni per acollir aquesta zona franca al districte 
del 22@. 

S’està treballant en coordinació amb l’Institut Municipal d’Hisenda i el 
Ministeri d’Administracions Públiques els mecanismes per a la 

bonificació/exempcions que converteixen l’espai seleccionat en una 
zona franca d’emprenedors. 

Properes 
passes 

Concretar l’edifici on s’ubicaran les empreses. 

Desembre 2012: presentació del model d’incubació d’empreses. 

Pressupost 
previst 

Pressupost condicionat en funció de la ubicació definitiva de l’espai 
per acollir les empreses. 

Indicadors 
assoliment 

Empreses beneficiàries: 50 al període 2013-15. 

Llocs de treball creats: 250. 



CONVOCATÒRIA PÚBLICA I INTERNACIONAL DE 
5M€ PER ATRAURE FONS PRIVATS A CO-INVERTIR 
EN PROJECTES EMPRESARIALS ESTRATÈGICS 

25 

2
1 

Objectiu Destinar un fons de 5M€ per a coinvertir amb fons privats estrangers que 
vulguin invertir en empreses de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en 

sectors d'alt valor afegit. Aquesta mesura es durà a terme conjuntament 
amb les entitats de finançament públiques i privades. 

Actuacions 
realitzades 

S’ha estudiat el model realitzat a Israel als anys 90 de coinversió pública 
per captar talent i recursos. 

S’han identificat diverses iniciatives que estan aixecant fons a la ciutat 
(des d’acceleradores (0,5-1 M), a fons de dimensió mitjana (fins a 20 M) i 
els seus possibles apalancaments amb inversió pública (ICF, Axis (ICO), 

Fons Europeu Inversions, etc.), i els més grans.  

Properes 
passes 

Definició del model mixt de participació, invertint tant en fons locals amb 
visió global de dimensió mitja (fons fins a 20 M €), com fent coinversió 
directa en operacions realitzades a la ciutat per vehicles inversors 
estrangers en el marc de la capitalitat del mòbil i/o la freezone. 

Pressupost 

previst 

5 milions invertits durant el 2013 i 2014. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre d’inversions realitzades en diferents fons i diferents empreses.  

Seguiment del portfoli d’inversions fetes pels fons participats, i per les 
coinversions directes fetes a empreses. 

 



FORMALITZAR LA INCORPORACIÓ DE L'ANGLÈS 
EN L'ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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Objectiu Oferirem tots els continguts, aplicatius i agendes en 3 idiomes. 
Assegurarem l'atenció presencial i telefònica en anglès a les primeres 

línies d'atenció de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació (EEiO). 
Assegurarem que una quota de les activitats formatives i informatives es 
realitzi en anglès.  

Actuacions 
realitzades 

Webs de l'Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació traduïts a l’anglès, i en 
fase de formació i d’organització l’atenció en anglès a través dels Front 
Offices. 

Sessions “welcome” en anglès dirigides a Emprenedors. 

Properes 
passes 

Octubre 2012: tots els webs de l’Àrea estaran íntegrament disponibles en 
anglès. La OAE (Oficina d’Atenció a l’Empresa) prestarà atenció 
presencial en anglès.  

Abans de finalitzar l'any 2012 s'impulsarà una Mesura de Govern que 
detallarà els continguts i el Pla d'Acció d'aquesta mesura. 

Pressupost 
previst 

437.000 euros per al període 2012-15. 

Indicadors 
assoliment 

Atenció virtual, presencial i telefònica en anglès en l’àmbit de la 
promoció econòmica a qualsevol persona que ho requereixi. 

Nombre d’activitats realitzades en anglès: es definirà en el marc del Pla 
d’Acció de l’esmentada Mesura de Govern. 



POSAR EN MARXA EL PROGRAMA REEMPRESA A 
BARCELONA 
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Objectiu S’impulsarà la transmissió d’empreses com a via de creació i creixement 
d’activitat econòmica a la ciutat i concretament es desenvoluparà la 

iniciativa “Centre de Reempresa de Catalunya” liderada per la CECOT. 
Disposarem a Barcelona Activa d’una oficina del centre de Reempresa 
de Catalunya que permeti donar serveis d’assessorament i 
acompanyament als processos de cessió d’empreses a altres 
emprenedors per a poder continuar amb l’activitat, facilitant que 
disposin de tota la informació de com fer-ho. L’objectiu és poder tancar 

20 operacions l’any. 

Actuacions 
realitzades 

Disseny del programa conjuntament amb CECOT, signatura de conveni 
de col·laboració durant el mes de setembre i inici del projecte octubre 
2012. 

Properes 
passes 

Octubre-Novembre 2012: Servei en funcionament,19 octubre formació 
de tècnics de Barcelona Activa per a prestar el servei. 

Pressupost 

previst 

115.000 euros per al període 2012-15. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre cedents atesos: 75 el primer any de funcionament 

Nombre reemprenedors atesos: 300 el primer any de funcionament 

Nombre operacions tancades: 20 el primer any de funcionament 

A partir de 2014, integració a l’OAE, pendent de quantificar en funció de 

la capilaritat i escalabilitat que tingui el projecte d’OAE. 



PROMOURE LA TUTORITZACIÓ DE 100 EMPRESES 
PER PART D'EMPRESARIS I DIRECTIUS D'EDAT 
AVANÇADA I AMB EXPERIÈNCIA ACUMULADA 
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Objectiu Crear un nou programa d’acompanyament i d’assessorament 

(tutorització / mentoring) a empreses per part d’entitats de “sèniors”. 
Posarem en valor el capital humà format per directius i empresaris 
jubilats, perquè posin a disposició de les empreses i emprenedors el seu 
coneixement i el seu knowhow. 

Actuacions 
realitzades 

Disseny d’un nou programa de Mentoring format per  directius-
empresaris de la ciutat i emprenedors de Barcelona Activa. El programa 

de mentoring tindrà una durada inicial de 6 mesos. 

Col·laboració amb VAE i la SECOT, vinculada a la Cambra de Comerç 
de Barcelona, en les activitats per a emprenedors, realitzant activitat 
formativa de forma mensual i permanent.  

S’ha donat suport i contactes a la nova iniciativa sorgida a la ciutat 

anomenada Reseau d’Entreprendre. 

Properes 

passes 

Octubre-novembre 2012: Formació de l’equip de gestió i disseny del nou 

programa de Mentoring 

Gener 2013: Llançament del nou programa i realització de la “call” a les 
empreses de la ciutat. 

Pressupost 
previst 

80.000 euros al període 2012-15. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre empreses mentoritzades: 500 al període 2012-15. 



EXPANSIÓ DEL BARCELONA CREIXEMENT AL 
MÓN. "BARCELONA GROWTH NETWORK" 
INTEGRADA PER PROFESSIONALS A L'ESTRANGER 
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Objectiu La “Barcelona Growth Network” serà la xarxa internacional de la Marca 
Barcelona, integrada per  professionals establerts a les ciutats que 

representin un interès estratègic per Barcelona, per tal millorar el nostre 
posicionament, atreure activitat econòmica, identificar i difondre 
projectes i bones pràctiques d’interès i impulsar les relacions 
econòmiques arreu del món. 

Actuacions 
realitzades 

Programa en fase de disseny com a eix estratègic de la mesura Marca 
Barcelona, per aconseguir el màxim impacte global d’aquesta 

iniciativa. S’estan concretant els rols d’aquesta xarxa de professionals i 
el model d’organització per canalitzar informació, contactes i gestió de 
l’atracció d’oportunitats detectades. 

Properes 
passes 

Selecció de les primeres ciutats on es començaria a desplegar la xarxa i 
selecció dels corresponents professionals, a través de propostes 
realitzades, entre d’altres, per diferents institucions econòmiques de la 
ciutat. 

Pressupost 
previst 

Pendent de quantificar en funció del model dissenyat. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre de ciutats membres de la xarxa i nombre d’ambaixadors 
nomenats. 



GUIA ON LINE D'INFORMACIÓ I SUPORT ALS 
TRÀMITS I L'ATERRATGE DEL TALENT I EMPRESA 
INTERNACIONAL 
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Objectiu Es difondrà abastament la primera guia online i trilingüe que integra els 
diversos tipus d’informació, suport i serveis que necessita un professional 
o directiu estranger que ve a viure i treballar a la nostra ciutat. Una guia 
amb més de 60 tipologies de situacions diferents i 36 tràmits segons les 

característiques personals de l’usuari (si és treballador altament 
qualificat, si vol crear pròpia empresa, si és estudiant amb autorització 
d’estada d’estudis, etc...) en només 3 passos. 

Actuacions 
realitzades 

Realitzat l’inventari de tots els recursos disponibles i posat en marxa el 
procés d’integració dels recursos online disponibles a la web Barcelona 
Growth. 

Properes 
passes 

Al llarg de 2013, creació de nous recursos online de suport i manteniment 
de la informació/continguts existents, amb periodicitat anual. 

Pressupost 
previst 

70.000 euros per al període 2012-2015. 

Indicadors 
assoliment 

Tràmits integrats: a finals d’any 

Nombre visites a web amb guies: 135.000 al període 2012-2015. 



COMISSIÓ PER LA COL•LABORACIÓ EN L'IMPULS 
DE LES POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ A BARCELONA 
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Objectiu Donarem un nou impuls als serveis d'ocupació, que responguin a les 
necessitats reals de les empreses i que es tradueixin en nivells d'inserció 

més elevats. Els objectius són: respondre de manera àgil i efectiva a les 
necessitats de les empreses en termes de capital humà i competències 
i respondre, de manera rigorosa i real, a les necessitats de les persones 
en termes de millora professional i augment de la seva ocupabilitat 
d'acord amb els requeriments del mercat. 

Actuacions 
realitzades 

Conceptualització de la Comissió, amb identificació dels seus membres 
i el seu àmbit d’actuació. 

Aquesta Comissió estarà formada pels membres de la Taula “Talent i 
Emprenedoria” de Barcelona Creixement, pels agents Socials i per altres 

Actors clau de la demanda i l’oferta, com ara la Fundació World 
Mobile Capital. 

Properes 
passes 

Al novembre 2012 es constituirà aquesta Comissió, que es reunirà dues 
vegades a l’any. 

Pressupost 
previst 

23.500 euros per al període 2012-15. 

Indicadors 
assoliment 

Constitució de la Comissió: novembre 2012. 

Nombre reunions de la Comissió: 7 al període 2013-15. 



ORGANITZACIÓ DE 3 PROGRAMES DE CREACIÓ 
D'EMPRESES EN SECTORS ESTRATÈGICS 
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Objectiu Organitzar cada any 3 programes de creació d’empreses, posant el 
focus en la creació d'empreses innovadores i de qualitat en sectors 

estratègics, contribuint així amb el creixement del seu teixit empresarial. 
L'objectiu serà esdevenir un programa de referència europea per a la 
creació d'empreses. Els tres sectors identificats per a la organització 
d'aquests programes són: les ciències de la vida, les tecnologies netes 
(cleantech) i tecnologies digitals. 

Actuacions 
realitzades 

Fets els 3 programes, amb una durada de 6 a 8 mesos. El programa 
BioEmprenedor XXI encara està en marxa, amb data de finalització al 
mes de desembre 2012. 

Properes 

passes 

Periodicitat anual. 

Pressupost 
previst 

0 euros. Els programes de creació d'empreses es promouen en 
partenariat públic-privat. És el conjunt d'entitats promotores, juntament 
amb les entitats espònsors, les que financen els programes a través 

d'aportacions monetàries i en espècies.  

Indicadors 
assoliment 

Nombre de projectes participants: 180 al període 2012-2015 
Nombre d’empreses constituïdes: 72 al mateix període 
Nombre de llocs de treball creats: 216 al mateix període 



FOMENT DE LA INNOVACIÓ SOCIAL 
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Objectiu Crear un ecosistema propi que fomenti l'emprenedoria social, i que 
doni suport a iniciatives privades de caire social.  

Actuacions 
realitzades 

Disseny de les diverses iniciatives d’innovació social, així com de la 
metodologia de treball i selecció de partners. Actualment ja estan en 
funcionament 6 iniciatives d’innovació social com són l’Habitatge 

social; Xarxa innovació social Barcelona (XISB); Retorn social a la 
inversió (SROI); Entrada social +1; Comunitats d’autofinançament 
(CAFs); Importem innovacions socials provades (SIC) 

Properes 
passes 

1r semestre 2013: presentació de tres reptes de ciutat i de les solucions 
identificades: Inserció laboral de persones amb discapacitat; Atur 
juvenil; Famílies monoparentals i pobresa infantil 

Pressupost 
previst 

TOTAL: 180.000€ 

Indicadors 
assoliment 

Persones i entitats que participin o que formin part de les iniciatives 
d’innovació social proposades  



FOMENT DE LA INNOVACIÓ SOCIAL 
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Objectiu Es posarà en funcionament una plataforma com a espai de 
contacte i trobada entre professionals interessats en establir 
relacions comercials i sota la identificació de Barcelona 

Creixement. 

Actuacions 

realitzades 

Versió beta ja en funcionament. 

http://www.barcelonaconnecta.cat 

Properes 
passes 

Darrer trimestre 2012: Llançament de la plataforma i 
l’aplicació mòbil 

Pressupost 

previst 

190.000 euros per al període 2012-2015. 

Indicadors 
assoliment 

Nombre d’empreses/professionals membres: 3.000 al 2012. 




