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Consell de Comerç 
Districte de Sant Andreu 

7 de març de 2018 
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 projecte Reempresa, a càrrec de Alejandro Ramos de Barcelona Activa. 

4. Presentació Guàrdia Urbana de Proximitat, a càrrec de XXX 

5. Seguiment de la implementació dels projectes de comerç 2017del Pla de Desenvolupament  

Econòmic del Districte, a càrrec de Gerard Sentís conseller de comerç del Districte de Sant 

Andreu. 

6. Precs i preguntes.  

 
Assistents: 
 
Representants de les associacions de comerciants: 

 

Sra. ROSI MENDIOLA, Eix Maragall 
Sra. MARIANA JUAREZ, Eix Maragall 
Sr. ENRIQUE GIL, Sagrera Activa Associació de Comerciants 
Sr. PROSPER PUIG, Eix comercial de Sant Andreu 
Sr. XAVIER SABATER, Unió Botiguers Congrés Indians 
Sra. CRISTINA CONTELLES, Sant Andreu Nord Comerç 
Sr. CARLES BRISQUERT, Sant Andreu Nord Comerç, Associació comerciants Bon Pastor i 
Associació comerciants de la Trinitat Vella 
Sr. JOSEP JORDÀ, Associació comerciants Trinitat Vella 
Sra. MONTSERRAT BOTE, Associació comerciants Bon Pastor 
Sra. MONTSE ALEMANY, Mercat de Felip II 
Sra. LOURDES GARCIA, Associació de comerciants Onze de Setembre 
Sr. JOSE MANUEL LOPEZ, Associació de comerciants Onze de Setembre 
Sra. MARTA CAMPS, Associació de comerciants del Bon Pastor 
Sra. MERCEDES BLANC, Associació de comerciants del Bon Pastor 
 
Representants Partits Polítics: 

 

Sra. MARIA XIMENA GADEA, Partit demòcrata Català 
Sr. MARCOS RODRIGUEZ, Ciutadans 
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Representants Municipals: 

 
Sr. GERARD SENTIS, conseller de comerç del Districte de Sant Andreu 
Sr. VICENT BAENA,  Barcelona Activa 
Sr. ALEJANDRO RAMOS, Barcelona Activa 
Sr. ANGEL SANTOS, Guàrdia Urbana districte Sant Andreu 
Sra. CARME LAMAZARES, Barcelona Activa 
Sra. HELENA SERRASOLSAS, responsable de promoció del Districte de Sant Andreu 
 
 
 

Desenvolupament de Consell de Comerç: 

Es dona la benvinguda als assistents S’aprova l’acta del consell anterior per unanimitat. 

Es presenta el nou conseller de comerç, Gerard Sentis, per a totes aquelles associacions de 
comerciants que no hagin tingut encara la reunió de presentació que s’està portant a terme en 
aquests dies. 

1.- Presentació projecte Reempresa, a càrrec de Alejandro Ramos de Barcelona Activa. 
Reempresa és la compra o lloguers dels actius i fons de comerç d’una empresa per part de 
persones que desitgen fer-la créixer sense passar per l’esforç de crear-la. 
És una acció necessària per a promoure l’equilibri i refermar el teixit empresarial i econòmic del 
territori 
S’implementa a través de la creació d’un mercat ben estructurat definit i formal on es trobin oferta 
i demanda per a la cessió d’empreses. 
És un mecanisme eficient per salvaguardar el patrimoni empresarial col·lectiu evitant la 
desaparició d’un gran nombre d’empreses que han costat molt de crear i un cop dur a l’esperit 
emprenedor de Catalunya. 
S’estan realitzant diferents activitats per a donar a conèixer aquest projecte entre d’altres el 
proper dia 19 d’abril es farà el Cafè de la Reempresa al Centre Cívic de Sant Andreu on s’ha 
convidat a tots els presents. 
S’informa a les associacions que hi ha disponible un kit de comunicació per a poder posar-ho a 
les pàgines web de les associacions i també a les xarxes socials. 
Es facilita el tríptic on està el correu i els telèfons de contacte. 
 
Ni hi ha cap pregunta. 
 
 
2.- Guàrdia Urbana de barri 
El  Pla director de la Guàrdia Urbana té per objectiu millorar l’estructura i millorar la relació amb 
el ciutadà, per aquest motiu s’ha creat la figura d’un referent de la GU a cada barri, a Sant 
Andreu n’hi ha 7. Aquests referents de barri formen part d’un equip que treballa amb ells donart 
suport. 
Amb algunes associacions de comerciant ja s’han reunit i amb altres ho faran en breu, ja que 
s’estan reunint amb tot el teixit associatiu de cada barri. 
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L’objectiu d’aquest referents és conèixer les problemàtiques de cada barri i fer prevenció i poder 
avançar-se a problemàtiques abans de que passin. 
Es tracta d’una feina transversal, de canalitzar situacions per a la resolució del conflicte. 
 
Torn de paraules: 
P. El telèfon que han donat per avisar de coses han contestat al cap d’un dia i mig. 
R. El telèfon si hi ha una emergència és el 092 o el 112. El telèfon que han donat a les 
associacions és per consultes que no requereixen una intervenció immediata. 
 
P. Això col dir que hi haurà més presència als barris? 
R. La GU de barris analitzarà les situacions i enfocarà els serveis a les necessitats. 
 
P. La GU de barri està per prevenir que no passin les coses. 
R. Exacte  i també tenir un interlocutor per facilitar aquesta prevenció. 
 
P. Es dona les gràcies per l’actuació portada terme al barri de Congrés Indians a través de la 
informació que es va donar en una de les visites als comerciants. 
 
 
3.- Seguiment de la implementació dels projectes de comerç 2017del Pla de 
Desenvolupament  Econòmic del Districte. 
 
En aquest punt es procedeix a donar comptes les actuacions portades a terme durant l’any 2017 
dins del Pla de Desenvolupament Econòmic  en referència a la línia estratègica 3 Promoure el 
comerç de proximitat. 
En aquesta línia hi ha diferents agents que hi intervenen, Direcció de comerç, Barcelona Activa, 
Pla de Barris, IMEB, Serveis Social i Districte de Sant Andreu. 
Dins d’aquesta línia estratègica es detallen les actuacions corresponents a cadascuna de les 6 
mesures: 

1. Enfortiment de la visibilitat del comerç 
2. Impuls de l’associacionisme comercial 
3. Millora de la competitivitat i l’emprenedoria 
4. Foment de sinèrgies amb altres sectors 
5. Integració hàbitat i comerç urbà 
6. Posada en valor de la participació ciutadana i de la vessant social. 

En aquests moments s’està fent el càlcul de les dades econòmiques que representen el conjunt 
d’aquestes actuacions, no resulta fàcil per la transversalitat d’aquestes actuacions. 
 
Torn de preguntes: 
 
P. Es pregunta sobre el calendari de la suspensió de llicències del carrer Gran de Sant Andreu 
R. En principi la suspensió de llicències és d’un any, mentre s’elabora el Pla d’Usos. 
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4.- Precs i preguntes. 
 
El conseller de comerç inicia aquest punt amb unes informacions: 
 
1.- L’inici de l’enderroc del mercat de Sant Andreu s’endarrereix fins el mes de juliol per la 
introducció de millores en el projecte. 
 
2.- Aquesta setmana anirà a la Comissió de Govern la Pacificació del carrer Gran de Sant 
Andreu per a la seva aprovació i el proper dilluns es procedirà a l’adjudicació de les obres. L’inici 
de les obres està previst per abans de Sant Jordi. 
 
S’obra el torn de preguntes: 
 
P. Es pregunta per les obres de la Meridiana. 
R. La reforma afecta de Glories al carrer Mallorca, a la part corresponent a la Sagrera es faran 
petites accions. Encara no hi ha un calendari. 
 
P La zona del Ptge. Posoltega,  Aquesta zona  ha quedat molt deserta després de la instal·lació 
del pont per a vianants que connecta Sant Andreu i La Maquinista a l’alçada de Joan Torras. Es 
demana la dinamització d’aquesta zona fent algun tipus d’actuació. 
R. En les reunions amb l’Associació de Comerciants del Bon Pastor ens han fet la demanda de 
posar un parc infantil o fer alguna actuació que permeti que la gent vagi a aquesta zona. El 
Districte està mirant si dins l’actuació que s’ha de fer al parc de la Maquinista es pot aprofitar per 
afegir alguna actuació al Ptge. 
 
P. Es donen les gràcies per l’actuació que ha tingut el Districte amb les obres del carril bici del 
carrer Segre, per fer-les per trams. Es demana pel calendari de finalització. 
R. S’han d’admetre els errors i intentar resoldre la situació. La implantació del carril bici, no podia 
fer-se sense tenir en compte alguns altres arranjaments en alguns punts. Sobre el calendari 
inicialment era un mes, però ara amb la introducció d’aquests arranjaments es preguntarà. 
 
P. Es  comenta que al voltant del Mercat de Felip II quan es va implantar la zona verda i blava al 
barri es va treballar perquè tot el voltant del mercat fos blava per permetre l’aparcament del 
compradors del mercat i de tota la zona comercial de l’entorn. També tenia aparcament per a 
persones amb disminució. Ara han posat el carril bici i han anul·lat tota la zona blava, sense 
donar cap alternativa.  
R. Es buscaran alternatives, es parlarà amb BSM i es farà retorn. 
 
P  Es demana per la demanda de la millora l’enllumenat públic del barri del Bon Pastor, tenen la 
sensació que no està previst per aquest 2018. 
R. El pla d’enllumenat es desenvoluparà 2018-2020. Es mirarà si està contemplat com a prioritat 
aquesta zona. 
 
P. Es suggereix que davant de les reunions que està mantenint el centre comercial La 
Maquinista amb diferents associacions, entitats del barri el Districte, es pugui informar de quines 
accions s’estan prenent. 
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R. el C.C. La Maquinista està contactant amb associacions i entitats del barri, presentant uncanvi 
per obrir-se socialment al barri. 
Es van dirigir al Districte bàsicament per presentar el seu interès en la contractació de personal 
dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver i se’ls ha adreçat a Barcelona Activa, com a referent de 
l’ocupació a l’Ajuntament. La nostra feina és la de recolzar el comerç de proximitat. 
 
P. Es comenta que l’aparcament dels passavolants que entren a la ciutat és la Maquinista. 
R. S’està buscant un solar per fer-hi un aparcament, però no es fàcil. 
 
 
Sense cap més tema a tractar es tanca la sessió a les 16.45 hores. 


