
 

 

Jordi Rabassa: 

El Regidor explica que el Consell servirà per valorar el Pla de Desenvolupament Econòmic de 

Ciutat Vella (PDE) anterior i explicar el nou PDE. Estan convocades les entitats socials i 

comercials encara que malauradament hi ha poques entitats comercials. El nou PDE serà més 

acotat en el temps i algunes de les accions ja s’estan portant a terme. El PDE incorpora accions 

de les diferents Mesures de Govern que s’han fet al districte com el Pla de drogues, MdG 

COVID. 

El projecte “Aixequem persianes” té un pressupost econòmic de 6 milions d’euros.  

Un 20% dels comerços del Gòtic estan tancats i correspon amb el 20% de rotació del comerç 

del propi barri. El COVID ha posat en evidencia un model que ja era pre existent (la rotació). El 

PDE té la voluntat de donar suport a les economies circulars i al comerç de proximitat.   

Patricia Polo: 

Valoració de anterior PDE 2016-2021. 

- Programa Baixos Protecció Oficial (BPO): 

2018: 6 projectes 

2019: 3 Projectes 

Nova convocatoria es preveuen 9 nous locals.  

- Impulsem el que fas: 

Més de 2 millons d’euros amb 90 projectes financiats durant les 4 convocatories. 

- Punt d’Atenció a la Activitat Econòmica: 

Atenció a 328 persones emprenedores amb 728 atencions en global.  

- Banc de recursos mancomunats: 

200 entitats formen part del banc.  
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- Punt de defensa de drets laborals: 

688 persones ateses.  

- Xarxes de resposta socioeconòmica (XARSE): 

1458 persones ateses i 5868 accions realitzades 

- Comerç a Punt: 

60 comerços han participat. 

Explicació Nou PDE 2021-2023: 

Es fa una explicació del perfil social i econòmic del districte i les dinàmiques a revertir 

(desigualtats socials, locals buits, precarietat laboral, etc.) i els àmbits a potenciar (comerç i 

serveis locals i de proximitat, treball de cures, economia blava, etc). 

El nou PDE té diverses fonts : Mesures de Govern, PDE anterior, PAM +PAD, Pla de Barris, etc. 

El Nou PDE té 6 linies estratègiques, dividides en 22 objectius que incorporen 82 accions per 

poder assolir-les.  

El Nou PDE té un pressupost de 17.600.000€ que inclouen els 6.000.000€ de compra pública de 

locals.  

David Pequeño  

Es van posar en marxa les mesures per la recuperació econòmica durant el 2020 i han suposat 

ajudar a empreses amb negociació als lloguers, microcrèdits, rethinking, programa “Crea 

Feina”. Es valora casi al 100% el grau d’assoliment de l’anterior PDE.  

Manel AAVV Barceloneta 

Agraeix la presentació i la feina. Troba a faltar un anàlisis DAFO. Creu que és un error reduir la 

restauració perquè a Barceloneta el 75% del comerç és restauració. Diu que IQF és un fracàs 

perquè ell ho va viure en primera persona. Diu que a la Barceloneta hi ha un col·lectiu de 

persones de 45 anys que no tenen un pla específic per trobar feina. Es pregunta sobre el 

concepte Maritimitat. Creu que ha de detallar més el concepte (pesca, mecànics, tècnics). Diu 

que Barceloneta queda desatesa en aquest nou PDE. Diu que cal posar vetos a les entitats amb 

molts recursos per donar subvencions públiques.  

El Regidor comenta que dins de la compra de locals la Barceloneta és l’únic barri inclòs en la 

seva totalitat. També explica que el concepte de Maritinitat inclou tot el que comentava el 

Manel.  

Patricia explica el projecte de Crea Feina adequat per persones de 45 anys i un projecte de 

formació dedicat a la economia blava. El programa Reskilling també és adequat per aquest 

perfil de persones. També comenta que el PAAE pot ajudar a desenvolupar el projecte per 

presentar a Impulsem el que Fas. P 

 



 

 

Noelia Tot Taval 

Vol saber la continuïtat de les accions que es van treballar a les taules de les XXLL i la 

Governança del PDE. La escletxa digital també s’ha de treballar.  

Patricia comenta els diferents espais de governança que hi pel PDE (Taula de XXLL, Grup 

Motor, reunions quinzenals, etc). 

Antonio (AAVV Raval). 

Diu que no hi ha diversitat dins del comerç del Raval. Només hi ha tenda de mòbils, kebabs, 

carcasses.  

El Regidor comenta que precisament els BPO ajuden a diversificar el comerç ja que valora amb 

més punts els projectes que incloguin comerç de proximitat.  

Maria Jesús ACIB 

Troba a faltar la diversitat de comerç dintre del PDE. Cal fomentar la atracció de talent i les 

incubadores de projectes al districte.  


