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CONSELL DE COMERÇ I MERCATS DE NOU BARRIS – RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE
DEL DIA I ACORDS
Data: 14 de juliol de 2020
Hora: 14.00 h
Lloc: Sala de Plens de la Seu del Districte de Nou Barris
Persones assistents
President: Andrés Rodríguez Domínguez, Conseller de Comerç i Mercats de Nou Barris
Vicepresident: Joan Romero, membre de l’Eix Maragall
Assistents: M Dolores Terron, de l’Assoc. Comerciants Entorn Virrei; Mayte Fernández i Juan
Tornero, de l’Eix Nou Barris; Mariana Juárez i Montse Frechilla, de l’Eix Maragall; Jesús Mir de
Fabra Centre; comerciants
Representants dels grups polítics: Montserrat Cuspinera d’ERC; Noemí Martín, de C’s; Esther
Flaquer, de Barcelona en Comú; Adrià Ventura
Tècniques Municipals: Esmeralda Blasi, de Barcelona Activa, Esther Alcalde i Blanca Catalá, del
districte de Nou Barris.
S’excusen
Marta Herrera i Santi Ruiz, dinamitzadors comercials de les Associacions de Comerciants de
Roquetes, Turó, Trinitat Nova, La Rambleta, Zona Nord i Valldaura.
Ordre del Dia

1. Presentació de l’actual Regidor del Districte de Nou Barris, F Xavier Marcé Carol
2. Aprovació de l’acta anterior de 5 de desembre de 2019
3. Relleu de la Vicepresidència del Consell
4. Com ha afectat al comerç de Nou Barris el COVID-19
5. Mesures preses per part de l’Ajuntament de Barcelona i Districte de Nou Barris
arran el COVID-19 i de cara a la nova normalitat.
6. Torn obert de paraules

Resum

1. Presentació de l’actual Regidor del Districte de Nou Barris, F Xavier Marcé Carol.
El Conseller excusa l’absència del Regidor per incompatibilitat d’agenda. Fa esment de
la seva trajectòria i experiència professional, entre altres en temes d’economia,
turisme i indústries creatives.

2. Aprovació de l’acta anterior de 5 de desembre de 2019
L’acta s’aprova per unanimitat.
3. Relleu de la Vicepresidència del Consell
Juan Romero posa a disposició del consell el seu càrrec, ja que la junta de l’Eix
Maragall s’ha renovat recentment i ja no en forma part. Agraeix el recolzament. El
conseller li valora la tasca efectuada.
Per unanimitat, s’aprova que el càrrec l’ocupi l’altre candidat a la vicepresidència,
presentat a l’última renovació, efectuada el 5 de desembre de 2019, Juan Tornero
Hortelano.
4. Com ha afectat al comerç de Nou Barris el COVID-19
Els dinamitzadors comercials comenten que el COVID-19 ha afectat molt al comerç i
encara més a la restauració.
Els mercats van vendre molt en el confinament. El petit comerç també va vendre força
en les primeres fases de la desescalada.
Amb la nova normalitat, en el moment que s’han obert centres comercials i s’ha
permès la mobilitat, les vendes han disminuït. Les xifres de venda en campanya de
Rebaixes són inferiors a les d’anys anteriors.
Els dinamitzadors comercials han sigut una primera línia de contenció del malestar del
comerciant. Al mateix temps, han patit la manca d’ingressos de les entitats, pel no
cobrament de quotes. La situació de neguit del comerç ha fet que aquest no sempre
estigués receptiu als missatges dels dinamitzadors.
Pel que fa a la restauració, s’està d’acord en què aquest sector està encara molt
afectat. La gestió d’ampliació de terrasses extraordinàries pel COVID-19 no és lo
suficientment àgil i encara hi ha forces expedients sense resoldre. D’altra banda, fora
bo controlar l’aforament de les terrasses, ja que no sempre es respecta el reglament i
els rebrots de la COVID-19 van en augment.
A l’administració se li demana que s’avanci a possibles confinaments futurs amb
mesures que arribin a la ciutadania: ajuts, campanyes comercials i de restauració
visibles i entenedores, més agilitat en els processos i acompanyament.
5. Mesures preses per part de l’Ajuntament de Barcelona i Districte de Nou Barris
arran el COVID-19 i de cara a la nova normalitat.
El conseller explica que l’Ajuntament ha intentat donar respostes a tos els diferents
reptes de la crisi COVID-19, també als del comerç i restauració. Repassa les línies de
treball esmentades a l’anterior consell i que s’estan treballant, de manera accelerada

degut al COVID-19: digitalització, associacionisme comercial, consum responsable,
PAE, taxes a les plataformes digitals,...
Ha obtingut bones crítiques de la campanya de comerç de ciutat, a la qual s’ha sumat
districte.
La campanya de comerç de Nou Barris, iniciada al mes de juny no ha fet més que
començar. S’està treballant per estendre-la en el temps, de manera estacional, amb
diferents productes de màrqueting com els ja consensuats amb les entitats (bosses de
tela).
La representant de Barcelona Activa, explica mesures preses al llarg del COVID i
destaca l’acció proactiva efectuada. Cal donar a conèixer més l’espai municipal per a la
promoció econòmica i l’ocupació de Nou Barris Activa, c/Vilalba dels Arcs, 39-41, i el
Punt d’Atenció Econòmica (PAE) de Nou Barris perquè no s’aprofiten del tot. Cal parlar
de coresponsabilitat per tal de què tots els implicats sumin a l’hora de d’impulsar
mesures, donar-les a conèixer i aprofitar-les. Només s’han apuntat 4 comerços del
districte al programa Comerç a Punt.
Facilita indicadors com el nombre
d’assessoraments presencials i telemàtics adreçats a empreses i a emprenedors
(digitalització, lloguers, què puc fer i com en la desescalada,...).
Es fa repàs de les mesures preses per l’Ajuntament i el Districte de Nou Barris:
Autònom + (amb indicadors), servei de suport per recerca de recursos financers, PAE,
subvencions per a la digitalització del comerç, ajuts per pagar lloguers de locals
comercials, servei de mediació de conflictes de lloguer, formacions de Barcelona
Activa, programes com Impulsem el que fas.

6. Torn obert de paraules


Es pregunta sobre la plataforma digital marketplace que està preparant la Direcció de
Comerç. S’està estudiant, l’opció més viable és que sigui un repositori, que aglutini els
existents a la ciutat.



Es confirma que Barcelona Activa acompanya en tot el procés d’emprenedoria, ex. es
posa en contacte a possibles interessats per q uè facin mancomunitat, estudi de
viabilitat econòmica,...



Les entitats proposen fer una campanya comercial adreçada a la restauració. També
que la campanya de comerç, inclogui comunicacions més visuals, com la realització
d’un vídeo promocional del comerç local, que doni a conèixer també el districte, però
no només els llocs emblemàtics.



Es demana que es continuï treballant en la línia de fer actes de ciutat descentralitzats,
a Nou Barris.

A les 15.48 h finalitza el Consell

M Blanca Catalá Jiménez
Tècnica referent de Comerç i Mercats

