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Collboni aposta pel creixement econòmic de
Barcelona amb un ‘BCN Green Deal’ per crear 103.000
llocs de treball de qualitat del sector digital i verd
» Jaume Collboni llença el repte del BCN Green Deal, un full de ruta obert als
agents econòmics i socials per impulsar el futur econòmic de la ciutat
» Marca com a prioritats per a Barcelona retenir i formar talent, facilitar
l’activitat econòmica, i captar més i millors inversions, i xifra en 103.000 els
nous llocs de treball que es crearan en els pròxims 10 anys vinculats al sector
digital i verd
» El tinent d’alcaldia ha pronunciat avui la conferència “Una nova agenda
econòmica per Barcelona” on proposa aprofitar tot el potencial de la ciutat i
que Barcelona recuperi l’ambició
» Collboni assenyala com a reptes globals la sostenibilitat, la competitivitat i
l’equitat, i apunta com a mesures concretes el Pla Barcelona Fàcil i Zero
impostos per reduir tràmits i impostos a emprenedors; la formació de 3.000
professionals digitals en els pròxims 5 anys; la re-economització del centre de
la ciutat o la creació de 3 nous espais d’emprenedoria a Palo Alto, l’Estadi
Lluís Companys i el Port Olímpic
» Com a accions concretes en l’àmbit de les inversions per dinamitzar
l’economia de la ciutat, es crearà una nova Agència de Captació d’Inversions
públic-privada i un fons d’inversions específic per a sostenibilitat “Barcelona,
posa’t sostenible”, millorant l’eficiència energètica d’habitatges i equipaments
I la promoció de l’economia solar, I fent-ho un element generador d’ocupació
» En l’àmbit del turisme I l’ocupació, es crea un fons de Turisme i Cultura per
incentivar nous continguts culturals, I es desenvoluparà el ja signat “Acord
per l’Ocupació de Qualitat a Barcelona”, amb mesures concretes pactades
amb sindicats i agents sòcio-econòmics per a la millora de la inserció i
l’ocupabilitat
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“Una Nova Agenda Econòmica per Barcelona”
El tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, ha pronunciat
avui al Cercle d’Economia la conferència “Una nova agenda econòmica per Barcelona” on
llença el repte del BCN Green Deal, un full de ruta obert als agents econòmics i socials per
impulsar el futur econòmic de la ciutat. El BCN Green Deal és la nova estratègia de creixement
econòmic que contribuirà a crear 103.000 llocs de treball de qualitat en el sector digital i verd.
Collboni proposa aprofitar tot el potencial de la ciutat perquè Barcelona recuperi l’ambició i
marca com a prioritats per a Barcelona retenir i formar talent, facilitar l’activitat econòmica, i
captar més i millors inversions. Al voltant dels eixos de la sostenibilitat, l’equitat i la
transformació ecològica de la societat, aposta per la capacitat col·lectiva de Barcelona per
transformar l’economia i la societat per situar-les en una senda més sostenible, en una societat
equitativa, amb una economia moderna, eficient en l’ús dels recursos i competitiva, on el
creixement econòmic generi llocs de treball de qualitat i no deixi ningú enrere.

BCN Green Deal: 10 prioritats i 38 mesures per a la propera dècada
El responsable de l’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda proposa una agenda per
assolir el BCN Green Deal, amb 10 prioritats i 38 mesures pensades per enfortir la ciutat a
través de la competitivitat, la sostenibilitat i la equitat, obertes al conjunt de la societat.
En clau de Competitivitat:
•

PRIORITAT 1: Ciutat emprenedora

•

PRIORITAT 2: Capital digital

•

PRIORITAT 3: Ciutat de talent

•

PRIORITAT 4: Barcelona oberta al món

En clau de Sostenibilitat:
•

PRIORITAT 5: Economia circular i de valor

•

PRIORITAT 6: Nous pols d’activitat econòmica

•

PRIORITAT 7: L’economia del visitant

En clau d’Equitat:
•

PRIORITAT 8: Economia més social i solidària

•

PRIORITAT 9: Petita economia per fer gran la ciutat

•

PRIORITAT 10: Bona feina: qualitat i ocupabilitat
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• COMPETITIVITAT
Collboni assenyala com a reptes globals de la ciutat la sostenibilitat, la competitivitat i l’equitat, i
apunta com a mesures concretes destacades per fer de Barcelona una ciutat facilitadora de
l’activitat econòmica el Pla Barcelona Fàcil, per reduir tràmits per a les empreses, i l’eliminació
de la Taxa d’Inici d’Activitat Econòmica el primer any d’activitat, el pla Zero
emprenedors.

impostos

per a

A més, per potenciar l’ecosistema digital consolidat a la ciutat, es marca l‘objectiu de formar

3.000 professionals digitals en els pròxims 5 anys,

a través de la ITAcademy, de Barcelona Activa i Cibernàrium, juntament amb el sector privat, per oferir
oportunitats de re-skilling. També es treballarà per un Pla de retorn del talent que permeti
incentivar el retorn de persones menors de 35 anys que van emigrar fruït de la crisi econòmica.
A banda, es crearan 3 nous espais d’emprenedoria a Palo Alto, l’Estadi Lluís
Companys i el Port Olímpic, i es potenciaran les inversions a través de la creació d’una nova
Agència de Captació d’Inversions públic-privada.

• SOSTENIBILITAT
Com a accions concretes en l’àmbit de la sostenibilitat, es crearà un fons d’inversions
específic per a sostenibilitat sota el paraigües del programa

“Barcelona, posa’t

sostenible”, que ha de permetre millorar l’eficiència energètica d’habitatges i equipaments
com a element generador d’ocupació, i la promoció de l’economia solar. L’objectiu
és crear 103.000 llocs de treball vinculats al sector del verd i digital. En
aquest àmbit també es potenciarà l’Ecodistricte del Besòs amb activitat econòmica al voltant
de l’Eix Besòs com a nou eix verd.
Un dels eixos més destacats serà també l’impuls de la re-economització del centre de la
ciutat, per implantar al centre de Barcelona espais d’activitat econòmica de proximitat i
innovadors. A més, es treballarà en la creació d’un clúster d’indústries creatives i un altre
d’economia blava, al voltant de l’activitat nàutica. I en l’àmbit del turisme, es crea un fons
econòmic per incentivar la producció de nous continguts culturals, el Fons Turisme i Cultura.

• EQUITAT
En l’àmbit de l’equitat, entre altres mesures destacades, es potencia l’Economia social i
solidària, al voltant de la capitalitat de l’alimentació sostenible al 2021, i es desenvoluparà el
ja signat “Acord per l’Ocupació de Qualitat a Barcelona”, amb mesures
concretes pactades amb sindicats i agents sòcio-econòmics per a la millora de la inserció i
l’ocupabilitat. A més, es crearà l’Observatori del comerç i la restauració i s’aprofundirà en els
APEU.
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