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L’Ajuntament i la Cambra creen l’Oficina d’Atenció a 

l’Empresa i el Data Resource Center, dues de les mesures 

claus de la Barcelona Growth, per vehicular inversions a 

la ciutat i ajudar al creixement 
 
   

 L’alcalde i el president de la Cambra signen un protocol de col·laboració per 

implantar aquestes dues iniciatives que permeten alinear agents i funcions i crear 

sinèrgies. 

 L’Oficina d’Atenció a l’Empresa gestionarà tràmits i certificacions i farà 

l’assessorament i l’acompanyament a les empreses. 

 Al Data Resource Center, les delegacions internacionals coneixeran les oportunitats 

de negoci que ofereix la ciutat i se’ls facilitarà l’accés al crèdit i la cerca de 

professionals. 

 Es crea la figura de l’Agent Barcelona Empresa, un professional multilingüe que 

atendrà les necessitats de les empreses i en farà el seguiment individualitzat.  

 

Barcelona, 20 de març de 2013 

 

L’Ajuntament i la Cambra s’han compromès, amb la signatura d’un protocol, a la 
implantació de  l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) i el Data Resource Center, dues 
iniciatives de la Barcelona Growth, que té per objectiu fer de Barcelona una ciutat de 
negocis global.  

 

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el president de la Cambra, Miquel Valls, han signat 
el protocol de col·laboració pel qual el consistori de la ciutat i  la Cambra  gestionaran 
conjuntament una sèrie de serveis per a les empreses. A la signatura han estat 
acompanyats per la tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, i 
el director-gerent de la Cambra, Xavier Carbonell. Amb aquesta col·laboració, els 
professionals de la Cambra i de l’Ajuntament treballaran conjuntament per servir a les 
empreses, facilitant el compliment normatiu i creant condicions pel creixement econòmic i 
la generació d’ocupació. 

 

L’alcalde de Barcelona ha declarat: “Volem aprofitar la força de la marca Barcelona i la 
posem a disposició de les empreses per contribuir a la creació d’ocupació, i al 
desenvolupament econòmic i social de la ciutat”. I ha afegit: “perquè l’activitat econòmica 
genera riquesa i ocupació, i això acaba revertint en una millor qualitat de vida i  benestar 
de les persones”. 
 
L’alcalde Trias ha destacat que per posar en marxa aquestes dues iniciatives es compta 
amb el suport i la col·laboració de la Cambra. 
 
Trias ha remarcat: “El nou model econòmic que estem impulsant és un repte que 
necessita un lideratge compartit. Creiem que la col·laboració públic-privada és una eina 
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indispensable per encarar els reptes que tenim plantejats en l’actualitat. Aquesta és la 
manera com fem les coses a Barcelona, entre tots”. 
 
 
 
 
 
Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona ha declarat: "L'Oficina  
d’Atenció a l’Empresa serà la porta d'entrada de les inversions a la ciutat i la consolidació 
dels negocis ja existents. El Data Resource Center serà l'aparador econòmic de la ciutat, 
on les delegacions internacionals coneixeran les oportunitats que ofereix la ciutat" 
 
Valls ha destacat: "Es tracta de fer fàcil la vida de l'empresa, que en seran clients, 
escoltar les seves necessitats i fer que sigui més fàcil la seva relació amb l'administració. 
Oferirem a les empreses solucions com ara l'accés al crèdit" 

 

L’Oficina d’Atenció a l’Empresa i el Data Resource Center són dues de les cinc mesures 
clau de la Barcelona Growth, l’agència municipal creada per afavorir el creixement 
econòmic de la ciutat, potenciant l’orientació internacional i afavorint l’atracció de noves 
inversions i captació de talent.  
 
Sònia Recasens, segona tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació ha recordat 
que Barcelona Growth té com a funcions principals: “Aconseguir l’alineació d’actius i 
actors per posicionar Barcelona com a ciutat orientada al creixement econòmic i 
empresarial i en segon lloc, gestionar, coordinar i potenciar l’ús de la marca Barcelona al 
servei de les empreses” 
 
Recasens ha destacat que amb l’acord amb la Cambra: “el que fem és sumar. És la suma 
d’actius, de talent i creem sinergies. És un acord de gran valor i futur, amb clar benefici de 
l’activitat econòmica i empresarial de la ciutat”. 
 
Aquestes dues iniciatives s’ubicaran físicament a l’edifici Media-TIC, tot i que també hi 
haurà punts de servei a les oficines de Cambra, a la Diagonal, i a les seves delegacions 
al territori, així com en punts estratègics com la Fira i l’Aeroport de Barcelona.  
 
L’Oficina d’Atenció a l’Empresa -adreçada tant a empreses locals com foranes-, donarà 
servei a les grans empreses, pimes, microempreses i autònoms, així com a emprenedors, 
i impulsarà tots els sectors econòmics de la ciutat, creant les condicions necessàries pel 
desenvolupament del teixit econòmic i la creació de llocs de treball. La previsió és que 
funcioni plenament a finals de 2013, doncs Ajuntament i Cambra sumaran els recursos 
propis de què ara disposen i executaran un pla de treball conjunt.  
 
A l’OAE es podran realitzar tots els tràmits administratius que pugui necessitar una 
empresa davant l’Ajuntament, com ara l’alta societària, la gestió de licitacions, i l’emissió 
de certificacions. També, l’Oficina oferirà tot un seguit de serveis d’acompanyament a les 
empreses, com l’accés al finançament, la demanda de professionals i la cerca 
d’oportunitats de negoci a la ciutat.  
 
En aquest àmbit destaca la creació de la figura de l’Agent Barcelona Empresa, un 
professional que, de manera individualitzada i amb formació multilingüe, s’encarregarà 
d’orientar les necessitats de les empreses interessades en Barcelona, de vehicular les 
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seves demandes, d’acompanyar-les en els tràmits i de donar-los accés a tot el ventall de 
serveis que ofereixen la Cambra i l’Ajuntament.    
 
També ubicat al Media-TIC, al Data Resource Center és l’espai on s’atendrà les 
delegacions internacionals (empresarials, institucionals i acadèmiques) que arribin a la 
ciutat. Allà trobaran tota la informació que puguin necessitar per decidir la instal·lació de 
negocis o fer noves inversions.  
 
Hi haurà un espai on es mostrarà “la ciutat econòmica” i on s’oferirà tota mena de 
dades relacionades amb l’economia local. Les empreses podran utilitzar també 
l’espai per rebre a clients, socis i proveïdors, a més d’organitzar activitats. Així 
mateix, s’aprofitaran esdeveniments a la ciutat, com la F1 i l’activitat del 
FCBarcelona. 
 
La Cambra serà l’encarregada de materialitzar els contactes amb empreses i serveis 
locals, detectant oportunitats de negoci que contribueixin al creixement de la ciutat. Es 
calcula que es podran gestionar anualment les necessitats de 544 delegacions. 
 
 
 


