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Dimecres 18 de desembre 2019

BARCELONA GLOBAL PRESENTA 16 PROPOSTES PER
RELLANÇAR LA COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA A
BARCELONA
L’associació presenta un informe elaborat en col·laboració amb el Public-Private Sector
Research Center de l’IESE i on han participat més de 50 experts membres de Barcelona
Global.
L’informe posa en relleu la necessitat que la col·laboració publicoprivada torni a ser un
motor de desenvolupament i creixement per a la ciutat, posant l’accent en sectors com la
sanitat, la recerca, les Smart Cities, la cultura, l’habitatge, el turisme, o la promoció.

Barcelona s’enfronta a nous reptes i oportunitats d’una complexitat i dimensió que
difícilment poden ser abordats únicament per les institucions públiques de la Barcelona
Metropolitana, si no que requereixen una renovada implicació del sector privat. Barcelona
Global i el Public-Private Sector Research Center de l’IESE Business School han presentat
aquest dimecres l’informe ‘El repte de sumar per multiplicar: la col·laboració
publicoprivada com a eix de transformació de Barcelona’, on s’ofereixen a rellançar la
col·laboració publicoprivada amb resultats reals per contribuir al creixement de la ciutat.
El document, elaborat amb més de 50 socis de Barcelona Global i que es basa en els àmbits
de la cultura, la recerca, les Smart Cities i la salut, destaca que la necessitat d’innovar,
d’incrementar la inversió i d’accelerar el temps de resposta en els grans temes de ciutat
requereix trobar aliances i complicitats amb el sector privat i planteja 16 propostes
concretes on la col·laboració publicoprivada pot ser instrumental.
A l’informe es posa en relleu com malgrat que la col·laboració publicoprivada va ser clau en
l’anomenat ‘Model Barcelona’ -que va transformar una ciutat industrial en crisi en una
moderna ciutat de serveis, creativa i oberta al món-, fa anys que va deixar de ser el motor de
transformació de la ciutat.
“L’administració i el sector privat i de la societat civil han viscut massa anys uns a esquenes
dels altres i ara, davant d’un nou cicle de governs municipals i metropolitans, cal posar
l’accent no només en el què, sinó en el ‘com es fan’ els projectes i com es desenvolupen els
reptes. És aquí on hi ha el valor diferencial del model Barcelona”, destaca el president de
Barcelona Global, Pau Guardans, que subratlla que les crides a la col·laboració
publicoprivada que es realitzen recurrentment han passat a estar “buides de contingut i
intenció” i semblen més “declaracions retòriques” que compromisos reals. “D’una banda, la
política local i global sembla haver renunciat a la planificació a llarg termini i se centra en la
immediatesa i, de l’altre, el sector privat no ha estat, en molts casos, exemplar ni en la gestió
de lideratges ni en la provisió de recursos en els àmbits on ja s’ha apostat per aquesta
col·laboració”, lamenta Guardans.
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L’informe posa en relleu la necessitat que la col·laboració publicoprivada torni a ser un motor
de desenvolupament i creixement per a la ciutat i que, alineada amb els interessos de la
ciutadania, sigui la clau perquè Barcelona es mantingui competitiva en els pròxims anys.
Tanmateix, perquè aquesta col·laboració sigui una realitat ha d’anar acompanyada de
consensos polítics més clars i que es mantinguin més enllà de les legislatures; un marc de
confiança real, amb professionals qualificats i competents -escollits per la seva experiència-,
per poder posar en marxa les aliances; un marc d’estabilitat regulador; un compromís tant
del sector públic com el privat, aquest últim no només amb el finançament sinó també amb
la seva capacitat relacional i de contactes; i una dimensió metropolitana.
L’informe ha estat coordinat per Pau Guardans, president de Barcelona Global; Xavier Vives,
professor de l’IESE Business School i director del Public-Private Sector Research Center de
l’IESE; Andreu Mas-Colell, president del BIST; Josep Maria Campistol, director de l’Hospital
Clínic; Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti; Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació
Macba; i Mateu Hernández, CEO de Barcelona Global. El document planteja 16 propostes on
la col·laboració publicoprivada pot ser instrumental, fent servir tres eines: (1) l’urbanisme i la
gestió del sòl i dels equipaments per articular polítiques de ciència, cultura, emprenedoria i
salut; (2) mesures de fiscalitat que passen per la reforma de la Llei de Mecenatge a imatge de
la nova llei francesa; i (3) models de gestió compartida en ciència, cultura, turisme, promoció
de ciutat i atracció d’inversions.
Propostes basades en l’urbanisme
El document proposa (1) desenvolupar un ambiciós pla de re-economització del centre de
Barcelona, en el qual l’administració posi a disposició de la nova activitat econòmica grans
equipaments i edificis públics per al desenvolupament de la ciència i l’emprenedoria,
proveïts dels últims avanços en connectivitat i gestió intel·ligent. Barcelona Global s’ha
compromès a presentar una proposta de desplegament concreta el proper mes de gener. En
aquesta línia, també proposa (2) emprendre iniciatives en zones industrials en decadència
com la zona Fòrum i el litoral del Besòs i, en el camp de la sanitat, crear nous usos mèdics per
a l’Hospital Clínic a l’Escola Industrial, o renovar altres centres hospitalaris amb equipaments
antiquats, que permetrien el desenvolupament d’aquestes instal·lacions com a hubs
d’innovació i salut.
A més, Barcelona Global ja ha ofert com a possible solució al repte de l’habitatge (3) alliberar
sòl metropolità actualment industrial o d’equipaments per crear un gran stock d’habitatge
assequible en lloguer a preu taxat en col·laboració amb la inversió privada. Altres mesures
relacionades amb l’urbanisme són (4) la creació d’habitatge assistit per persones grans,
amb cessions o concessions de sòl i nous models de gestió i d’espais compartits, i la (5)
creació d’oferta de residències per estudiants, investigadors i docents.
Mesures de fiscalitat
En clau fiscal, l’informe proposa la (6) modificació de la Llei de Mecenatge a imatge de la
nova llei francesa amb l’augment de la desgravació per donació fins al 50% que, en un
termini raonable, podria arribar al 66% i una ampliació del límit sobre la base del 10% actual al
20%. També inclou altres mesures com (7) atorgar plena seguretat jurídica a Agrupacions
d’Interès Econòmic (AIE) per al finançament d’activitats d’R + D de tota mena amb recursos
privats, i (8) l’augment de les deduccions fiscals per activitats d’inversió vinculades a
l’R+D, sanitat o cultura.
En aquest àmbit, els experts també proposen la (9) cogestió i coinversió en els recursos de
l’impost turístic, dirigit a augmentar el nivell cultural de la ciutat i millorar la imatge de
Barcelona com a destí turístic. En aquest sentit, Barcelona Global ja fa temps que proposa
que l’impost turístic sigui més transparent en la seva gestió; compti amb mecanismes de
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codecisió amb el sector privat per ser un motor clar de finançament per la renovació de
l’oferta cultural de la ciutat i, si és necessari, s’incrementi en la base que grava o en el seu
tipus.
Propostes en inversió, sanitat, ciència, cultura i Smart Cities
En clau d’inversió, com ja va anunciar Barcelona Global, l’informe destaca la necessitat de
(10) crear una Agència d’atracció i acceleració de la inversió per la Gran Barcelona per
donar pas a nous actors que, des del lideratge privat i la col·laboració pública, es dediquen al
posicionament de Barcelona com a ciutat d’inversió i talent i a la concreció i acceleració en
l’atracció d’inversió, esdeveniments, talent, seus, estudiants i visitants. En aquest sentit,
l’associació està ultimant un projecte amb Accenture que es presentarà en els pròxims
mesos. A més, els experts destaquen la idoneïtat de (11) crear un fons publicoprivat
d’inversió en projectes i de capital llavor, és a dir, aportacions de la ciutat en forma de
capital risc i seed capital per a la recerca i la transferència de coneixement que poden actuar
com a tractor del salt en transferència que la ciutat necessita.
En termes de sanitat, i seguint el model de la Mayo Clínic als Estats Units, l’informe (12)
recomana la creació de plataformes de serveis mèdics a la comunitat internacional com
una bona forma d’aportar finançament addicional al sistema públic i disposar d’equipament
tecnològic d’última generació i retenció de talent.
En l’àrea de cultura, proposa (13) la reforma de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB),
encaminada a convertir-se en un ens que, més que produir, orienti la producció de tercers i
(14) millorar la sostenibilitat econòmica dels actius culturals a través de fórmules mixtes
per ampliar el ventall de públics potencials i incrementar de forma significativa els ingressos
per visites, esdeveniments, exposicions, activitats i patrocinis.
Finalment, en l’àrea de les Smart Cities l’informe també planteja altres mesures com (15)
aportar la inversió en sensorització i connectivitat necessària davant el repte de la
mobilitat sostenible, i aplicar mesures intel·ligents de gestió del trànsit i de peatges dinàmics
per a la gestió d’entrades i sortides de la metròpoli; així com recuperar les bases del model
de rehabilitació de façanes per (16) emprendre la necessària rehabilitació energètica de
l’habitatge, en una Barcelona on els seus edificis han quedat desfasats i sense incentius a la
rehabilitació.
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