
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM SESSIÓ CONSELL 
DE COMERÇ DE NOU BARRIS 
 
 
Data: 29 de maig de 2018 
Lloc: Sala d’actes de la Seu de Districte 
Hora: 15 hores 
 
 
MESA: 
Sr. Manuel Cubero, conseller de comerç, Sr. Xavier Olivella, gerent de l’Institut de Paisatge Urbà 
i Qualitat de Vida, Sra. Glòria Lacruz, Tècnic Coordinadora Desenvolupament de Proximitat de 
Barcelona Activa i Sra Cèlia Montserrat , tècnic de comerç 
 
CONSELLERS/ES PRESENTS: 
Mario Garcia , PSC, Adrià Ventura, PDCAT, Noemi Martin, C'S, Juan del Olma, C'S 
 
ENTITATS ASSISTENTS: 
Eix Nou Barris Centre Comerç 
Eix Maragall 
Associació Comerciants Entorn Virrei-Borbó 
Associació Comerciants Fabra Centre 
Associació Comerciants de Roquetes 
Associació Concessionaris Mercat de la Mercè 
 
Total assistents 20 persones 
 
Ordre del dia 
 

1. Pla de desenvolupament econòmic del Districte ( PDE ), línia estratègica de Comerç. 
2. Presentació nova ordenança de Terrasses 
3. El Comerç de Nou barris es mou 
4. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
El conseller explica la primera edició del Premi de restauració, organitzat des de la Regidora de  
Comerç i Mercats, i en que un restaurant del Districte va sortit guanyador, en la modalitat de 
integració en el barri, el restaurant Cinco Hermanos del  barri de Canyelles 

 

Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis al Territori 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
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Des de la Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats, dins de la Mesura de Govern de suport i 
impuls a la restauració de juliol 2016,  vol desenvolupar el Premi de la Restauració per fomentar 
que la qualitat i l’excel·lència siguin trets diferencials de la restauració barcelonina, i que es 
converteixin en el futur, mitjançant la reiteració temporal, en un referent pel seu 
reconeixement.  

Aquest premi han de servir per a destacar els bons restaurants de barri (proximitat), donant-los 
valor, i fomentat les zones no turístiques, esponjant la ciutat .  

El premi constava de 3 categories 

1. Qualitat gastronòmica (producte):  Ampli recorregut gastronòmic avalat pels clients del 
barri, veïns i les seves diverses associacions.  

2. Integració en el barri (social): Identificació del restaurant amb les particularitats de 
l'entorn i territori.  

3. Local notori o innovador (establiment): Local singular pel seu concepte o per la 
seva trajectòria històrica. Establiment notori per la seva originalitat. 

Els objectius a assolir amb aquests premis son: 

1.            Potenciar i destacar la restauració de qualitat al territori (barri). 

2.            Destacar iniciatives locals i posar-les en valor.  

3.            Foment del consum de productes de proximitat, saludables i kilòmetre zero.  

4.            Fomentar la Integració dels ciutadans i els establiments de qualitat al territori.   

 Amb aquest Premi, es vol reconèixer als establiments que hagin destacat durant l’any per tenir 
un fort vincle amb el barri, o per contar amb valors com la integració, la qualitat de vida, la 
innovació i l’adaptabilitat als nous temps.  
 
Primer punt 
Pla de desenvolupament econòmic 

Glòria Lacruz de Barcelona Activa, fa una petita explicació del PDE (Pla Desenvolupament 
econòmic del districte) en el que intervenen diferents actors del territori, amb 8 línies 
estratègiques i trenta mesures . 

Informa també de la nova Oficina Nou Barris Activa, com a punt d’activació econòmica com 
a mesura també,  i que serveix per informar i assessorar iniciatives empresarials i 
comercials. Es crea un punt de defensa dels drets laborals, que és el segon punt que hi 
ha a la ciutat de Barcelona (el primer punt creat està en Ciutat Vella ) 



 
 
 
 
 
Es presenten els diferents programes i estudis a que és poden acollir els emprenedors i 
comerciants i que com a exemple  poden ser:  l’Assessorament personalitzat als comerços, 
Eficiència energètica, o l’estudi de la precarietat laboral. 

Es donen fulletons amb la carta de serveis de Barcelona Activa 
 
Segon punt 
Presentació nova ordenança de terrasses 
 
Pren la paraula el Sr. Xavier Olivell, gerent de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de 
Vida que, exposa la modificació de l’ordenança (20 de desembre de 2013), aprovada  en el 
Plenari de Consell Municipal , en la sessió celebrada el 29 de juny de 2018 
En l’anterior Ordenança hi havia mancances importants, especialment  per no estar adaptada a 
les diferents casuístiques dels territoris de la ciutat. 
 
Actualment es deixa a cada districte la interpretació i la implementació de la Normativa segons 
el territori i l’activitat, per tant com a objectiu principal flexibilitzar la Normativa . 
Com a suport hi ha la Comissió Tècnica de Terrasses, de naturalesa consultiva, dissenyada, 
específicament per avaluar diferents aspectes tècnics previstos a l'Ordenança de Terrasses.  

L'Institut del Paisatge Urbà (IMPUQV) exerceix les funcions de Secretariat de la Comissió 
Tècnica de Terrasses, aprovades per Decret de l'Alcaldia de 17 de juliol de 2014. La Comissió 
depèn d'Ecologia Urbana i compta amb participació dels sectors socials i professionals 
relacionats amb el territori, les persones i el comerç de la ciutat. També té per objecte 
elaborar les propostes o instruccions necessàries per interpretar i aclarir les qüestions que es 
plantegin en l'aplicació de l'Ordenança. 

Tercer punt 
El Comerç de Nou Barris es mou 
 
Es fa una petita explicació de la propera sortida de comerç “El Comerç de nou Barris es mou” 
que es farà el proper dissabte 2 de juny, i el dia 19 de juny en la Comissió de permanent es 
farà la seva valoració. 
 
Quart punt 
Precs i preguntes 
 

• Els comerciants no s’impliquen prou i sempre acaben tirant les mateixes persones 
• S’haurien de fer accions en que poguessin venir els comerciants 
• Amb el pla de desenvolupament no es veuen prou acompanyats 
• No hi ha res pitjor que perdre la il·lusió 

 
S’entomen aquestes inquietuds per veure la forma de treballar-ho 
 
 
 
Es dóna per acabat el consell a les 16:45 hores 

 
 

  

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2013&12/022013032523.pdf&1

