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Barwlona Cna!Dment es basa en la 
lmport•nclt d'tctuar conjuntament i 
e.atabllrslnergln entre l'administracló 
an tots als s1u1 tlllaments, e:ls agents 
aeonM\Ics, socltls 1 de territori, i els 
actors del conebtement En definitiva 
impulsar accions e:ntre tots que: projectin 
la Blrc-'onl metropolitana coma 
c:tpitet. econllmica del Sud d'EI.npa l del 
lofeditem~ni. 

Com a ruu ltat de les ciferents sessions 
data grups d1 trabal~, s'identffiquen 42 
wctors d1 crtflCIIment i 90 mesures 
proposadu per Impulsar aquests vectors. 

A ptr11r d'tqulll realitza un procés de 
raclonetltrecló f priorització atenent a 
principia d'immadiatesa, practicitat, trl!ball 
en xarxa 1 compattncia municipal, i se'n 
daspnanan M111•111'N41111 coutTw•..., 
....... Aid6. 



Barcelona Creixement 
30 Mesures pera l'impuls economic. 
Entre tots. 

1. 
Crear un men:at de treballanual que 
cannedi el talent ambles startups i 
altres empresas amb elevat potencial de 
creixement. 

Volem potenciarles startups de la ciutat i 
augmentar la seva competitivitat posant-les 
en contacte amb el talen! més qualificat 
disponible. lmpulsarem un mercal de treball 
que faciliti la trabada entre talen! qualificat 
i les startups de la ciutat. Ens fixem com 
objectiu que en el període 2012-2015 se signin 
260 contractes (20 l'any 2012; 80 el2013; 80 el 
2014, i 80 el2015). 

2. 
Crear i implementar uns plans de turisme 
de districte 1 de barri 1 itlneraris eco no mies 
sedorials. 

ldentificarem en els diferents barris 
i districtes de la ciutat aquells actius 
s usceptibles d'esdevenir nous atractors 
turístics amb especial rellevancia 
deis aspectes d'interes econbmic, i es 
concretaran noves rutes relatives als nous 
sectors estrategics de la ciutat. 

3. 
1m pulsar la gesti6 público-privada de les 
zones d'lnterits econiimic i comercial. 

Mesura de foment de la mi llora de la qua lita! 
i la competitivitat del sector comercial. Es 
dotara als eixos comercials del marc jurídic 
necessari pera la implementació d'un model 
de gestió público-privada, on els comer~os 
podran gestionareis ingressos i orientar les 
polítiques de promoció de zona d'acord amb 
els seus criteris i gestió directa. 

4. 
Implementar l'aficina d'atenci6 a l'empresa. 

La ciutat de Barcelona reconeix la 
importancia de les empreses pel progrés 
e con amic i perla generació de llocs de 
treball i vol establir un punt de contacte únic 
i especial pera la seva inlerlocució amb 
l' administració. 

5. 
Creaci6 d'unalinia d'avals de l'Ajuntament 
de2MC. 

L'Ajuntamenl impulsara una línia d'avals 
perfacilitar l'accés al finan~ament de 
les empreses de la ciutat (realitzant 
discriminació positiva persectors i col·lectius 
considerats estrategics). Aquesta línia d'avals 
s'haura de desenvoluparconjuntament amb 
entitats ti nanceres. 

6. 
Organització de 7 forums d'inversió rany. 

L'Ajuntament organitzara anualment 7 
forums d'inversió que connectin xarxes 
de business angels i inversors privats amb 
empreses en cerca de capital. L'any 2012 
ja s'han realitzat 2 forums en els sectors 
TIC i healthcare, i al mes d'abril es posara 
en funcionament la finestreta única de 
finans;ament peratendre les necessitats de 
finans;ament de les empreses i derivarais 
canals financers apropiats, amb l' objectiu 
d'atendre 4.000 empreses l'any i captar 140 
M € duran! el mandat. L'objectiu és convocar 
35-60 empreses als forums d'inversió i 
que un 20% de les empreses participants 
obtinguin finans;ament priva! en el termini de 
sis mesas per imports entorn als 150.000 € 
demitjana. 

7. 
Captaci6 de nou capitaL privat no estrudurat 
i promoció del finan~ment col·lediu. 

Es promoura que inversors particulars 
s'impliquin en el finans;ament de projectes 
empresarials sorgits a la ciutat. 1 mpulsarem 
el crowdfunding lfinans:ament col·lectiul. com 
un nou canal de finans;ament d'empreses 
de recen! creació per posaren contacte 
emprenedors amb un ampli grup d'inversors 
particulars . En aquest sentit s'incorporara 
la logica crowd funding dins de la finestreta 
única de finan~ament de !'Oficina d'Atenció a 
!'Empresa. 

8. 
Pagament als praveiitors en 30 dies. 

Per tal de millorar la liquiditat dels 
prove'idors, i com a garantia de la bona salut 
de les ti nances públiques, l'Ajuntament 
de Barcelona es comprometa pagar als 
prove'idors en un termini maxim de 30 di es. 

9. 
Craació del Barcelona Econamic Showroom. 

El Barcelona Economic Showroom és un 
espai físic que tindra la finalitat de presentar 
el potencial economic de la ciutat de 
Barcelona a les nombrases delegacions 
d'empresaris, representants d'institucions o 
entitats amb potencial inversor que cada any 
ens visiten. L'objectiu sera atendre mes de 
600 delegacions fins l'any 2015. 

10. 
Crear una plataforma on-llne de licitacions 
municipals. 

Es creara una plataforma que unifiqui tots els 
processos de compra pública. Es generara 
un únic canal coma finestrela única, via on
line i amb informació de toles les licitacions 
municipals. Aquesta plataforma, oferira 
l'acompanyamenl i L'assessorament en la 
tramitació de Les propostes ambla finalitat de 
fomentar la participació i l'accés a les pi mes i 
els emprenedors. 

11. 
Promoure el recaneixement delsvalors i el 
papar de La persona emprenedora. 

Es creara un manual d'estilque permeti un 
tractament coherent i positiu de la figura 
de la persona emprenedora als mitjans de 
comunica ció i que assodi aquesta figura amb 
creació de llocs de treball, innovació, riquesa 
i progrés sociali economic, i es divulgaran 
els valors de l'emprenedoria i el treball als 
centres educatius de Barcelona i de rArea 
Metropolitana. El curs escolar 2012-2013 tots 
els centres de Barcelona i fins a 100 centres 
de rArea Metropolitana tindran l'oportunital 
de participaren el Programa de difusió de la 
Cultura Emprenedora i els Valors del Treball. 



12. 
1m pulsar la man::a Barr:elona. 

Promourem la marca Barcelona com 
a actiu economic rellevant pera La 
internacionalització i captació d'inversions a 
la ciutat, a rArea Metropolitana de Barcelona 
i ¡¡ Cate~Luny¡¡. 

13. 
Facilitar la capta ció de 5 noves firea 1 
cangressas intemacionals estrategics per 
laciutat. 

Es creara un comite d'avalue~ció de capta ció 
de noves fires i congressos que decidiran 
en base e1 criteris com ClrCI !'impacte en 
le~ genere~ció de llocs de trebe~ll i L'impuls 
de sectors estrategics. L'objectiu és 
aconseguir que, fins l'any 2015, 5 noves 
fires o congressos de reconegut prestigi 
internacional realitzin la seva activitat a 
Barcelona. 

14. 
xarxa de col·labaració i crosslanding amb 
les principals ciutats del món. 

Revisare m els acords internacionals 
existents amb al tres ciutats i entorns per tal 
de vincular-los als a m bits de La promoció i 
el creixement economic. L'objectiu d'aquest 
tipo logia d'acords sera: mantenir una relació 
perme~nent d'intercanvi de coneixements; 
permetre a les empreses d'ambdós entorns 
establiruna se u d'aterre~tgea l'altre~ ciutat; 
identificar pi mes perdura terme projectes 
de cooperació empresarial; facilitar a 
les empreses elseu desenvolupament 
interne~cione~L oferint-Les espais físics, serveis 
de suport i assessore~ment, i contacte amb 
l' ecosistema i els actorsloca ls re lleva nts 
del seu sector. Formalitzarem 7 acords de 
col·Labore~ció i crosslanding en els prbxims 2 
anys amb Nova York, San Francisco, Boston, 
Ciute~t del Ce~p, Brasil, Shanghai i Berlin com 
a entorns prioritaris . 

15. 
Prumoure relacions intemacionals 
estrategiques. 

Es creara una taula de coordinació 
internacional amb els principals agents 
economics de la ciutat: Port, Generalitat, 
Ce~mbre~ de ComerfY, Consorci ... pere~ 
coordinar i impulsar accions referents als 
mercats estrategics, en concreta la Xina 
i a La Mediterrania. Promourem un Pla 
específic de promoció i atre~cció d'activitat 
economica pel mercal xines. Recolzarem els 
Forums existents en Empresa i FinanfYament 
a la Mediterrania, en col·labore~ció amb 
Acció, la Cambre~ de ComerfY, la Unió peral 
Mediterrani, l'OCDE, la Comunitat Europea, i 
altres entitats locals vinculad es a la regió. 

16. 
Programa metra palita d'acceleraci6 del 
creixement. 

Aquest progre~ma permetra Le~ identifice~ció 
de les 30 empreses de l'area metropolitana 
de Barcelona amb major potencial de 
ere ixeme nt. 

17. 
lmpuls de la mobilitat electrica a la ciutat, a 
través de taxis i motos. 

Afavorir l'escenari i les condicions de 
L'enlorn perque es pugui inlroduirde 
forma massiva el vehicle electric crean! 
les conseqüents oportunitats industrials 
i de serveis associats a La mobilitat 
electrica. Establir i desenvolupar aliances 
amb fabricants industrials catalans per 
desenvolupe~r Le~ fe~bricació a Barcelone~ d'un 
model de vehicle electric que serveixi per 
a la introducció del model de Taxi-Electric 
de Barcelona. Desenvolupament d'un nou 
sistema de tre~nsport urba integre~t al sistema 
de transport públic amb motos i ve hieles 
electrics de lloguer. 

18. 
Crea ció del dúster d'educació superior a 
Ban:elona. 

Posar en valor l' oferta educativa de 
Barcelona incloent universitats i escotes 
de negoci. Posicionar Barcelona coma 
ciutat universitari¡¡ internacione~L, amb un 
sistema d'educació superior que incentivi la 
innovació, l'atre~cció de talen! i La creativitat. 
Aquest clúster permetra la promoció 
internacional de les institucions educatives 
que el conformin per atre~ure estudiants de 
totel món; reforr;:ari millore~rl'oferta de les 
institucions educatives Locals, per augmentar 
el nombre de progre~mes d'excel-lencia; 
!'apertura als mercats exteriors i 
l'establiment d'aliances estrategiques 
ambles principals institucions educatives 
i instruments de govern per facilitar el flux 
d'estudiants entre diferents pa'lsos. 

19. 
Convertir la capital del mobil en motor 
economic dels diferents sectors. 

Fomentar l'activitat economica relacionada 
amb el mobil i ferde la Barcelona Mobile 
World Capital la plataforma de preves 
d'aplicacions, serveis i continguts avanr;:e~ts 

en l'ambit de la mobilitat. Crearem i 
desenvoluparem el Mobile World Hub 
conjuntament ambLa Fundació de la 
capitalitat del mobil, un únic centre físic on 
es desenvolupare~n relacions entre empreses 
del sector, que incorpora lotes Les capacitats 
i Les infre~estructures associades amb el 
desenvolupament de Mobile World Capital 
Solutions, ambla missió de desenvolupar un 
nou sector industrial al voltant de la mobilitat. 

20. 
Implantar una zona franca d'emprenedors 
a Ban:elana. 

lmpulsarem L'establiment d'empreses de 
tots els sectors i que tinguin projectes de 
desenvolupament Lligats a Les tecnologies de 
la mobilitat. 



21. 
Convocatoria pública i internacional per 
valor de 5 M C: per atraure fans privats 
disposats a co-invertir en projectes 
empresarial& estrategia. 

Aquesta mesura es dura a terme 
conjunte~ment e~mb les entite~ts de fine~m;:e~ment 
públiques i privades. Destinarem un fans 
de 5 M € pera ca-invertir amb fans privats 
estrangers que vulguin invertir en empreses 
de l'Area Metropolitana de Barcelona en 
sectors d'altvalorafegit. Els 5 milions per 
Cl coinversions d'empreses de capital risc 
estranger en empreses d'aquests sectors 
hauran de multiplicar-se per 2,7 i generar 
en 3 anys uns muntants totals de 13,5 M € 
d'inversió en 20 companyies. 

22. 
Formalitzar la incorporació de l'angU1s en 
l'imbit de la promoció econamica. 

Oferirem tots els continguts, i3plicatius 
i agendes en 3 idiomes. Assegurarem 
l'atenció presencial i telefonica en angles 
e~ les primereslínies d'¡;¡tenció de l'Area 
d'Economia, Empresa i Ocupació (EEiO). 
Assegurarem que una quota de les activitats 
formatives i informatives es realitzi en angles. 
Abans de finalitzar L'any 2012 s'impulsara 
una mesura de Govern que detallara els 
continguts i el Pla d'acció d'aquesta mesura. 

23. 
Posar en marxa el programa reempresa a 
Barcelona. 

S'impulsara la transmissió d'empreses 
coma via de creació i creixement d'activitat 
economica a la ciutat, i concretament 
es desenvolupara la iniciativa Centre de 
Reempresa de Cataluny¡¡ Liderada perLa 
CECOT. Disposarem a Barcelona Activa 
d'una oficina del centre de Reempresa 
de Ce~talunya que permeti done~rserveis 
d'assessorament i acompanyament als 
processos de cessió d'empreses a altres 
emprenedors pera poder continuar ¡;¡mb 
l'activitat, facilitant que disposin de tata 
la informació de com fer-ho. Existira una 
e~plicació i3 internet que permetra posaren 
contacte L' oferta ambLa demanda. L' objectiu 
és podertancar20 operacions l'any. 

24. 
Promoure la tutorització de 100 empresas 
per part d'empreuris i directiusd'edat 
avan~da i amb experiencia acumulada. 

Es creara un no u programa 
d'acompanyament i d'assessorament 
(tutoritz¡;¡ció/mentoring) a empreses per 
part d'entitats de seniors. Posare m en 
valor el capital huma format per directius i 
empresaris jubilats, perque posin a disposició 
de les empreses i emprenedors el seu 
coneixement i el seu know-how. 

25. 
Expansió del Barcelona Creixement al 
mán. S.rcelona GIVWth integrada per 
professionals de Barcelona a L'estranger. 

Crearem una xarxa de professionals a Les 
ciutats que representin un interés estrategic 
per Barcelona per tal de defensar i promoure 
Les relacions comercials amb Barcelona 
arreu del món. 

26. 
Guia on-line d'informació i suport ala 
trimits i L'aterratge del talent i L'empresa 
Internacional. 

Es difondra abastament li3 primera guie~ 
on-line i trilingüe que integra els diversos 
ti pus d'informació, suport i serveis que 
necessita un professional o directiu 
estranger que ve a vi u re i treballara La nostra 
ciutat. Una guia amb més de 60 tipologies 
de situi3cions diferents i 36 tramits segons 
Les característiques personals de l'usuari 
(si és treballador altament qualificat, si vol 
cre¡;¡r propia empresi3, si és estudi¡;¡nt amb 
autorització d' estada d' estudis, etc ... ) en 
només3 passos. 

27. 
Comissió en l'impuls deles polítiques 
d'ocupacióa Barcelona. 

Donarem un no u 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 a gil i efectiva a 
Les necessitats de Les empreses en termes 
de capital huma i competencies i respondre, 
de manera rigorosa i real, a Les necessitats 
de Les persones en termes de mi llora 
professional i augment de la seva oc u pabilitat 
d'acord amb els requeriments del mercat. 

28. 
Organització de 3 programes de crea ció 
d'empreses en sectors estrategics. 

Conjuntament ambLa Caixa i altres 
agents públics i privats, es potenciara La 
transferencia tecnolbgica. Es posara el focus 
en la cree~ ció d'empreses innov¡;¡dores i de 
qualitat en sectors estrategics, contribuint 
així al creixement del seu teixit empresarial. 
L'object iu sera esdevenir un programa 
de referencia europeu pera la creació 
d'empreses. L'objectiu és La constitució 
en els propers 4 anys de 120 empreses i le~ 
creació de més de 350 llocs de t reball. 

29. 
Foment de la innova ció sociaL 

Crearem a la ciutat de Barcelona un 
ecosistema pro pi que fomenti l' emprenedoria 
social, i que do ni suporta iniciatives 
privades de caire social. L'Ajuntament de 
Barcelona vol fer una i3posti3 decidida per 
l'emprenedoria social pertrobar solucions 
reals a reptes de ciutat, implicant alhora 
a les administracions, Les empreses, i el 
tercer sector. Es donara maxima visibilitat 
a les bones practiques, i s'atrauran els 
emprenedors socials, es connectaran les 
pro postes amb els inversors, es Llanc;aran 
reptes de ciutat que es puguin convertir en 
models de negoci de futur. 

30. 
Creaciá dala plataforma Barcelona 
Connecta. 

Es posara en funcionament una plataforma 
coma espai de contacte i trabe~ da entre 
professionals interessats en establir 
relacions comercials i sota la identificació del 
Barcelona Creixement. 
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