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EL MEU COMPROMÍS: APOSTAR PER LA INNOVACIÓ, LA SOSTENIBILITAT I L’OCUPACIÓ DE 
QUALITAT. CAP A LA BARCELONA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Barcelona ha estat sempre un exemple de ciutat d’oportunitats, una ciutat que va apostar decididament 
per combatre les desigualtats i treballar per la cohesió social, la prosperitat econòmica i la sostenibilitat 
mediambiental. 

Ara redoblarem els esforços i garantirem que el creixement que ja s’està donant sigui inclusiu. La nostra 
estratègia vol promoure una economia més dinàmica i sostenible que aporti prosperitat i més i millor 
ocupació. Per tal d’abordar els reptes del segle XXI, apostem per activitats que creïn valor, així com per 
generar ocupacions de qualitat, estables, amb salaris dignes i sense precarietat, des de la confiança en la 
capacitat transformadora del teixit econòmic i productiu.  

La ciutat ha de continuar treballant en la línia impulsada pels governs socialistes, reforçant la seva 
aposta pel talent i els ecosistemes innovadors i emprenedors, en col·laboració amb totes les 
organitzacions socials i empresarials -públiques i privades-, que ens ha dut a promoure amb èxit diverses 
experiències de recerca, creativitat, ciència i innovació en tots els camps. 

A més, s’ha d’incidir en l’aposta per l’economia local i per les economies emprenedores basades en les 
noves tecnologies, l’economia circular, social, verda i blava, i s’ha de fugir de models especulatius que 
no tenen recorregut de futur. Els i les socialistes estem compromesos, seguint amb l’agenda oberta des 
del Govern Sánchez, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: zero pobresa, zero emissions i 
una autèntica transició ecològica de l’economia.  

Per això, com el vostre alcalde, em comprometo a: 

- Fer de Barcelona una ciutat referent en la generació d’ocupació de qualitat i la no 
discriminació, posant especial èmfasi en les condicions laborals i salarials de les persones 
treballadores, amb racionalització d’horaris i un pla específic “Barcelona ciutat conciliadora”. 

- Prioritzar les polítiques per apadrinar el talent de les persones joves, fomentant que la ciutat 
faciliti el desenvolupament de les seves carreres professionals. 

- Generar condicions que facilitin el creixement de les nostres empreses, la tasca innovadora i 
emprenedora, la captació d’inversions, la projecció internacional i la marca, amb especial 
suport a les micropimes, les pimes, els autònoms i l’economia social i solidària. 

- Lluitar fermament contra les pràctiques d’economia irregular que malmeten el nostre teixit 
econòmic, especialment l’intrusisme il·legal en el comerç. 

- Apostar per un comerç i un turisme de qualitat i sostenible que reverteixi els beneficis a la 
ciutat. 

- Donar suport directe a les pimes i als emprenedors i les emprenedores en els temes 
d’acceleració, internacionalització, formació dels treballadors i les treballadores, recerca de 
fons de finançament i digitalització i preparació davant els reptes 4.0. I fer-ho amb el 22@, el 
Consorci de la Zona Franca i la Marina del Prat Vermell com a puntes de llança de la nova 
economia. 

- Assumir plenament la necessitat d’una economia sostenible, verda i innovadora, que tingui 
com un dels seus principals eixos la lluita contra el canvi climàtic. Barcelona ha de ser líder de 
la transició ecològica de l’economia. 

Aquest és el meu compromís i aquestes són les meves prioritats.  

 

 

 

 

Jaume Collboni 
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PLA BARCELONA ECONOMIA 2030 

CONTEXT I JUSTIFICACIÓ 

El món de l’economia i el treball canvia de forma accelerada. La globalització, els canvis 
econòmics i socials, la progressiva incorporació de les tecnologies de la informació i el 
coneixement (TIC), la robòtica, la intel·ligència artificial, els reptes de la sostenibilitat, l’energia 
i el canvi climàtic són fenòmens que estan canviant la forma d'entendre la realitat dels entorns 
econòmics i laborals. 

Barcelona està creixent econòmicament. Augmenten les exportacions, es creen noves 
empreses i emprenedores i emprenedors inicien les seves activitats econòmiques. Malgrat el 
clima polític que ha fet que de la nostra ciutat (i del país) marxin moltes empreses, estem 
convençuts que hi ha la possibilitat real de continuar sent una ciutat  d’èxit econòmic i social, 
sempre que recuperem la capacitat de lideratge i ens centrem en el que realment preocupa, 
més enllà de les vel·leïtats processistes. És a dir, créixer econòmicament i generar ocupació de 
qualitat. 

A Barcelona, malgrat que hem deixat enrere els moments més greus de la crisi, encara 
persisteixen elevats nivells de desocupació i subocupació, factors que constitueixen un fre a la 
millora de l’economia de la ciutat. A més, les seves connotacions en la qualitat i la precarització 
del mercat laboral derivades de la crisi han incidit negativament en la realitat laboral de la 
ciutat. Els darrers anys, s’ha produït una destrucció important del teixit productiu que, si bé 
s’està recuperant, es configurarà de manera molt diferent dels processos i les transformacions 
de períodes industrials anteriors.  

De fet, ens trobem davant d’una tendència a la polarització i la dualització de l’economia, en 
funció del valor afegit que aporta un sector en qüestió. D’una banda, hi ha ocupacions amb un 
alt valor afegit en els camps de la indústria i els serveis qualificats -en molts casos hauríem de 
dir serveis perimetrals de la indústria- i, d’altra banda, una expansió de serveis amb condicions 
de treball precàries en àmbits com el comerç, la logística, el turisme, la restauració, etc. 

La situació a la ciutat ens indica que si bé la taxa d’atur del 9,1% és lleugerament inferior a la 
taxa d’atur a Catalunya (10,6%) i s’allunya de la taxa espanyola (14,5%), aquesta continua 
estant per sobre de la mitjana europea (8,5%). I, tot i que el nombre de persones aturades de 
llarga durada s’ha reduït, encara s’està a prop del 50% de persones que fa més de dos anys que 
estan en situació d’atur, anticipant un significatiu risc de cronificació. 

Un altre indicador destacable és la diferència significativa de taxes d’atur entre els diversos 
barris de la ciutat, que van del 12,9% al 2,8%, fet que demostra una gran desigualtat territorial. 
Hi ha deu punts de diferència entre el 3% d'atur (octubre 2018) registrat sobre el total de veïns 
de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, i el 12,9% de Ciutat Meridiana o el 13,2% de la Marina 
del Prat Vermell. 

Davant d’aquesta situació, Barcelona ha de tornar a apostar per actuacions decidides en el 
camp de l’urbanisme, els equipaments, la cultura i les polítiques públiques, que facilitin el 
desenvolupament econòmic i la innovació científica i tecnològica inclusiva i de qualitat.  

Estem davant un nou entorn econòmic que deriva de la quarta revolució industrial i la 
indústria 4.0, factors que estan canviant la producció, la productivitat, l’organització del 
treball, la definició dels conceptes d’indústria i de serveis i, fins i tot, la mateixa definició de lloc 
de treball. Barcelona ha d’assumir i abordar el potencial de la nova indústria, ja que és un 
dels pilars que aportarà valora afegit a la ciutat. La indústria del futur necessita un fort procés 
de reciclatge i adaptació, per donar feina i capacitació a un conjunt important d’aturats i 
aturades i de treballadors i treballadores amb unes competències professionals avui 
desfasades i obsoletes. 
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La crisi econòmica i el deteriorament de les condicions de treball (precarietat, baixos salaris i 
increment de la vulnerabilitat), ens indiquen que cal renovar les propostes econòmiques per 
fer front a l’hegemonia d’un model neoliberal que fomenta l’exclusió, la pobresa i una injusta 
distribució de la riquesa. 

Per garantir un compromís amb el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu, cal 
conjuminar les polítiques de dinamització econòmica amb un ecosistema d’innovació i 
ciència, que l’alimenti i creï un clima innovador i creatiu en tots els àmbits, amb l’objectiu 
d’afavorir oportunitats al territori. 

Així mateix, hem d’afrontar els canvis en un món laboral en continua evolució, amb la 
globalització, els canvis econòmics i socials i la progressiva incorporació de les TIC. Ens cal 
donar respostes a aquests canvis i a la forma de treballar i d'entendre el treball, que ajudin a 
la ciutadania i que allunyin pors i dubtes en el futur. I ho hem de fer defensant un model 
d’ocupació de qualitat, que es basi en la racionalització d’horaris i la conciliació. En aquest 
sentit, desenvoluparem un pla específic “Barcelona Ciutat Conciliadora”. 

D’altra banda, el talent és una font d’energia cabdal per a la ciutat i requereix actuacions 
específiques de producció, distribució i divulgació, que preservin i renovin aquest actiu. Cal 
assegurar, també, que impulsem el talent femení i fomentem la participació igualitària en tots 
els sectors. 

A més, hem d’aconseguir unes infraestructures productives adients i una logística avançada, 
des d’una perspectiva de sostenibilitat ambiental i de seguretat en el treball. En aquest sentit, 
caldrà reformular i millorar els polígons d’activitat econòmica existents, captar noves 
inversions i potenciar la dotació de serveis adequats a la realitat actual.  

El comerç ha de continuar sent una de les activitats econòmiques més importants de la ciutat, 
com un format d’èxit que a la vegada promociona els valors de la sostenibilitat 
mediambiental i social.  

Donarem suport al conjunt de referents en els sectors de la restauració, l’hostaleria i els 
oficis avançats (persones que es dediquen a la pastisseria, la fleca, la carnisseria, la xarcuteria, 
la peixateria, etc.). Aquests són sectors de l’economia que fan de Barcelona un referent en les 
polítiques econòmiques de proximitat i que, per la conjuntura política i econòmica, necessiten 
un suport decidit des de l’administració. 

El turisme ha de continuar sent un dels motors econòmics més importants de la nostra ciutat 
i volem que projecti una molt bona imatge de Barcelona al món. Volem preservar l’èxit de la 
marca Barcelona i mantenir la ciutat com una de les més visitades del món. I ho volem fer 
construint un model més sostenible i que sigui permanentment atractiu. 

Barcelona ha de preservar l’estructura dels barris com a elements fonamentals de la seva 
identitat social, però també econòmica. Una de les prioritats del nostre model econòmic és 
apostar per un comerç de proximitat divers, integrat en diferents formats comercials 
distribuïts als barris de la ciutat, equilibrat i arrelat. 

I tot això s’ha de fer amb un capital humà preparat per a tots aquests reptes. Serà clau, en el 
nostre plantejament, un suport decidit i compromès a la formació al llarg de la vida i a la 
formació professional en particular, així com a la cooperació i el suport a les formacions 
universitàries que són també formacions professionals. 

Finalment, liderarem les propostes d’innovació econòmica i social que ajudin a construir una 
economia de mercat més democràtica, social, sostenible, plural i resilient. Conceptes com la 
innovació social, l'economia col·laborativa, l'empresa social, la responsabilitat social 
empresarial, la ciutadania corporativa, l'economia circular, l'economia del bé comú, 
l’economia solidària i les pràctiques econòmiques alternatives són cada vegada més habituals. 
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Ens situem al costat de la ciutadania davant un model econòmic que prioritza el benefici 
empresarial en detriment del desenvolupament sostenible i inclusiu i les condicions de treball.  

 

COLLBONI 19’: SÍNTESI-10 MESURES PRIORITÀRIES  

1. Crearem les condicions perquè els barcelonins i les barcelonines puguin tenir feina 
amb un salari just i adequat al cost de la vida i a les necessitats de les famílies. 
Impulsarem un salari de referència per a la nostra ciutat i l’entorn metropolità que 
serà de 1.200 €; apostarem per la millora de la qualitat de l’ocupació i contra la 
precarietat; i farem partícip a la policia local en els processos d’inspecció. 

2. Apadrinarem el talent dels i les joves amb visió de gènere i igualtat, mitjançant 
mecanismes financers integrals, l’acompanyament personal i el PLA JOVE OCUPACIÓ 
DE QUALITAT. Aquest Pla inclourà la participació en processos d’orientació i inserció 
de 10.000 joves en aquest mandat, una dotació de 10.000.000 € i la incorporació de 
150 treballadors i treballadores de la inserció i orientació del Pla de Garantia Juvenil, 
impulsat pel Govern socialista de Pedro Sánchez. 

3. Promourem mesures de consolidació i acceleració per a pimes, micropimes, persones 
autònomes i nous emprenedors i emprenedores, així com nous espais de generació 
d’innovació i start ups públiques, concertades i privades, amb l’objectiu de contribuir 
a la seva consolidació i viabilitat en el temps. Dotarem el programa d’acceleració 
amb 15.000.000 € per aquest mandat. Reimpulsarem la mesura “Barcelona zona zero 
impostos” per a nous emprenedors i noves emprenedores i dotarem amb 20.000.000 
€ un fons de subvencions per a l’inici d’activitats empresarials d’autònoms, 
autònomes i micropimes.  

4. Fomentarem l'ocupació de les persones amb especials dificultats d'integració al 
mercat de treball, amb la generació de 12.000 llocs de treball en els àmbits de la 
reforma d’habitatges, l’eficiència energètica i la instal·lació d’energies renovables a 
les llars.  

5. Promocionarem les àrees de més intensitat econòmica amb projectes empresarials 
sostenibles en forma d'economia social, verda, circular, blava i renovable -amb la  
participació de les entitats del Tercer Sector, el treball associat i el món cooperatiu-, 
destinant ajuts a l’acceleració i a la creació de nous projectes amb una inversió de 
4.000.000 € en el proper mandat.  

6. Implementarem una política en favor de la digitalització, la creativitat i la innovació 
de les empreses, especialment les pimes, micropimes i l’emprenedoria, amb centres 
especialitzats a tot el territori. Donarem suport directe a la formació professional i, 
en particular, a la potenciació de les experiències a l’estranger i de la formació dual, 
destinant 4.000.000 € al projecte de Formació Professional en innovació i estades a 
l’estranger. 

7. Aprofundirem en la captació d’inversions i en la projecció internacional de 
l’economia de la nostra ciutat i del territori metropolità, rellançant la marca 
Barcelona en cooperació amb tots els agents involucrats. 

8. Defensarem activament el comerç legal davant la venda il·legal, amb les diferents 
forces i cossos de seguretat, i donarem suport al comerç de proximitat i a la transició 
cap a l’e-commerce, creant una taxa específica que gravi a les empreses de gran 
distribució i reverteixi íntegrament en el comerç de proximitat, per a la seva 
modernització tecnològica. 
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9. Contribuirem a orientar el turisme cap als interessos de la ciutat i l’àrea 
metropolitana i promourem la professionalització de treballadors i treballadores del 
sector turístic, amb salaris dignes. Millorarem les fórmules de regulació dels 
allotjaments turístics i promourem el foment de la convivència entre els visitants i la 
ciutadania, reformant els mecanismes de control i reforçant la xarxa d’inspecció amb 
60 nous agents.  
 

10. Intervindrem per renovar els polígons d’activitat econòmica de la ciutat (Torrent 
d’Estadella, Bon Pastor i Verneda Industrial), reforçar el 22@ i potenciar el Consorci 
de Zona Franca i el futur de la Marina del Prat Vermell, amb l’objectiu de consolidar 
un model de polígons basat en l’economia verda i la digitalització, capaç de donar 
resposta als reptes actuals de la indústria. Reforçarem la TRANSICIÓ ECOLÒGICA DE 
L’ECONOMIA, no solament de barris concrets, SINÓ DE TOTA LA CIUTAT. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Refermar les polítiques municipals orientades a la generació d’ocupació inclusiva i de 
qualitat  

 Crearem les condiciones perquè els barcelonins i les barcelonines puguin tenir feina, amb 
un salari just i adequat al cost de la vida i a les necessitats de les seves famílies, i amb 
ocupació de qualitat i horaris racionals.  

 Impulsarem un salari de referència per a la nostra ciutat i l’entorn metropolità, avaluat 
en 1.200 €, negociant amb els agents socials i econòmics i amb el reconeixement formal 
dels governs de l’Estat i de la Generalitat. Des de l’Ajuntament només es contractarà a 
empreses que compleixen amb aquest requisit. 

 Fomentarem l'ocupació de les persones amb especials dificultats d'integració al mercat 
de treball -especialment joves sense acreditació professional, persones aturades de llarga 
durada i dones- en programes de rehabilitació d’habitatges, generant 12.000 llocs de 
treball. Promourem específicament un pla de formació i qualificació professional per a 
1.800 persones (45 persones per any i districte), dirigit a projectes d’estalvi, eficiència 
energètica i instal·lació d’energies renovables en centres escolars i esportius, així com en 
iniciatives privades i comunitàries de veïns i veïnes. Aquest pla de formació s’adreçarà a 
joves, dones i persones aturades majors de 45 anys en els sectors de la construcció i 
l’energia (instal·ladors, manteniment d’equips i infraestructures de renovables, etc.). 

 Treballarem per la qualitat de l’ocupació, combatent la precarietat i la infraocupació 
laboral. Donarem suport des de la Guardia Urbana, un cop ampliada la plantilla, a la 
Inspecció de Treball per tal de controlar el compliment de les normes laborals. 

 Incrementarem els programes per millorar l’ocupabilitat de la gent en el triple vessant de 
dispositius per a la inserció, la formació i la millora de les condicions de treball, establint 
també acords de col·laboració amb el Tercer Sector i les iniciatives socials i solidàries 
existents i implantant 10 antenes d’ocupació i/o inserció a la ciutat, en un espai 
compartit amb el suport empresarial.  

 Formularem un nou gran acord per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona, amb el SOC i en 
cooperació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al desplegament 
d’actuacions en el mercat de treball. 

 Impulsarem el PLA JOVE OCUQUALITAT (Ocupació de Qualitat), creant un servei 
d’assessorament a empreses sobre els avantatges i les línies de suport per a la 
contractació i amb un segell de reconeixement a aquestes contractacions, i  fomentarem 
l’emprenedoria juvenil amb recursos de suport a la creació d’empreses i start ups amb 
l’atenció de 12.000 joves i 10.000.000 € de finançament per aquest mandat. 

 Potenciarem la Fundació Barcelona Formació Professional i promourem els centres 
integrals amb la creació d’un prototip de centre integral d’FP que, en el marc de la 
metròpoli, actuï com a referent de la Formació Professional del futur. Desplegarem 5 
prototips en aquest mandat i ho farem extensiu progressivament a altres instituts.  

 Promourem la concertació amb tots els actors implicats per potenciar la formació 
professional dual i la participació d’alumnes d’FP en experiències formatives i 
ocupacionals en altres països.  
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Facilitar l’activitat empresarial i emprenedora a la ciutat, especialment de les pimes i 
micropimes, reforçant l’aposta per un teixit empresarial de qualitat i innovador 

 Crearem 10 Oficines d’Atenció a les Empreses (OAE) als 10 districtes de la ciutat, fent 
possible una major homogeneïtzació i simplificació dels tràmits administratius de 
creació, implantació, ampliació i millora de les empreses, per tal de promoure 
econòmicament els territoris de la ciutat. Reduirem el temps de tramitació.  

 Impulsarem la mesura “Barcelona Zona Zero Impostos” per a nous emprenedors i noves 
emprenedores. 

 Impulsarem, des de Barcelona Activa, projectes d’acceleració i consolidació de micropimes 
i de treball autònom per a la seva viabilitat. 

 Propiciarem la creació de 10.000 autònoms i autònomes a la ciutat i dotarem amb 
20.000.000 € un fons per a l’inici d’activitat, sigui com a autònom o micropime. 

 Impulsarem, conjuntament amb l’AMB, un programa metropolità de simbiosi industrial i 
economia verda, blava, circular i d’energies renovables, que subministri assistència 
tècnica en aquest camp i afavoreixi la producció i l’intercanvi de dades industrials, perquè 
totes les pimes, micropimes, autònoms, autònomes, etc., puguin participar de la transició 
ecològica de l’economia. 

 Treballarem per oferir orientació i formació especialitzada per a les pimes i micropimes, 

responent als nous reptes dels sectors productius -com la Indústria 4.0 i la formació en 

els camps de la digitalització, la intel·ligència artificial i la robòtica-, aprofitant al màxim 

les solucions tecnològiques que donen les eines digitals. 

 

Impulsar la reindustrialització i l’assentament de la indústria 4.0, especialment en els 
aspectes digitals 

 Impulsarem una estratègia d’adequació de les indústries existents amb un programa 
relacionat amb els reptes de la Indústria 4.0. 

 Promourem un pla metropolità per a la promoció del sòl i dels polígons industrials, amb 
l’objectiu de potenciar l’atracció d’activitats productives de major valor (tecnologia, 
innovació i transferència de coneixements), inventariant els espais d’oportunitat (elements 
buits, posicions estratègiques) on l’Ajuntament pugui exercir opcions de compra i liderar 
transformacions urbanes.  

 Intervindrem en la millora dels polígons d’activitat econòmica del Torrent d’Estadella, la 
Verneda Industrial, el 22@ i la Marina del Prat, atenent en cada cas a les necessitats 
específiques d’adaptació a l’economia verda, la digitalització, la transició ecològica i un 
model ecosostenible d’activitat econòmica. Barcelona ha de ser una ciutat pionera en la 
transició ecològica de l’economia. 

 Sumarem esforços i sinergies amb els municipis de l’entorn metropolità per potenciar el 
triangle econòmic de Barcelona, definit per:  

o l’àrea del Besòs (22@, Sagrera i Delta Besòs); 

o l’àrea del Llobregat (Marina del Prat Vermell, Aeroport-Port, Fira, CZF i Delta);  

o l’àrea del Vallès (entorn B-30, Sincrotró i Parc Tecnològic del Vallès);  

o I el Consorci de la Zona Franca, líder en transformació de la indústria 4.0, la 
transició ecològica i la indústria 3D. 
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 Potenciarem l’economia digital i les indústries creatives i culturals, fomentant 
especialment la seva consolidació i capacitat de creixement. 

 Promourem projectes de suport a processos de reciclatge professional de les empreses 
per garantir la seva adaptació als nous reptes de l’economia global, especialment en els 
aspectes relacionats amb el canvi de la indústria 4.0 i de la digitalització dels serveis. 

 Fomentarem l’economia circular per impulsar un model metropolità basat en la màxima 
eficiència en l'ús dels recursos, que promogui la reutilització de residus, com a noves 
fonts de material i energia, i l'aprofitament de sinergies dins del sistema. 

 

Promoure la cultura digital en general i en l’empresa en particular 

 Fomentarem i donarem suport específic a 50 projectes vinculats a la innovació puntera i 

sostenible en àmbits com la intel·ligència artificial (AI) i la realitat virtual (VR); les noves 

tecnologies de telecomunicació, com el 5G; l’internet of Things (IOT) i la sensorització; el 

blockchain; la mineria de dades (data mining); les ciutats intel·ligents; la mobilitat i la 

logística col·laborativa i l’eco disseny, amb una dotació de 10.000.000 € en aquest 

mandat. 

 Crearem espais o cèl·lules d’innovació, en colideratge entre l’Ajuntament de Barcelona i 

els sectors privat i associatiu -és el que fan els governs capdavanters en innovació- i en 

cooperació amb el Hub talent de l’AMB. 

 Crearem 20 “Nuclis Actius de Digitalització als Barris”, com a espais d’allotjament de 

joves en sectors de l’economia digital, per atendre 1.200 joves durant aquest mandat. 

 Promourem un Pla de talent jove amb visió de gènere, que inclogui la identificació i 

l’apadrinament del talent en la investigació, en la creació i en tots els àmbits del 

coneixement i l’aprenentatge (també en l’àmbit esportiu).  

 Potenciarem, en col·laboració amb l’AMB, una Xarxa de Talent, Ciència i Innovació per 

coordinar i provocar sinergies del territori per a la transferència de tecnologia i bones 

pràctiques, amb la participació d’universitats, laboratoris de creació (LAB), centres 

d’excel·lència, parcs tecnològics, etc. 

 Proposarem la candidatura de Barcelona com a seu de l’Exposició Universal de 2030, 
celebrant així el centenari de la Fira de 1929, sota la temàtica dels Objectius per un 
Desenvolupament Sostenible promoguts per les Nacions Unides i pel foment de les 
indústries creatives i digitals, amb una important transformació de Montjuïc i una zona 
important de 22@. 

 Crearem Punts d’acceleració del talent (PAT) i  Punt d’acceleració a la Inversió (PAI) com 
a espais d’impuls i coordinació de projectes empresarials i simplificació administrativa, 
que permetin minimitzar les barreres que afecten els processos d’inversió i decisió 
d’activitats  especialment intensives en coneixement i vinculades als sectors estratègics. 

 

Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de desenvolupament econòmic de 
la ciutat 

 Impulsarem una xarxa de treball cooperatiu, col·laboratiu i d’intercanvi entre 
emprenedors i emprenedores de la ciutat, i en cooperació amb altres iniciatives 
d’organitzacions empresarials i de l’economia social i solidària.  
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 Promourem la formació i el suport tècnic en temes de digitalització i TIC de manera 
específica per al col·lectiu d’emprenedors i emprenedores. 

 Potenciarem projectes com l’“Emprendre en Femení”, per donar major visibilitat al 
col·lectiu, i oferirem a les emprenedores un acompanyament expert per a la consolidació i 
el creixement dels seus projectes empresarials. 

 Impulsarem iniciatives orientades al trencament del sostre de vidre, que dificulta el ple 
desenvolupament professional de les dones, donant eines formatives, de suport i 
mentoring per promoure l’accés a càrrecs directius o de responsabilitat. 

 Establirem línies específiques de finançament per a les dones emprenedores  i 
l’acompanyament necessari per millorar el seu accés a les fonts de finançament. 

 Reforçarem programes específics dirigits a dones emprenedores, centrats en formació 
gerencial i gestió de projectes.  

 Dissenyarem mecanismes integrals (financers, assessorament tècnic i suport personal) per 
augmentar la presència de dones en l’àmbit científic i tecnològic i garantir la seva presència en les 
estructures directives, amb un concurs de beques d’1.000.000 € el primer any.  

 

Apostar per un model de turisme de qualitat i sostenible que reverteixi positivament en el 
conjunt de la ciutat  

 Rellançarem la marca Barcelona, implicant tots els agents socials i econòmics de la ciutat i 
de l’àrea metropolitana. 

 Impulsarem una nova etapa del Consorci Turisme de Barcelona, perquè respongui a la 
transversalitat dels interessos de la ciutat i incorpori el sentiment metropolità. Hem de 
recuperar la col·laboració publicoprivada en l’àmbit de la promoció i gestió del turisme. 

 Millorarem les fórmules de regulació dels allotjaments turístics i promourem el foment 
de la convivència entre els visitants i la ciutadania, amb una gestió orientada a la 
socialització  dels beneficis que el turisme aporta. 

 Promourem la millora constant i la professionalització dels treballadors i les treballadores 
del sector, amb salaris dignes i polítiques fermes i decidides contra l’intrusisme. 

 

Potenciar les polítiques de generació, atracció i retenció de talent a la ciutat, així com la 
ciència i la recerca, com a factors de producció d’activitat econòmica 

 Promourem nous espais de generació d’innovació tècnica, tecnològica, mediambiental i 
social, start ups públiques, concertades i privades i LAB, com a plataformes innovadores. 

 Crearem una Xarxa Metropolitana de Centres d’innovació, talent i ciència, en 
col·laboració amb l’AMB  i la xarxa universitària i de recerca existent. 

 Identificarem i apadrinarem econòmicament i tècnicament el talent dels i les nostres 
joves, d’aquí i de fora, amb visió de gènere i igualtat. 

 Implementarem una política en favor de la innovació econòmica, tecnològica, cultural i 
social, de la mà de centres de recerca, empreses, universitats i altres administracions i en 
col·laboració amb la ciutadania. 

 Promourem la cooperació internacional en connexió amb els grans centres d’innovació i 
els creadors de coneixement.  
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 Impulsarem la participació municipal directa en projectes europeus, alhora que 
col·laborarem i fomentarem les iniciatives similars dels sectors empresarials, educatius i de 
recerca.  

 Promourem que el Parc de la Ciutadella i el seu entorn es converteixin en un campus de 
recerca, mitjançant un pla de reconversió d’equipaments i activitats. 

 

Fomentar la cooperació i la internacionalització de les empreses 

 Aprofundirem en la projecció internacional de l’economia de la nostra ciutat i del 
territori metropolità amb polítiques de captació d’inversions i promoció i 
internacionalització de la ciutat, especialment a través del Secretariat de la Mediterrània, 
l’IEMED, etc.  

 Impulsarem la internacionalització de les empreses, especialment les pimes, i aprofitarem 
la presència de grans empreses multinacionals al territori per atraure inversions i 
desplegar polítiques de suport a l’exportació. 

 Promourem la creació i el desenvolupament de clústers industrials i incidirem en 
iniciatives ja existents, com el RIS3CAT o els Projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT). 

 Donarem suport als programes consolidats de fires i certàmens, com el Mobile World 
Congress, l’Smart City Expo World Congress, les exposicions IOT, la Fira In(3d)ustry i el Big 
Data Congress. 

 Continuarem el programa “Do it in BCN” d’atracció de talent emprenedor i innovador, 
amb la ubicació i ampliació d’escoles internacionals a tota la ciutat, fent de Barcelona un 
centre formatiu de referència internacional. 

 Apostarem per la capacitat firal de Barcelona, redoblant el fons de competitivitat i 
internacionalització de fires i congressos i fent un salt quantitatiu i qualitatiu de la Fira de 
BCN, amb les dues seus a ple rendiment. 

 

Recolzar el comerç de proximitat i la restauració  

 Defensarem activament el comerç legal i lluitarem contra la venda il·legal, tant de 
productes no alimentaris com de begudes, en coordinació amb les diferents forces i cossos 
de seguretat. 

 Donarem suport a les necessitats del comerç de la ciutat per afrontar amb èxit el 
progressiu paper que tindrà el comerç electrònic, en la recerca d’una nova oportunitat 
del comerç de proximitat, afavorint la transició del comerç tradicional cap a un model d’e-
commerce. 

 Potenciarem actuacions de prestigi de la restauració de la ciutat, com els Premis 
Restauració, un Congrés internacional, un observatori, la Fira de la Gastronomia i 
jornades de sostenibilitat, amb l’establiment permanent de relacions i contactes amb el 
teixit associatiu sectorial. 

 Fomentarem la comercialització de productes agroalimentaris de proximitat des d’una 
òptica d’economia circular, mitjançant el suport als canals curts de comercialització a 
través de polítiques que apropin productors i consumidors. 

 Treballarem, conjuntament amb el teixit comercial i de la restauració, la valoració de la 
tradició alimentària i gastronòmica com un element de millora dels hàbits alimentaris, 
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de la salut pública, de la cohesió social, de la preservació del territori i de la competitivitat 
econòmica de les activitats agroalimentàries i del foment del turisme sostenible. 

 Consolidarem els mercats municipals i/o els mercats de venda no sedentària com a 
polaritat central del barri; redefinirem estratègies per a cada tipologia de mercat; i 
posicionarem el mercat com a lloc de trobada intergeneracional, per aportar vivències i 
experiències de compra enriquidores i diverses, amb un doble vessant: comercial i social.  

 Avançarem en un model de referència amb la vertebració de les Àrees de Promoció 
Econòmica Urbanes (APEU), fomentant, potenciant i consolidant el desenvolupament 
sostingut i coparticipat com a fórmula d’èxit en altres països del nostre entorn, per 
consolidar el teixit econòmic i el model associatiu de la ciutat. 

 Impulsarem un programa de suport al petit comerç electrònic en la recerca d’una nova 
oportunitat com a comerç de proximitat, afavorint la transició del comerç tradicional cap 
a un model d’e-commerce en un necessari esforç de modernització i voluntat d’oferir nous 
serveis de qualitat. 

 

Donar suport a l’economia cooperativa, social i solidària 

 Fomentarem l’emprenedoria col·lectiva i enfortirem l'economia social, creant una 
finestreta única municipal que maximitzi els esforços públics en aquest camp i acompanyi 
de forma eficient les experiències d’economia social en el seu desenvolupament. 

 Promocionarem les àrees de més intensitat econòmica com l'habitatge, l’emprenedoria 
tecnològica, el turisme, els serveis avançats i els projectes empresarials que s’organitzin 
sota la forma de l'economia social. 

 Impulsarem el model d'una Barcelona cohesionada socialment i territorialment, amb la 
participació en la gestió col·lectiva de projectes i serveis de les entitats del Tercer Sector, 
el treball associat i el món cooperatiu.  

 Fomentarem els principis del treball cooperatiu i de l’economia social en totes les seves 
formes en la formació per a l’emprenedoria, que impulsarem a través de l’FP, l’FO i la 
Universitat. 

 Proposarem que l’1% de les baixes que es realitzen en les licitacions es destinin a la 
formació professional i laboral, tant de les persones que gestionin les entitats del sector 
de l'economia social com dels col·lectius de risc que s'incorporin al mercat. 

 Impulsarem i dotarem de més recursos el centre de serveis d’associacions “Torre 
Jussana”. 

 Promourem mesures de foment del cooperativisme industrial, aprofitant les 
potencialitats de la fabricació 3D, la robòtica o l’Internet of Things (IOT). 

 Promourem innovacions relacionades amb la fiscalitat que puguin contribuir al foment 
de les iniciatives de l’Economia Social i Solidària (ECSS). 

 Continuarem aprofundint en el desplegament de la moneda local.  

 Donarem un suport actiu a la transició i adaptació digital del conjunt del teixit de l’ECSS 
de la ciutat. 

 Potenciarem l’equipament creat per les iniciatives socials i solidàries i estendrem, en els 
10 punts de promoció econòmica de BCN Activa que crearem, espais d’atenció i 
promoció de l’economia social i solidària. 
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