
 

  

Districte de Sant Andreu 
 

 

 

 

 

Consell de Comerç 
Districte de Sant Andreu 

13 de novembre de 2019 
Hora: 15 h. 
Lloc: Sala Andreu Cortines 
 
 
Ordre del dia: 

 
1. Benvinguda   

2. Aprovació de l’acta de la reunió anterior, si s’escau. 

3. Presentació campanya de Nadal de l’Ajuntament de Barcelona, a càrrec de Esther Alcalde, 

tècnica de la Direcció de Comerç. 

4. Presentació procés participatiu elaboració línies de comerç a incorporar al PAM/PAD, a càrrec de 

Albert Martin, tècnic de participació Districte de Sant Andreu. 

5. Informacions vàries. 

6. Precs i preguntes.  

 
Assistents: 
 
Representants de les associacions de comerciants: 

 

Sra. ROSI MENDIOLA, Eix Maragall 
Sra. MARIANA JUAREZ, Eix Maragall i Unió de Botiguers Congrés Indians 
Sr. ENRIQUE GIL, Sagrera Activa Associació de Comerciants 
Sra. NURIA PEREZ, Sagrera Activa Associació de Comerciants 
Sr. JAVIER TORT,  Sagrera Activa Associació de Comerciants 
Sra. MONTSERRAT GONZALEZ, Eix comercial de Sant Andreu 
Sr. PROSPER PUIG, Eix comercial de Sant Andreu 
Sra. RUT SANS, Eix comercial de Sant Andreu 
Sra. YASMINA ANDRES, Eix comercial de Sant Andreu 
Sr. XAVIER SABATE, Unió de Botiguers Congrés Indians 
Sra. MONTSERRAT ALEMANY, Associació Concessionaris Mercat de Felip II 
Sra. MONTSERRAT BOTE, Associació comerciants Bon Pastor 
Sr. RAMON GARCIA, Associació de comerciants Onze de Setembre 
Sra. LOURDES GARCIA, Associació de comerciants Onze de Setembre 
Sra. CRISTINA CONTELLES, Sant Andreu Nord Comerç  
 
Representants Partits Polítics: 

 

Sr. ISABEL LOSCOS, Partit dels Socialistes de Catalunya 
Sra. MONTSERRAT REYES, Esquerra Republicana de Catalunya 
Sra. ANNA GARCIA, Barcelona pel Canvi 
Sr. MARCOS RODRIGUEZ, Ciutadans 
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Sra. ANNA SATORRA, Junts per Catalunya 
 
 
Representants Municipals: 

 
Sra. ISABEL LOSCOS, consellera de comerç del Districte de Sant Andreu 
Sr. ESTHER ALCALDE,  Direcció de Comerç 
Sra. HELENA SERRASOLSAS, responsable de promoció del Districte de Sant Andreu 
 
 
 

Desenvolupament de Consell de Comerç: 

Es dona la benvinguda als assistents, es fa la presentació a tothom de la nova consellera de 
comerç i s’aprova l’acta del consell anterior per unanimitat. 

Agraïment per part del consellera de comerç a  totes les associacions de comerciants i a la part 
tècnica per tota la tasca que s’està portant a terme dia a dia per promocionar el comerç dels 
nostres barris i invita a seguir treballant en la mateixa línia aquests propers anys. 

1.- Presentació campanya de Nadal de l’Ajuntament de Barcelona, a càrrec de Esther 

Alcalde, tècnica de la Direcció de Comerç. 

Des de la Direcció de Comerç ens informen de les diferents línies i activitats que inclou la 

Campanya de Nadal 2019. 

S’inicia el dia 28 de novembre  amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal que enguany es fa al 

nostre districte i en concret a la pl. de Can Fabra. L’acte començarà a les 17,45 h. i l’encesa 

oficial serà a les 18,30 h. 

A part de l’enllumenat de Nadal que han demanat les diferents associacions, des de l’Ajuntament 

es posarà enllumenat en determinades zones dels districtes que estan afectades per obres de 

llarga durada i també en barris que tinguin pla de barris. 

Es portaran a cada districte 11 activitats diferents que cada districte distribuirà pels diferents 
territoris.  

Les activitats són:  
 
Contes de comerç, Nadal al territori, Al Nadal i al nostre barri! Gòspel de proximitat!, Màgia i 

teatre amb dues comerciants ben especials!, Nadal a ritme de barri, Joguines imaginàries, 

Representant les botigues, collage de Nadal!, Espectacle i taller de circ, Nadal Croma Key, 

Robòtica Nadalenca, Danses i botigues, Nadal a ritme de swing. 
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També s’informa que es farà marxandatge igual que l’any anterior. Hi haurà cartes de reis mags i 

etiquetes per a posar en els regals per poder repartir a les associacions pels comerciants. 

El repartiment es farà a cada districte en funció del número d’associacions i també proporcional 

al nombre d’associats a cadascuna. 

Aquest material es farà arribar als districtes el més aviat possible per a que pugui ser repartit. 

Al marge de les accions i activitats que fa l’Ajuntament s’informa que han rebut una iniciativa per 

part del Cirque du Soleil. 

La promotora de l’espectacle farà un sorteig de 100 entrades dobles a través dels comerços 

associats i els mercats municipals, aquest sorteig és organitzat i gestionat al 100% pel Circ. 

Es produiran 500.000 butlletes numerades que es faran arribar als districtes per a que es pugui 

fer la distribució a les diferents associacions i mercats municipals per ser repartides pels 

comerciants i paradistes, es calcula que hi hauran unes 40-45 butlletes per comerç i es 

començaran a repartir del 28 de novembre al 8 de desembre o fins a l’exhauriment. El sorteig es 

farà el dia 11 de desembre i els 100 números guanyadors podran assistir a la funció del dia 15 de 

desembre a les 16 hores. 

Tan les bases del sorteig com els guanyadors es publicaran al web www.messicirque.com. 

 

Torn de paraules: 

P. Es demana la possibilitat que per anys vinents es tingui en compte al igual que en altres carrer 

(Aragó, Gran via, etc.), que per part de l’Ajuntament es posi enllumenat de Nadal a l’av. 

Meridiana, que és una entrada a la ciutat per la part nord. 

R. Es pren nota i es valorarà la proposta. 

 

P. El cartell de Nadal sempre arriba molt tard i no es pot fer difusió de les activitats o actes 

d’encesa que es fan en els barris i que es necessita molta difusió. També es demana si es faran 

adhesius d’establiment col·laborador amb l’enllumenat de Nadal. Es fa una queixa sobre com 

s’està portant la informació del concurs d’aparadors al barri del Bon Pastor, donat que s’ha obert 

a tots els comerços. 

R. El cartell ja fa temps que s’està treballant i segurament sortirà a primers de la setmana vinent. 

Els adhesiu de la campanya d’enllumenat ja fa dos anys que no es fan, hi ha associacions que 

http://www.messicirque.com/
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se les fan ells mateixos. Pel que fa al concurs d’aparadors la directriu es posar-se en contacte 

amb els referents de Pla de Barris i amb les associacions de comerciants i mercats municipals. 

 

P. Quan es fa la presentació de la campanya de Nadal de ciutat, que és un projecte molt bonic, 

s’hauria de mirar de poder relacionar-la amb les dels territoris. Enguany hi ha molts personatges 

de la campanya que són exportables als territoris i no s’aprofita aquesta oportunitat. 

 

P. L’any passat va tenir molt d’èxit les xapes. 

R. S’està valorant si es fan també aquest any. 

 

2.- Presentació procés participatiu elaboració línies de comerç a incorporar al PAM/PAD, a 

càrrec de Albert Martin, tècnic de participació Districte de Sant Andreu. 

 

Cada 4 anys, amb cada nou mandat es fa el Pla d’actuació municipal (PAM), el Pla d’actuació del 

Districte (PAD) i el Pla d’inversions municipal (PIM). 

S’està obrint un procés participatiu amb la planificació de sessions, trobades i debats per barris i 

per àmbits. 

A nivell de districte està previst que entre gener i març es facin sessions monogràfiques sobre 

aquestes línies. 

Dins del consells sectorials, es convocaran sessions extraordinàries de cada àmbit, on es 

treballaran les línies d’actuació.  

En referència al PIM, el govern vol tirar endavant una proposta de participació. Properament es 

farà públic. 

En referència al PAD es començarà a treballar, s’aniran fent convocatòries de sessions 

mitjançant cartells de difusió i obertes a tothom. 

  

P. Al convocar sessions cal tenir en compte que els interessos dels veïns i els dels comerciants a 

vegades no són els mateixos. 

R. Respecte al consell de comerç extraordinari i per aquest punt en concret serà obert però es 

convocarà als seus membres en primer terme. 
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3.- Informació vàries. 
 
Es fa un recordatori sobre la petició de llicències per activitats a la via pública en el sentit que 

quan es presenten les diferents demandes, s’omplin correctament tots els camps, es faci una 

descripció acurada de tota l’activitat i el seu funcionament, d’ajuntar un programa d’actuacions, si 

és el cas, adjuntar plànol d’on es posarà la tarima, les carpes, els auxiliars, etc., i sobretot revisar 

de la pòlissa i el rebut de l’assegurança que tot estigui vigent. 

 

S’informa que a partir de l’any vinent serà obligatori demanar les subvencions digitalment, per a 

qui no el tingui o necessiti alguna informació complementària, hi ha una sessió informativa el dia 

20 a la Lira sobre el tema. 

Cal revisar el certificat donat que caduca als dos anys. 

 

Per a petites activitats que les diferents entitats portin a terme a la Nau Vila Besós disposen de 3 

generadors que deixen a les entitats. Si algú ho necessita es pot posar en contacte amb la nau 

per saber si tenen disponibilitat. 

 

El proper divendres dia 15 de novembre finalitza el termini de presentació de candidatures a les 

diferents modalitats dels Premi Barcelona Restauració. Aquest premi és un reconeixement a 

l’esforç que fan tots els establiments de restauració, en especial els dels nostres barris,S’invita a 

totes les associacions que presentin candidatures. 

 

Es fa extensiva a tothom la invitació a la inauguració del mercat del Bon Pastor el proper 

dissabte dia 16 de novembre.  

 

Es reparteix la guia gastronòmica del districte “Entaula’t”, que substitueix la ruta de la tapa Atrapa 

la Tapa. Es torna a explicar que la ruta es va deixar de fer per no ser representativa del global 

d’establiment i que no era suportable el cost que tenia. 

 
4.- Torn de paraules. 
 
P. Carrer Gran de Sant Andreu: La recollida d’escombraries és insuficient, el carrer es troba en 

unes condicions deplorables, sembla que faci un munt d’anys que està fet, no te res a veure amb 

el projecte que es va presentar, l’asfalt salta al pas de camions, cordes en els parterres. 
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Indignitat absoluta, no es pot entendre com s’ha arribat a aquest punt. Hi ha damnificats i això té 

un cost. 

R. S’està estudiant com millorar-ho, el projecte és molt maco, però cal revisar alguns temes. 

 

P. Es demana que qualsevol actuació a fer és necessari avisar al comerç primer. 

R. Es tindrà present. 

 

P. A la Sagrera:  Han desaparegut els contenidors de paper dels carrers secundaris de la 

Sagrera fa unes dues setmanes. Els comerços de la zona de la pl. Assemblea de Catalunya han 

detectat un augment de robatoris, han entrat  diverses vegades a diferents comerços. Es detecta 

un augment del nombre de cases de cites, posen targetes als parabrises dels cotxes per fer-ne 

difusió. 

R. Ens aniria bé disposar d’un llistat dels carrers on falten els contenidors per reclamar-los. El 

tema de l’augment de robatoris i cases  de cites  traslladarem la informació al servei de 

prevenció. 

 

P. Es consulta si hi ha previsió de l’arranjament de la rbla. de Fabra i Puig. 

R. Es desconeix, però es farà consulta. 

 

P. Es pregunta per l’inici de la segona fase d’obres del carrer Gran de Sant Andreu i si també es 

constituirà una comissió de seguiment a l’igual que el primer tram. 

R. De moment   no tenim cap data d’inici, i es de suposar que també es constituirà una comissió 

de seguiment. 

 

P. Del Pla de millora de l’enllumenat del Bon Pastor, encara no s’ha renovat el del carrer 

Estadella, es va dir que s’havia d’arribar a un acord amb Parcs i Jardins pel tema arbres però 

havia d’estar acabat a desembre del 2018 i encara no està renovat l’enllumenat d’aquest carrer. 

S’ha detectat que la gent deixa les bosses de la brossa a les papereres amb la prova pilot de 

recollida del barri. Reclama també una solució per la problemàtica que hi ha al ptge. Posoltega 

amb la sorra. 

R. Es farà consulta al departament d’enllumenat. Pel que fa a la brossa, es parlarà amb el servei 

de neteja per millorar el tema, malgrat tot en el moment en que es detectin es pot trucar al telèfon 
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del civisme 900226226 o bé a la bústia ciutadana i ho passen a recollir de seguida. Referent al 

tema del ptge. Posoltega es revisarà com està el tema en aquests moments i s’informarà. 

 

P. Es demana arreglar el paviment del carrer Pons i Gallarza a la part de baix perquè quan plou 

la gent gran rellisca i cau, darrerament hi ha hagut moltes caigudes. 

R. Es passarà avís al servei de manteniment. 

 

P. ES demana com està el tema de la ocupació dels cinemes Lauren. 

R. Es farà consulta i retorn de resposta. 

 

P. Es demana poder fer alguna cosa amb l’augment dels lloguers que està fent tancar molts 

negocis. 

R. L’Ajuntament de Barcelona està mirant com es pot abordar aquest tema que és de tota la 

ciutat. Malgrat s’ha de tenir en compte que és un acord entre privats. 

 

P. Es pregunta sobre la regulació dels horaris comercials, es detecta molts comerços amb 

superfícies grans que obren a tota hora inclús festius.  

R. La llei d’horaris comercials autonòmica ha estat suspesa en alguns dels seus punts i és 

d’aplicació la llei estatal. Les grans entitats comercials de Catalunya va arribar a un acord de 

seguir mantenint fins a que es resolgui la llei catalana, malgrat tot en aquests moments existeix 

un buit legal. 

 

Sense cap més tema a tractar es tanca la sessió a les 16,45 hores. 


