
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM SESSIÓ CONSELL 
DE COMERÇ DE NOU BARRIS 
 
 
Data: 4 de novembre de 2017 
Lloc: Sala d’actes de la Seu de Districte 
Hora: 15 hores 
 
 
MESA: 
Sr. Mario Garcia, conseller de comerç,i Sra Cèlia Montserrat , tècnic de comerç 
 
S’excusen: la Sra. Mercè Garcia, directora de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. 
Jaume Vila, president dels concessionaris del Mercat de la Mercè, i la Sra Blanca Calleja, 
presidenta de l’associació de Botiguers de Turó de la Peira 
 
CONSELLERS/ES PRESENTS: 
Sr.Manuel Cubero, conseller Barcelona en Comú, Sr. Adrià Ventura, conseller PDCAT, Sr. Javier 
Barreña, conseller PPC, Sr. Juan del Olmo, conseller C’n  
 
ENTITATS ASSISTENTS: 
Eix Nou Barris Centre Comerç 
Eix Maragall 
Associació Comerciants Fabra Centre 
Associació Comerciants de Valldaura 
 
Total assistents 12 persones 
 
Ordre del dia 
 

1. Elecció vicepresidenta/vicepresidenta del Consell 
2. Membres de la Comissió Permanent 
3. Presentació de cartera de serveis a càrrec de la directora de la Direcció de Comerç, Sra. 

Mercè Garcia ( per confirmar ) 
4. Informacions 
5. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
En primer lloc el conseller Mario Garcia s’excusa per al retard del consell i per la improvisació 
d’aquesta reunió, però ha estat per causes de salut 
 

Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis al Territori 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 
 



 
 
 
 
 
A dia d’avui queda constituït  el Consell de Comerç que, a petició de les entitats de Comerç i 
que amb el suport de tots els grups polítics, havien demanat de que no estigués integrat en el 
Consell d’ocupació, Economia Social i Solidària i de Comerç de Nou Barris, donada la 
importància del comerç i les seves especificitats 
NOU BARRIS 
 
 
Primer punt 
Elecció vicepresidenta/vicepresidenta del Consell 

Per unanimitat s’escull com a vicepresident del Consell al Sr. Joan Romero, president de l’Eix 
Maragall i, se’l convida formar part de la taula i, se li dóna la paraula 

 
El comerç ha de tenir més pes específic en el districte , no només per parlar de subvencions si 
no per parlar de polítiques de comerç, especialment del de proximitat, s’ha de poder parlar 
també de l’aposta pels mercats en front de les grans superfícies.  
S’ha de garantir la legalitat donat que actualment no hi ha pla d’usos, que anava molt bé per no 
concentrar un mateix tipus d’activitats en un mateix territori. Hem de trobar la manera de saber 
quins comerços es posen en el territori. 
 
S’han de poder treballar amb el comerç, tots aquells temes relacionats amb la ciutat, Transport 
Públic, Comunicació, Enllumenat, Urbanisme, Seguretat i de la realitat comercial 
 
 
Segon punt 
Membres de la Comissió Permanent 
Es tracta d’una comissió pròpiament de treball, no tan per debatre sinó per avançar en la feina, 
i per tant es decideix que queda com estava, i pot venir qualsevol associació de comerç 
 
Tercer punt 
Resta pendent per al proper Consell 
 
Quart punt 
Informacions 
S’informa de la col·locació de casetes per la campanya de nadal que, aquest any s’incrementa 
en una caseta més, una situada com l’any passat a la pl. Virrei Amat i, un altra a la pl. Francesc 
Layret 
Es comenta que per al proper any s’hauria d’estudiar un altre sistema, com el de donar el paper 
distintiu de nadal als comerços associats, i ells puguin personalitzar els embolcalls dels regals 
 
 
Cinquè punt 
Precs i preguntes 
Per tal de poder treballar els temes previstos per l’any que be, es decideix data de la propera 
comissió de seguiment que serà el dimarts 12 de desembre 
 
Es dóna per acabat el consell a les 16 hores 

 
 

  


