
 
 
Districte de Ciutat Vella 

 

 

David Pequeño 

S’ajusta la data d’aquest Consell per rendir comptes del PDE 2021 

S’aprova l’acta de l’anterior Consell. 

Es presenta la situació actual del districte: 

- Ha baixat l’atur però encara estem per sobre de la mitjana de la Ciutat. 

- En quan a consum, s’han assolit nivells pre-pandèmia. 

- Estudi del GESOP mostra que el 79% dels comerços estan actius. Un 16% han tancat 

definitivament. Hi ha un 9% del comerç que ha canviat l’activitat per seguir oberts. 

S’expliquen accions  que s’han portat a terme el 2021 del PDC i el PDE  

- Dades del Bcn Market i Bons Consum 

- Dades del Banc de Recursos 

- Dades del comerç a Punt. 

- Llançament del Canal de Telegram. 

- Activitats al carrer. 

- Dades del Punt d’ocupació 

- Dades del Punt de Defensa de Drets Laborals. 

- Dades dels PIC’s 

- Projecte de Dinamització socio econòmica per comerç d’origen cultural divers. 

- Dades XARSE. 

 

Projectes que es duran a terme del PDC i PDE durant el 2022: 

Projecte Amunt Persianes: 

- BPO 

- Executar la compra dels 10 locals de Ciutat Vella seleccionats al 2021. 

- Borsa de lloguer de Locals en Planta Baixa 

Servei PAAE: 

- Es potenciarà perque sigui un actor estratègic per impulsar projectes de territori. 

Reunió Consell de dinamització Econòmica 

Data 01/03/2022 
Assistents Maria Chacón (JxC); Julia Barea (Cs) ; Jordi Callejo (ERC); Laura de la Cruz (ERC); 

Luis Monzón ( Ass. Barceloneta Alerta); Isabel (Barnacentre); Antonio Martinez 
(AAVV del Raval); Vanessa Cayuela (Impulsem SCCL); Xavier Masip (Amics de la 
Rambla); Maria Jesús Vidal (ACIB); Àngela Oliva (Pla Comunitari Barceloneta); 
Laura Vela (Born Comerç) 
 

Ajuntament: 

David Pequeño (Conseller de comerç CV); Maria José Arteaga (Consellera de 
Mercats de CV); Bàrbara Guix (Barcelona Activa); Xavier Esteve (Tècnic de 
Comerç Districte CV);  
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Servei de BRMCV: 

- Es potenciarà perque doni més servei al territori. 

Implicació d’empreses en el desenvolupament local: 

- La RSC per retorn social de les empreses 

- Detecció de les empreses grans al districte 

Preservar el comerç de proximitat: 

- Nova edició del comerç a punt 

- Nou servei de PIC’s per digitalització del comerç 

- Rutes de comerç emblemàtic 

- Projecte de SIGMA amb comerç d’origen cultural divers. 

Enfortir l’economia del territori: 

- Subvencions d’IQF  

Es faran sessions informatives del PDE a cada un dels barris del districte. 

S’expliquen les afectacions a la mobilitat i obres al districte: 

- Pla de mobilitat del Raval. 

- Transformació de Via Laietana. 

- Reparació calçada de la Rambla. 

- Obres  de la Rambla previstes pel 2022. 

 

Quan la info estigui maquetada i acabada es penjarà a la web. 

Isabel (Barnacentre): 

Pregunta: Demana que s’aporti la documentació prèviament.  

Resporta Conseller: S’aportarà la documentació prèviament al proper Consell per tenir la 

informació amb temps. 

P: Sobre les dades del GESOP demana que es posi en context amb la ciutat i que es profunditzi 

amb tipologia de comerç tancat, canvi de llicències.  

R.C: Caldrà penjar l’estudi del GESOP i valorar quin tipus d’informació es recull a l’estudi i 

aprofundir en la diagnosis. A la propera reunió quinzenal amb associacions de comerciants es 

podrà valorar quines dades serien útils que apareguessin a l’informe.  

P: Sobre BPO fer una valoració global i quin tipus de d’activitats s’hi han instal·lat.  

R.C: Es valora cas per cas les activitats que s’hi desenvolupen. L’activitat econòmica pot 

entendres de moltes maneres pero en aquesta tercera convo es valorarà molt l’activitat 

comercial que s’hi instal·la. 

P: Sobre el canal de telegram demana que les AACC siguin informades amb la mateixa celeritat 

que al canal. 
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R.C: És un èxit i serveix perquè el comerç no associat estigui informat.  

P: Comerç a punt i digitalització. Cal anar amb compte per mantenir la presencialitat i el tu a tu 

a les botigues ja que la digitalització suposa un cost en quan a transport, contaminació, etc.  

R.C: No és tant en la venta online sinó a poder estar visible online. Cal intentar que tots els 

comerços apareguin a la xarxa. El següent pas ja seria la venda on-line. 

P: Fa diverses preguntes sobre VL 

R.C: Se li faran arribar les respostes per part de districte. 

 

Laura de la Cruz (ERC) 

P: Cal fiscalitzar els BPO 

R.C: Es valora cas per cas les activitats que s’hi desenvolupen. L’activitat econòmica pot 

entendres de moltes maneres pero en aquesta tercera convo es valorarà molt l’activitat 

comercial que s’hi instal·la. 

P: Hi ha diferents preguntes que van fer arribar a districte i que encara no han rebut resposta 

sobre les obres de VL. 

R.C: R: S’acorda que ens faran arribar totes les preguntes i se’ls hi donarà resposta per part de 

districte.  

 

 

Antonio Martinez (AAVV Raval) 

P:Diu que en el Raval no hi ha desenvolupament econòmic. Sempre s’obre el mateix tipus de 

botiga (carnisseria islàmica, fruiteries, souvenirs). 

R.C: David diu que precisament el Raval té molt mix comercial i l’important és identificar que 

falta al barri i ser capaços de trobar a algú disposat a invertir al districte sempre mirant que les 

botigues no ocasionin conflictes als veïns.  

P: Al mercat de la Boqueria, la part de Plaça Gardunya està molt abandonada i cal dinamitzar-

la. 

R.C: David comenta que a la sessió del PDE al Raval es posarà sobre la taula. 

P: S’han de fer obres a Sant Antoni Abad perquè l’acera sigui més gran. 

R.C: es tractarà al proper Consell perquè hi ha uns pressupostos participatius en marxa que 

projecten la reforma d’aquest carrer. 

 

Julia Barea (Cs) 
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P: Demana aclariments del Pla de Mobilitat del Raval i sobretot el tema de la C/D. Tot els 

carrers son de pujades i no de baixada. 

R.C: Està creant una mica d’incertesa perquè al fer-se per fases pot generar dubtes entre veïns 

i comerciants i que al principi és normal que això succeeixi fins que tothom s’adapti. Es 

traslladarà la inquietud. 

P: Sobre les obres de VL cal explicar com podran entrar i sortir els veïns. 

R.C: S’acorda que ens faran arribar totes les preguntes i se’ls hi donarà resposta per part de 

districte.  

 

 

Maria Chacón (JxC): 

P:Demana que s’aporti documentació prèviament al Consell perquè la tinguin disponible amb 

temps. 

R.C: S’aportarà la documentació prèviament al Consell per tenir la informació amb temps. 

P: Diu que el Pla de Mobiltat del Raval s’ha fet d’esquenes al comerciant i associacions. Els 

serveis a domicili o de reparacions no estan contemplats.  

R.C: El David diu que no s’han fet d’esquenes al comerç i de fet les associacions Comercials 

estaven convocades al procés participatiu. 

 

Laura Vela (Born Comerç) 

P: Vol deixar constància de la incertesa que provocarà les obres de VL i això genera por entre 

els comerciants. La majoria de carrers de Casc Antic son peatonals i fer VL peatonal els hi 

suposarà un gran problema. El mercat de Santa Caterina no volen que sigui un mercat de 

turisme i les obres de VL ho poden provocar.  

R.C: S’acorda que ens faran arribar totes les preguntes i se’ls hi donarà resposta per part de 

districte.  


