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ACTA DE LA TAULA D'EMPRESA, ECONOMIA I OCUPACIÓ DEL DISTRICTE DE  
SANTS-MONTJUÏC 

 
Data: 17 de juliol de 2018, 14,15h 
Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc (C/Creu Coberta, 104, sala Cadires Vermelles) 
 
Persones Assistents: 18 
 
 
Conselleres/es: 
 
Carolina López,   Grup municipal Barcelona en Comú 
Neus de Haro,    Grup municipal Demòcrata 
Sergi Sarri,    Grup municipal Demòcrata 
Àngels Boix,    Grup municipal PSC 
Josefina Macias,   Grup municipal CUP 
 
 
Membres d’entitats: 
 
Associació de Comerciants de Creu Coberta 
Associació de Comerciants Poble Sec-Paral·lel 
Comerç Mercat Nou Sants  
Associació de Comerciants de la Marina 
 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
 
Gerard Lillo,    Democràcia Activa 
Neus Tormo   Tècnic Districte 
 
 
 
Ordre del dia 

1) Aprovació acta sessió anterior 
2) Mesura de transformació digital pels establiments comercials: OAE i Direcció de 

Comerç. 
3) Llibre sobre Comerç Divers al Districte de Sants-Montjuïc: PIMEC 
4) Definició d'espais de governança: Consell sectorial d'economia, empresa i 

ocupació-taula de comerç del districte. 
5) Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

 
Sense cap comentari, es dóna per aprovada d'acta. 

 
2. Mesura de transformació digital pels establiments comercials: OAE i Direcció de 

Comerç. 
 
Des de l'OAE i Direcció de Comerç es presenta la iniciativa per l'acompanyament a la 
transformació digital pels establiments comercials. S'explica que a partir d'una diagnosi 
realitzada el 2016, es constatà que un gruix important dels establiments comercials de la ciutat 
de Barcelona no tenien presència a Internet. Per tal de fer aquesta transició digital, es 
presenten una sèrie de mesures i eines que ja han iniciat el curs 2017-2018 adreçades al 
comerç individual i a les associacions i eixos comercials.  
 
En aquest sentit, es proposa fer una diagnosi inicial a través d'un qüestionari per a situar el 
nivell de maduresa digital dels comerços. Un cop fet això, s'opta a cinc línies de treball: 
 

 Formació: ofereix un itinerari formatiu orientat a l'obtenció de resultats i específic per la 
transformació digital del comerç. 

 Assessorament: s'ofereix un servei d'assessorament i acompanyament de l'OAE en la 
transformació digital del comerç. 

 Suport econòmic: es tracta d'un seguit de línies de subvenció per donar suport 
econòmic de les inversions del comerç en la seva transformació digital. 

 Coneixement: Proporciona informació sobre les eines digitals per al comerç i compartir 
experiències d'altres comerços. 

 Noves solucions: Desplegament en el territori de noves solucions pel comerç per 
accelerar la seva transformació digital. En aquest sentit, s'explica la proposta d'Ulabox 
al mercat del Ninot, o la iniciativa de les targetes de fidelització, que estarà vinculada al 
petit comerç i que es posarà en marxa després de La Mercè, de la qual encara se'n 
perfila l'ús per a cada associació de comerciants i s'imagina un futur unificat a nivell de 
ciutat. Aquesta targeta donarà informació sobre els usuaris i ajudarà a la transformació 
dels comerços. Per a més informació sobre la targeta Fidelitza't, es recomana adreçar-
se a la persona de contacte. 

 
Un cop accedides a les diferents línies d'actuació, s'avaluen els resultats per tal de conèixer 
novament el nivell de maduresa digital adquirit i es proposen noves actuacions. 
 
La Direcció de Comerç ha encarregat a Barcelona Activa la part executiva i operativa de 
formacions i assessorament vinculades a les subvencions, actives tot l'any. 
 
Té la paraula Ingrid Ros, tècnica Coordinadora de Comerç de Barcelona activa, per explicar les 
propostes formatives que ofereixen per a la transformació digital. 
 
Digitalitza't 
 
Es tracta de la primera edició d'aquesta formació, que, com s'ha explicat anteriorment, 
comporta una primera fase de Diagnosi per tal d'avaluar el grau de maduresa digital i que 
ajudarà a elaborar un pla de Treball. Un cop feta la implementació, es farà una nova avaluació 
per tal de mesurar el grau de maduresa digital assolit i plantejar properes fites. Es recorda que 
cada tipologia de comerç té les seves necessitats i no cal que tots assoleixin el nivell de 
Comerç Digital, últim nivell. 
 
La formació podrà tenir lloc durant tot l'any, per la qual es contemplen 10h per a Associacions 
de Comerciants i 5h per a Comerç individual.  
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S'explica que els assessors experts no es desplaçaran i que s'haurà de quedar a la seu de Roc 
Boronat, tot i que en casos concrets sí que es pot estudiar la possibilitat d'un desplaçament, 
així com la possibilitat de fer assessoria col·lectiva en cas de trobar diversos comerços amb 
necessitats semblants. 
 
En aquest sentit, es recorda que la seu del Districte de Sants-Montjuïc pot estar disponible en 
cas que es necessiti. 
 
 
Obert al Futur 
Es tracta de la VI edició d'aquest programa. S'ha repartit tota la informació en uns tríptics i es 
recorda que es pot contactar amb Barcelona Activa per demanar més informació. 
 
Aquest programa compta amb 3 itineraris formatius que fan un total de 402 hores de formació i 
200 hores d'assessorament. Els horaris són al migdia, per adaptar-se a les necessitats dels 
comerciants. 
 
Per a accedir a l'assessorament, es demanarà haver realitzat 3 formacions, i una d'elles de 
l'àmbit en el qual es demana assessorament. 
 
Els itineraris 1 i 3 es realitzen a la seu del districte, ja que es tracta de temàtiques més 
concretes. L’itinerari 2 tindrà lloc al Cibernàrium i a 3 biblioteques de Barcelona, a causa dels 
requeriments d'una aula equipada amb la tecnologia necessària. Aquestes biblioteques són la 
biblioteca Montserrat Abelló, Can Fabra i Jaume Fusté. 
 
 
Xarxa Comercial en Creixement 
Es tracta de la V edició d'aquest programa, que ofereix habilitats directives per a 
professionalitzar les associacions de comerciants com a empreses per tal de ser més 
competitives.  
 
Es tracta de 30 hores de formació i 10 hores d'assessorament, en les quals es desenvolupa un 
pla estratègic o un pla d'acció en un àmbit concret de l'associació.  
 
Aquesta formació es duu a terme en horari de migdia. 
 
Les temàtiques de formació que ofereix són:  

 Planificació estratègica 

 Objectius operatius 

 Gestió d'Associacions 

 Relació amb socis 

 
 
Xarxa Comercial en Creixement+ 
Arran de l'èxit de l'any anterior de la Xarxa Comercial de Creixement, es planteja enguany 
aquesta iniciativa. Es tracta d'una prova pilot de 15 hores de formació i 5h d'assessorament en 
temàtiques molt concretes demanades per les associacions participants de l'any anterior. 
 
Es realitza en horari de matí i es tracta de fer un seguiment i millora del Pla estratègic. 
 
Com a formació s'ofereix: 

 Tècniques de venda 

 Gestió de la comunicació 

 Gestió de projectes i indicadors 
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També inclou 5 hores de mentoratge en la gestió de l'associació i Pla estratègic. 
 
Es recorda que el catàleg de serveis serà a disposició del públic com l'any anterior i es poden 
usar al llarg de tot l'any. El ventall de possibilitats és molt ampli i s'assegura confidencialitat 
absoluta. 
 
Es recorda també que no cal esperar a tenir dificultats per acudir als serveis de Barcelona 
Activa. 
 
Finalment, s'afirma que el petit comerç i les associacions de comerciants han de transformar-se 
en una línia més professionalitzadora per tal de seguir essent competitius. 
 
La Directora del Mercat d'Hostafrancs pregunta si és possible que els paradistes del mercat 
accedeixin a formacions puntuals, o algun mòdul d'una temàtica concreta. 
 
Es respon que és possible, així com també organitzar formació a mida conjuntament amb el 
Districte, tot i que s'hauria de realitzar a partir del 2019, o bé trobar altres fórmules en funció de 
les demandes concretes, com per exemple, una assessoria col·lectiva. 
 
 

3. Llibre sobre Comerç Divers al Districte de Sants-Montjuic: PIMEC 
 
Miquel Àngel Garro i Cristina Gallardo, de la Direcció de Comerç, presenten aquesta iniciativa 
de la PIMEC. 
 
S'anomena Ruta del Comerç Divers de Barcelona. El primer exemplar es va realitzar a Nou 
Barris, tot i que l'objectiu és publicar-ne de cada districte de la ciutat. Cadascun es composa de 
les històries de deu comerciants que expliquen la seva vida i com han arribat a formar el seu 
comerç a Barcelona. Un dels elements principals que vehicula el projecte és la interculturalitat, i 
és per això que s'intenta trobar la diversitat entre els comerços de cada barri. 
 
També s'intenta, com s'ha fet en la segona edició a l'Eixample Esquerra i Sant Antoni, que 
apareguin comerciants que destaquin per alguna singularitat, ja sigui pel tipus de comerç, la 
sostenibilitat, etc. És a dir, que siguin comerços emblemàtics del Districte.  
 
La tercera edició està pensada al Districte de Sants-Montjuïc. Demanen a les associacions i 
eixos comercials que pensin quins comerços de les seves entitats, entre els seus associats, 
podrien ser inclosos en aquest proper volum. 
 
Els criteris que persegueixen són: 

 Qualitat comercial: entesa a nivell de producte, tipus d'establiment, relació amb el barri, 
interculturalitat, diverses nacionalitats, etc. 

 Disgregació entre els diversos barris del districte per donar una imatge representativa 

 Igualtat de gènere i paritat entre homes i dones comerciants que surtin a l'edició. 
 

D'aquesta manera quedarà plasmat què s'hi amaga més enllà del taulell i posar en valor la 
tasca del petit comerciant. 
 
Un cop rebuda la informació dels possibles candidats des de les associacions, es farà una 
primera tria, contrastada amb el Districte, i s’escollirà aquells comerços que puguin ser més 
interessants i representatius, tenint en compte els criteris citats. Es farà una visita que donarà 
lloc a un publireportatge, en format entrevista, que estarà primerament online i finalment a la 
impressió del llibre. També s'organitzarà una presentació del llibre al Districte. Els exemplars es 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 

 

Acta de la Taula d'Empresa, economia i ocupació del Districte de Sants-Montjuïc, 17 de juliol 2018     5 

 

repartiran entre les biblioteques del Districte i els Centres Cívics i culturals per tal que estiguin a 
l'abast de tothom. 
 
Neus Tormo demana als representants de les associacions que facin aquesta primera tria i li 
facin arribar aquesta informació abans del 15 de setembre. 
 
 

4. Definició d'espais de governança: Consell sectorial d’economia, empresa i 
ocupació. Taula de comerç del districte. 

 
Té la paraula Neus Tormo. 
Es recorda que a l'última reunió de la Taula d'Empreses i Ocupació es van avançar els canvis 
que es pretenen fer per tal que els espais de governança siguin el més eficaços possible i 
cobreixin les necessitats de cada sector econòmic, entenent que el desenvolupament econòmic 
del districte és cada vegada més complex. En aquest sentit s'ha treballat amb el vicepresident 
de la Taula, el tècnic de participació, la consellera i el Consell sectorial per tal de fer una 
proposta que divideix el Consell sectorial d'economia i la Taula de Comerç del Districte. S'entén 
que cal un espai informatiu en el qual també es puguin donar debats que desemboquin en 
accions que atenguin les diferents necessitats dels comerciants. Es preveu que aquest espai 
sigui la Taula de Comerç, mentre que el Consell sectorial d'economia quedaria com un espai 
plenari per crear sinèrgies entre sectors econòmics del districte. 
 
En aquest sentit s'ha repartit un qüestionari per recollir informació sobre què s'espera de la 
Taula de Comerç i quines expectatives hi tenen els diferents participants. 
 
En aquest punt s'obre un torn obert de paraules per començar a debatre aquest punt. 
 
Algunes persones assistents expressen la necessitat de crear sinèrgies i fer accions, més enllà 
d'acumular informació. 
 
Es pregunta per què es demanen accions si només un comerç del districte ha realitzat les 
formacions i assessoraments que s'ofereixen des del districte. 
 
El debat s'encamina a parlar sobre la dificultat de ser portaveu de les associacions i fer d'enllaç 
entre les informacions que arriben i els comerços associats, cosa que implica un grau de feina i 
temps que sovint no es veu recompensat. 
 
Altres associacions comparteixen que les formacions són útils, però es reitera la necessitat 
d'actuar sobre la neteja dels carrers, el civisme i els impostos, que és el que principalment 
preocupa al comerciant, tot i que també es considera important la transició digital a la qual 
s'està posant l'accent des del districte. 
 
Es respon que tot és compatible, i que cal que hi hagi un canvi de paradigma a nivell comercial 
a causa de la situació econòmica difícil que estan patint, en la qual alguns comerços han hagut 
de tancar. 
 
Es posa sobre la balança que les dificultats econòmiques que molts comerços estan travessant, 
no motiven al comerciant a fer aquests canvis, ja que impliquen hores de formació i 
assessorament en les quals no es pot estar al comerç. Es parla també de la manca de suport 
mutu que hi ha actualment entre comerços. 
 
En aquest sentit, es destaca la necessitat que les persones portaveus de les associacions i 
eixos comercials tinguin el temps i l'energia per trobar els perfils més innovadors entre els seus 
associats perquè es puguin plantejar solucions competitives als problemes que es presenten 
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actualment. Es proposa la figura d'una persona coordinadora de la informació que treballi 
també perquè el comerç s'adapti als nous temps i reptes que sorgeixen. 
 
Es valoren quins nous reptes sorgeixen: principalment la transformació digital i l'evolució dels 
productes que s'ofereixen, reinventant el model de negoci, ja que el gran competidor no és el 
veí comerciant sinó els grans distribuïdors d'Internet que faciliten la compra als compradors. 
 
Es parla també de la necessitat de fer un seguiment i valoració dels resultats de les formacions 
i assessoraments que s'ofereixen per tal d'engrescar als associats. També es proposa la 
possibilitat que els cursos siguin online i no calgui realitzar el desplaçament que es tradueix en 
pèrdua d'hores de treball. 
 
Finalment, es torna sobre els problemes dels portaveus per tal de convèncer als seus associats  
per a que realitzin les formacions i fer arribar tota la informació. 
 
Abans d'acabar el punt, es recorda que cal omplir els qüestionaris i que en la propera reunió es 
farà un retorn de la informació recollida i una proposta d'actuació de la Taula de Comerç. 
 
 
 
 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


