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REUNIÓ DEL CONSELL DE COMERÇ DE L’EIXAMPLE 
 

DATA: 20.07.2022 HORA:18:30 
 

LLOC: Videoconferència en plataforma virtual  i presencialment a la sala d’actes 
del districte de l’Eixample 

 
 

ASSISTEIXEN TELEMÀTICAMENT: 
 

 
Esther Burgos Dinamitzadora de la Unió de Botiguers Sant Pau - Gaudí i 

 
també de l´Eix comercial Fort Pienc 

 
Elisabet Prat Gerenta  de Coreixample 
 
Natàlia Mas Gerenta  de l’Eix Comercial Encants Nous 
 
Oriol Agulló Gerent de l´Eix Sagrada Família 
 
Jordi Arias President de Sant Antoni Comerç 
 
Lidia Núñez Vocal Junta Directiva Som Sant Antoni 
 
Carolina Guilló Gerenta  Associació Amics del Passeig de Gràcia 
 
Javier López Gerent Rambla Catalunya i Pelai Centre i Rodalies 
 
Josep Ramírez Dinamitzador del Mercat del Ninot 
 
Mercè Díaz Gerenta de Nou Eixample 
 
Úrsula García  Presidenta de Som Eixample 
 
Josep Nebot President Associació Comerciants Mercant Encants – Fira Bellcaire 
 

 
Carme Méndez Consellera de Districte – Grup Municipal Comuns 

 
 

Eduard Cuscó Conseller del Districte – Grup Municipal ERC 
 
Toni Colomina Conseller del Districte - Grup Municipal ERC  
 
Tània Rafí Consellera del Districte – Grup Municipal ERC   
 
Pol Serrano Conseller del Districte – Grup Municipal JxCat 
 
Paula Añó Consellera del Districte – Grup Municipal Valents 
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Manel Vázquez Director de Comerç, Restauració i Consum. 
 

Pili Jiménez Tècnica de l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample (OPEE) 
 

Maria Vidal Tècnica de l’OPEE 
 
Elisabet Juárez Responsable de Districtes Àrea 3 i Projectes Transversals de Ciutat 

 Direcció de Desenvolupament de Proximitat Barcelona Activa 

 
 

  
 
ASSISTEIXEN PRESENCIALMENT: 

 
 

Xavier Llobet President de Coreixample 
 
Marco Antonio García Vocal de Xarxa de Comerç Divers 
 
Pablo Fernández Vocal del Mercat Dominical de Sant Antoni 
 

 
 

Pau Gonzàlez Regidor del Districte de l’Eixample 
 
Jordi Matas Conseller Tècnic del Districte de l’Eixample 
 
Pedro J. Sánchez Conseller del Districte - Grup Municipal C’s 
  
Isabel Pallejà Consellera de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica del  
 Districte de l’Eixample 
 
Marc Martínez Conseller del Districte – Grup Municipal PSC 

 

 

Elena Vázquez Tècnica del Departament de Comunicació del Districte de 

l’Eixample 

 

Joan Ramon Muset Cap de l’OPEE  

 
Manel Devesa Tècnic de l’OPEE 
 
Carles Vázquez Director del Servei de Neteja de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Meritxell Munné Tècnica de SIRESA 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 

 

 

Oficina de Promoció Econòmica 

Districte de I' Eixample 
C/ València, 307, 1-3 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat/eixample 

  
 

 

3 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1) Presentació campanya Nadal 2022. 
2) Nova contractació i servei de neteja.  
3) Presentació de programes d’ajuda al comerç de Barcelona Activa.  
4) Precs i preguntes. 

 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 

 
El Sr. Pau Gonzàlez, regidor del districte, obre la sessió saludant als presents, presenta els 
punts de l’odre del dia i cedeix la paraula al Sr. Manel Vázquez per tal d’iniciar el primer punt 
establert. 
 

 
1) Presentació campanya Nadal 2022. 
 

El Sr. Manel Vázquez manifesta que la idea es consolidar la idea de la campanya de Nadal 
de l’any passat, destacant que la subvenció per a enllumenat de vies públiques es manté en 
un 75% assumit per l’ajuntament. En breu es publicarà al BOPB la relació de sol·licituds 
admeses per tal de resoldre definitivament les sol·licituds de subvenció i pagar el més aviat 
possible. També en el cas de la licitació de trams d’enllumenat organitzada per l’ajuntament i 
a la que es poden afegir les entitats comercials, el cost suportat per l’ajuntament arriba al 
50%.  
 
Les activitats de dinamització comercial realitzades al districte, unes 10 cadascú, estan en 
fase de valoració de la licitació i s’espera acabar la setmana vinent i proposar els 
adjudicataris. D’aquestes activitats, una de cada districte ha de ser organitzada per una 
entitat del territori.  
 
També es realitzarà l’activitat de Sons de Nadal en les mateixes ubicacions que l’any passat. 
Només canviaran aquelles que no van funcionar. Tot i que no té a veure amb la campanya 
de Nadal, s’inicia la campanya de Sons de Ciutat que és similar en el contingut, d’octubre a 
novembre i de gener a març. Són 10 actuacions per districte tot i que a l’Eixample i Ciutat 
Vella hi hauran un parell d’actuacions més.  
 
Aprofita la intervenció per fer esment de la subvenció de la campanya Aparadors Vius, per al 
canvi de persianes opaques per enreixades, amb 2.000 € per persianes fins un màxim de 
6.000 €. Aquesta campanya està actualment en vigor.  
 
El Sr. Oriol Agulló, en representació de l’eix Sagrada Família, diu que tenen pendent una 
resposta per part de la Direcció de Comerç respecte a la proposta de subvencions per a 
enllumenat de Nadal i si podrien tenir resposta abans de les vacances de Nadal.  
 
La Sra. Elisabet Prat, en representació de Coreixample, pregunta si els territoris afectats per 
les obres de la superilla poden tenir alguna activitat més de dinamització de Nadal per 
mitigar l’impacte d’aquestes obres, tenint en compte que al seu territori ja és difícil encabir-
les.  
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La Sra. Carolina Guilló, en representació de l’Associació de Passeig de Gràcia, diu que han 
presentat una ubicació alternativa a la proposta presentada i volia saber si s’ha rebut.  
 
El Sr. Vázquez contesta al Sr. Agulló dient que ho té present i que, de fet, proposa aquest 
divendres per tenir una reunió.  
A la Sra. Prat li respon que habitualment es mantenen les ubicacions de l’any passat en 
coordinació amb el districte però que estudiaran qualsevol proposta de millora que els hi 
arribi. A més, aquest any hi ha més actuacions previstes a l’Eixample amb la qual cosa 
podran cobrir més territori i sol·licita que li facin arribar les propostes al districte per tal de 
coordinar-les.  
El Sr. Devesa contesta a la Sra. Carolina Guilló per informar-la que han rebut la proposta 
d’ubicació alternativa i que s’ha transmès a la Direcció de Comerç. També confirma que tot 
l’entorn de l’eix verd de Consell de Cent afectat per les obres de la superilla gaudirà 
d’enllumenat de Nadal pagat íntegrament per l’ajuntament, concretament en els trams de 
Consell de Cent (de Viladomat a Aribau), Rocafort (de Josep Tarradelles a Avinguda de 
Roma), Girona (de Diagonal a Gran Via), Villarroel (de Provença a Gran Via) i també Ronda 
Sant Antoni (des de Comte d’Urgell a plaça Universitat). 
 
El Sr. Xavier Llobet, en representació de Coreixample, pregunta si la campanya de bonus 
consum que es va realitzar l’any vinent es realitzarà aquesta Nadal o amb anterioritat.  
 
El Sr. Manel Vázquez respon que aquesta campanya no està prevista realitzar-la aquest 
any. Va ser una campanya puntual per a reactivar el comerç després de les conseqüències 
de la pandèmia, però necessita molts recursos econòmics i ara per ara no està previst 
realitzar-la.  
 
L’Esther Burgos, en representació de l’Eix Fort Pienc, pregunta que què passarà amb la 
plataforma de venda online BCNMarket.  
 
El Sr. Vázquez contesta dient que aquesta plataforma és propietat de Barnacom, unió de les 
entitats de segon nivell Barcelona Oberta i Fundació Barcelona Comerç. L’Ajuntament ha 
financiat part d’aquesta plataforma i li va donar contingut amb la campanya de bonus 
consum. La plataforma no ha tingut l’èxit esperat com a plataforma de venda online i està 
actualment en desús. La Direcció de Comerç està a l’espera de que el propietari digui que 
vol fer amb ella  per tal d’estudiar si poden donar suport. 
 
 
 

2) Nova contractació i servei de neteja. 
 
El Sr. Pau Gonzàlez presenta al Sr. Carles Vázquez, director del Servei de Neteja i Recollida 
de Residus de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
El Sr. Vázquez inicia la seva intervenció dient que l’objectiu tant de la ciutadania, 
comerciants i ajuntament és el mateix, que és la millora de la neteja de la ciutat.  
 
En el cas de la nova contractació de neteja hi havia tres objectius a aconseguir: primer, 
canvi de contenidors; segon, augment de les freqüències de neteja; i tercer, nova 
maquinària.  
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En el cas dels contenidors, a l’Eixample ja s’ha fet el desplegament dels nous contenidors 
traient casos de zones molt puntuals. Aquest desplegament ha coincidit amb un augment de 
la generació de residus derivat de l’augment del turisme i l’activitat econòmica. El 
dimensionament inicial en alguns casos no ha estat l’adequat i hi ha hagut desbordaments, 
per la qual cosa s’ha solucionat amb l’augment de la freqüència de recollides (a l’Eixample, 
els contenidors de paper i cartró es recullen actualment dos cops al dia; i envasos un cop al 
dia). Tot i això, en alguns casos continuen havent-hi problemes i s’ha reforçat amb un 
número més gran de contenidors (a l’Eixample, 100 més) i canvi en la ubicació i distribució 
de contenidors.  
Pel que respecta a les freqüències de neteja, a l’Eixample tres dies a la setmana es fa 
escombrat anual, tres dies a la setmana escombrat amb màquina i un cop a la setmana 
rentat amb aigua. La neteja amb aigua es fa en horari de nit i això provoca que el servei 
sigui menys visible, però es continua prestant.  
No ha ajudat el fet que no han pogut disposar de tota la maquinària nova per problemes de 
subministrament dels vehicles, però ja han començat a arribar i es van resolent els 
problemes. 
 
Les neteges s’han passat en horari de nit per tal de no destorbar l’activitat comercial amb la 
presència del servei. També, relatiu al comerç, es realitza la recollida de paper i cartró de 
forma diària deixant els residus al costat de la porta de l’establiment mentre que 
anteriorment només es realitzava tres dies a la setmana. Estan informant d’aquestes 
novetats del servei a tots els establiments de la ciutat amb desplegament de persones que 
els visiten i, a més d’informar, també recullen les queixes, incidències i observacions dels 
comerciants.  
 
També exposa que les obres que es realitzen actualment a la ciutat, especialment per al 
servei de recollida de cartró, són problemàtiques i reclama que si s’observen deficiències en 
el servei es comuniquin al Servei de Neteja. Aquestes queixes i incidències haurien de ser 
concretes, indicant horaris, ubicacions, tema en concret, etc. perquè d’aquesta forma 
s’acosten a la solució del problema.  
 
S’obre un torn d’intervencions on intenta intervenir el Sr. Jordi Arias, en representació de 
Sant Antoni Comerç, però no ho pot fer per problemes amb la connexió i fa arribar les seves 
preguntes pel xat.  
 
Mentrestant, intervé el Sr. Llobet reclamant educació per part de la ciutadania i més civisme, 
posant un exemple concret d’un establiment que realitza sistemàticament la seva recollida 
de residus de forma inadequada. A més, amb el servei antic de neteja els establiments que 
tenien davant un carril bici no podien deixar els cartrons davant el comerç i ho havien de fer 
al contenidor blau.  
 
El Sr. Pablo Fernández, en representació del Mercat Dominical de Sant Antoni, manifesta 
que en els darrers mesos han obert unes 25 incidències per l’estat de la neteja als voltants 
del mercat de Sant Antoni perquè s’acumula molta brutícia sota la marquesina del mercat, 
que es on desenvolupen la seva activitat. Pregunta si es podria activar una brigada 
específica per a aquell entorn i també diu que manquen papereres als voltants. També 
manifesta que la neteja amb aigua no és procedent en el seu cas perquè fa malbé els llibres 
i materials que venen, però que aquest fet es va posar en coneixement de la Direcció de 
Neteja i s’ha solucionat satisfactòriament.  
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El Sr. Jordi Arias fa arribar les seves qüestions per escrit i es reprodueixen a continuació. 
Diu que la recollida diària de cartró ha fallat en algunes ocasions. També diu que no passen 
per fer la recollida dels contenidors i, finalment, que s’acumulen massa contenidors davant 
d’un mateix establiment.  
 
La Sra. Natàlia Mas, en representació dels Encants, diu que tenen problemes perquè el 
territori és fronterer amb el districte de Sant Martí i allà el contracte el desenvolupa una altra 
empresa diferent a la de l’Eixample. Aquest fet provoca distorsions relatives als horaris, 
freqüències i característiques del servei. 
El Sr. Pau Gonzàlez sol·licita a les entitats comercials a fer difusió de les bones pràctiques 
en matèria de neteja entre els seus associats.  
 
El Sr. Oriol Agulló exposa que al mes de maig van mantenir una reunió amb regidoria per tal 
de fer una passejada pel barri de Sagrada Família per tal de veure les qüestions que 
afectaven a la neteja de forma recurrent i com afectaria la nova contractació. Sol·licita si es 
pot tornar a repetir aquesta passejada.  
 
Intervé el Sr. Carles Vázquez per a respondre les qüestions plantejades i comença dient al 
Sr. Llobet que han iniciat una campanya de comunicació en la que informadors passen pels 
establiments comercials donant tot tipus d’indicacions sobre el servei de neteja. Amb 
aquesta campanya hi ha una voluntat política de que hi hagi sancions per comportaments 
inadequats, però abans de començar a sancionar s’ha d’informar bé i a tothom. La nova 
contractació de neteja ja contempla l’existència dels carrils bici i s’adequa a ells, mentre que 
l’antiga se’ls va trobar sobrevinguts quan ja estava en marxa.  
Pel que fa al Mercat Dominical de Sant Antoni manifesta que és qüestió d’afinar l’hora d’inici 
del servei per tal de no destorbar l’activitat del mercat, per la qual cosa es posaran en 
contacte amb ells i ho aclariran. 
Reconeix que la recollida comercial falla alguns dies però mínim passen tres vegades al dia. 
En alguns casos no és suficient, però no poden passar en tot moment, per la qual cosa 
espera que quan es comenci a sancionar comportaments inadequats, el desbordament de 
contenidors es redueixi. També diu que la presència de contenidors davant els establiments 
comercials és un equilibri molt difícil i que si hi ha algun cas concret, que se li faci arribar i 
l’estudiaran.  
Els límits administratius dels districtes provoca que alguns casos el contractista que hagi 
guanyat aquell lot no contempli la mateixa recollida que al districte del costat. El servei i els 
dies poden canviar en funció del territori on es desenvolupa i el contractista que ho 
desenvolupa. Intentaran solucionar problemes puntuals, però estan sotmesos a les 
limitacions territorials imposades per la contractació.  
Indica que ha de fer el retorn i el seguiment de la reunió realitzada amb Sagrada Família i 
destaca que aquests espais d’escolta són molt positius. En aquest sentit, es compromet a 
intentar repetir aquestes passejades amb la resta d’entitats per tal de detectar problemes i 
afinar el servei. 
 
El Sr. Llobet intervé per a preguntar si els comerciants poden deixar els mobles els dies de 
la recollida que té assignat el veïnat como si fossin particulars. El Sr. Vázquez contesta que 
sí perquè no comproven la raó social de qui deixa el moble, però que si volen un servei 
específic en un dia específic han de pagar el servei. 
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3) Presentació de programes d’ajuda al comerç de Barcelona Activa. 
 

La Sra. Juárez intervé telemàticament i realitza un presentació dels programes d’ajuda al 
comerç de Barcelona Activa, molts dels quals es duen a terme en col·laboració amb la 
Direcció de Comerç. 
 
Comença pel programa “Comerç a punt”, que és d’assessorament especialitzat i 
personalitzat al comerç. Indica que l’Eixample és el districte de la ciutat on més establiments 
participen. 
 
 
També el programa “Impulsem el que fas”, que té diverses modalitats i des de fa un parell 
d’anys la que correspon a “Amunt Persianes” fomenta la dinamització de locals comercials 
en planta baixa. 
 
Una tercera subvenció, que es troba actualment activa, és “Aparadors Vius” i suposa un ajut 
de 2.000 € per a canviar una persiana fosca per una enreixada, amb un màxim de tres 
persianes per establiment.  
 
Intervé la Sra. Natàlia Mas per a comentar que el programa “Comerç a punt” té una valoració 
molt positiva però els hi manca saber quin ha estat el seguiment i resultat final dels 
participants, sobre tot en el cas que a ells els interessa més, que és el dels associats.  
La Sra. Juárez respon que tenen problemes per facilitar aquestes dades a les entitats 
comercials que els deriven els seus associats per una qüestió de protecció de dades. 
També diu la Sra. Mas que els hi seria d’utilitat disposar dels serveis dels traductors que 
s’han fet servir per arribar als comerciants d’origen xinès o paquistanès.  
La Sra. Juárez diu que no disposa d’aquests serveis de traducció i el Sr. Devesa explica que 
els que s’han fet servir fins ara han estat perquè els ha facilitat el districte mitjançant el 
projecte “Xeix”.  
 
La Sra. Burgos incideix en què és important tenir les dades de participació al programa 
“Comerç a punt” perquè quan van a oferir aquest servei als associats no repetir-se i proposa 
incloure alguna clàusula de cessió d’aquesta dada en concret en el formulari de petició del 
servei. A la Sra. Juárez li sembla una bona idea i li farà arribar als seus serveis jurídics per 
mirar de que es pugui implementar. 
 
La Sra. Prat incideix novament en la qüestió de tenir la informació per tal de poder oferir 
correctament els seus serveis.  
 
El Sr. González reclama buscar una solució a aquesta qüestió. 

 

 
 4) Precs i preguntes. 
 
La Sra. Prat pregunta per unes banderoles que s’han col·locat a la ciutat relatives al comerç 
de la ciutat i pregunta per què s’ha fet a l’agost gairebé, quan la ciutat està buida.  
 
El Sr. Fernández indica que al Mercat Dominical de Sant Antoni hi ha un problema reiterat 
de sensellarisme i si hi ha algun programa per tal d’ajudar a la gent que pernocta a l’entorn. 
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Respon el Sr. González a l’última qüestió dient que pel tema de sensellarisme hi ha molta 
gent treballant-hi i molts recursos dedicats. Posa com a exemple, la informació que es 
realitza als visitants, per exemple, a l’aeroport del Prat tot i que no és terme municipal de 
Barcelona. Reconeix que tot i els esforços no es tenen els resultats desitjats i reclama també 
la intervenció d’altres administracions. No obstant això, si tenen alguna problemàtica 
concreta reclama que es posin en contacte amb els serveis del districte per tal d’actuar. 
Intervé també en aquest punt el Sr. Devesa per a destacar que al districte aquestes 
peticions d’actuació es posen en contacte dels tècnics de prevenció i aquests es desplacen 
a les ubicacions indicades per tal d’avaluar la situació, parlar amb les persones implicades i 
mirar quina és l’actuació més aconsellable per a cada cas.  
 
Pel que respecta a la campanya de comunicació comentada per la Sra. Prat, el Sr. Devesa 
comenta la informació que té en absència del Sr. Manel Vázquez. Comenta que la 
campanya és molt recent i es diu “Comerç amb cara i ulls” i que habituament Direcció de 
Comerç comunica l’inici a totes les entitats. La campanya consisteix amb banderoles i uns 
vídeos de youtube als que participen comerciants de la ciutat i, on de fet, a l’Eixample es va 
reclamar la participació d’algun comerciant mitjançant les associacions i surten en aquests 
vídeos. Sobre la conveniència de les dates triades no pot contestar i suposa que Direcció de 
Comerç haurà triat aquest període perquè ho consideraven oportú i també a l’octubre es 
repetirà.  
 
La Sra. Prat reclama coordinació per tal de fer una difusió més gran i potent del missatge 
llençat per la Direcció de Comerç i poder comptar amb les entitats comercials. 
 
La Sra. Pallejà indica que es passarà més informació al respecte i, sobre tot, de cara al mes 
d’octubre repetir-la amb una difusió molt més gran.  
 
El Sr. González intervé per a informar que s’ha obert un canal de Telegram on s’informaran 
de l’estat de les obres al districte i de la seva afectació al comerç. A banda d’això, destaca 
que tenen, com sempre, a l’equip de l’Oficina de Promoció Econòmica per tal de fer arribar 
qualsevol problemàtica o incidència relativa al comerç. 
 
El Sr. Gonzàlez agraeix la feina de les entitats, desitja bon estiu a tothom i s’acomiada. 
 
La Sra. Pallejà acomiada la sessió agraint al presència de tots els assistents i els desitja bon 
estiu. 
  
El que es fa constar als efectes escaients.  
 
 
Isabel Pallejà i Milà 
 
Consellera de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica del  Districte de l’Eixample 
 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2022   

 


