
Acta Reunió Informativa de la Mesa de Treball de Sant Joan Baptista de la Comissió de Comerç 
Municipal de Sant Adrià de Besòs 

Lloc: Sala del Casal de Cultura
Data: 18 de juny de 2013
Hora: de les 20,15 a les 21,30 h 
Assistents:  Per  l’Ajuntament:  Sònia  Cazo,  Maria  Merino   del  Servei  de  Participació  Ciutadana.  Sonia 
Paredes, cap de Secció de Suport Empresarial. 

Per les entitats i altres veïns assistents:

Establiments i entitats: 

 BAR LA SARGANTANA
 BAR FAMILIAR. TAPAS VARIADAS
 GRANJA HELADERÍA SOM-HI
 BAR CAN JORDI
 BOCA BOCATA
 PANADERIA CAFETERIA ERMANIKOS
 ASSOCIACIÓ VEÏNAL SANT JOAN BAPTISTA
 Sra.  Maria  Rosa  Martínez,  veïna  del  c/  Valls 

d'Andorra

Omissions:

A les reunions, les persones presents anoten en el 
full que es passa per fer l'acta, el seu nom i la seva 
representació.  L'omissió  de  qualsevol  dada  en 
aquesta acta pot ser degut a la manca d’anotacions 
en el full esmentat.
Cas d'haver qualsevol omissió o error, ens  ho podeu 
comunicar  i  farem l'oportuna anotació  a  la  propera 
acta. 

Moltes gràcies.  

La Sra.  Merino aten als presents i  els hi  dona la benvinguda. En primer lloc informa de la situació de 
provisionalitat i de transició en que està el consistori i que de tots és coneguda. Per aquest motiu excusa la 
presència dels regidors i regidores que en aquest moment també actuen “en funcions”. Malgrat tot no s'ha  
vist necessari aplaçar aquesta reunió ja que la sessió prevista per avui també te un caràcter més tècnic, 
amb l'objectiu de recollida de propostes i suggeriments.

Informa que en els altres dos barris on també s'han fet aquestes reunions (Besòs i Sant Adrià Nord) s'havia  
plantejat el procés en tres reunions: la primer informativa, la segona de debat i la tercera de propostes i  
devolució. Amb aquesta pràctica vam observar que la segona i la tercera eren de caràcter molt semblants, 
cosa que feia poc operativa i útil la tercera sessió. Per aquest motiu s'ha optat en aquest barri per fer-ne 
només dos sessions. No obstant això, si durant el transcurs d'aquesta veiem que pot ser necessària una 
altra es pot  realitzar  sense cap problema. Igualment,  aquesta és una mesa que s'ha d'integrar  en una 
Comissió més àmplia, de tots els barris de Sant Adrià, a on també es poden fer altres suggeriments en 
conjunt.

Altres maneres de fer arribar propostes per escrit és mitjançant instància i correu electrònic al Servei de  
Participació  Ciutadana  (pciutadana@sant-adria.net)  o  al  de  Promoció  Econòmica  (sparedes@sant-
adria.net). Es contesten totes les peticions. 

Sonia Paredes afegeix que el que es vol aconseguir és construir un pont de diàleg en el que trobar consens  
entre totes les postures (veïns i comerciants) per tal de millorar la convivència.

La Sra. Merino considera per aquest procés molt important la primera reunió del coneixement de la de la 
normativa per tal de fer propostes de qualitat. Les propostes i suggeriments es poden incorporar sempre que 
sigui possible però els tràmits legals són lents.

Seguidament es dona la paraula als presents per a que pugin verbalitzar els seus suggeriments i propostes:

- Es pregunta sobre les plaques identificatives dels establiment i el gremi.

Ja queda incorporada a l'anterior acta. Es publicarà al Viure i també s'enviarà una carta als restauradors. És  
obligatori tenir la placa en lloc visible, amb la informació i les mides que indiquen la normativa, però no te 
que ser la placa que ven el gremi.
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- Es pregunta sobre la proposta d'incrementar l'horari de vetlladors.

Aquesta proposta ha sortit en totes les reunions que s'ha celebrat. Falten per incorporar tres barris més i si  
és una proposta que es repeteix en tots els barris s'haurà de discutir i valorar també tenint en compte l'opinió 
dels veïns.

El representant de l'Associació veïnal està d'acord en discutir-la però és de l'opinió que s'ha d'educar a la 
gent en endavantar els seus costums socials (àpats, horaris d'anar a dormir...) una hora abans, com altres 
països europeus.
Altres presents comenta que en aquest país és un tema cultural i social que costa molt de canviar i que a 
més el clima és diferent i convida a sortir més tard. A la gent en general els hi agrada baixar a les terrasses 
dels bars, però no les volen sota casa seva.

- Es pregunta per què s'ha endavantat quatre mesos el pagament de vetlladors quan ni tant sols havia 
començat la campanya d'estiu.

La Sra. Paredes ho desconeix, però convida als presents a que informin al Servei de Promoció Econòmica,  
ja que fan de transmissors entre el servei de tributs i els comerciant i així donar millors aclaracions.

- En referència a les inspeccions sanitàries. La persona que fa el suggeriment tenia entès que eren cada 
quatre anys i va intentar parlar amb la Sr. Assela Coll (cap del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament) i que 
no va ser possible. Diu que li van cobrar 79 euros. Comenta que abans no es pagava. La seva proposta és  
que només es pagui si hi ha deficiències amb marge per a fer les correccions oportunes. Si no es fan, que sí 
que es pagui.

S'anota la proposta.

- Es proposa que s'informi de tota la normativa que afecti als comerços i restauració per tal que estiguin  
assabentats.

S'anota la proposta.

- Es pregunta sobre les inspeccions de vetlladors. Passa la policia local passa de manera regular i aquest  
any encara no.

Es consultarà

- Es consulta sobre que tipus d'ornament es pot posar als vetlladors.

Es contesta que està a la normativa sobre vetlladors que es pot consultar a la pàgina web municipal.

- Es pregunta si els vetlladors que hi són a la zona de protecció oficial paguen per aquesta llicència.

Sonia Paredes contesta que alguns no ja que el sòl correspon als veïns. Desconeix tots els establiments  
que  tenen  aquesta  circumstància,  i  que  per  a  més  informació  cal  anar  al  Servei  de  Llicències  de  
l'Ajuntament. 

- La propietària de la Granja Som-hi! explica que te davant del seu establiment i vetllador els contenidors de 
brossa i també la claveguera. Per l'acte de l'11 de setembre, canvien els contenidors d'ubicació. Ha demanat  
que es canviïn a la mateixa ubicació que quan fan els actes i l'Ajuntament li ha demanat la signatura dels 
veïns. Això últim no ho ha fet, però pregunta si hi ha alguna manera o aquesta és la correcta perquè quan 
ella va adquirir el local aquests contenidors no hi eren

Sonia  Paredes  li  respon.  Coneix  un  cas  similar.  Si  la  zona  no  està  afectada  per  un  soterrament  de 
contenidors és més fàcil aconseguir un canvi d'emplaçament. S'ha d'informar al Servei de Via Pública de 
l'Ajuntament i la manera d'aconseguir el canvi d'ubicació sí és mitjançant les signatures dels veïns.



- Una veïna pregunta sobre els arbres i els bancs del c/ Valls d'Andorra.

Maria Merino ubica la reunió i la deriva a la Regidoria de Barri. 

-  El  representant  de  Boca-Bocata  felicita  aquesta  iniciativa  de  l'Ajuntament.  Ha  servit  per  apropar  als 
comerciants amb l'Ajuntament i troba que faria falta un bon interlocutor, com una Associació de comerciants.  
Agraeix també la intervenció amb els arbres de la placeta Macià. Afegeix la pregunta de per què en aquesta  
placeta la il·luminació pública es retarda entre 10 i 20 minuts, en tot cas més tard que a la resta de Sant  
Adrià. Aquest retard els provoca l'arribada de mosquits als seus establiments. 
Sonia Paredesrespon que ha de ser un problema dels temporitzadors, un error en els controls. Es mirarà de 
solucionar. 

- El representant de l'Associació Veïnal Sant Joan Baptista vol apropar el seu ajut als comerciants del barri.  
Quan hi ha problemes concrets ells també miren de fer d'intermediaris amb l'Ajuntament. Ofereix el seu ajut  
en cas que els comerciants vulguin impulsar de nou l'Associació de comerciants.

Sonia  Paredes  intervé  per  comentar  que  des  de  l'Ajuntament  hi  tindran  recolzament,  però  cal  aquest 
interlocutor  per  poder  impulsar  activitats,  campanyes...  i  poder  demanar  ajuts  econòmics  a  altres 
administracions. L'associació està creada, només cal que es torni a reactivar. Continua recordant que es van 
convocar moltes reunions per tal de dinamitzar de nou l'Associació i que no hi va haver resposta. Amb una 
associació es poden fer reunions mensuals, espais de diàleg com ara aquest i que es puguin canalitzar totes 
les propostes i inquietuds del comerç per la seva ràpida resolució. En aquella ocasió no es va aconseguir.  
Es noten que hi ha inquietuds compartides i l'Ajuntament recolza, però la voluntat de crear l'associació ha de  
sortir del propi col·lectiu.

Altres presents recorden la reactivació de l'Associació i comenten que va ser una època de molt desgast 
perquè semblava no interessar a ningú, però certament és un assumpte de molt interès per a tot el comerç. 

Sonia Paredes afegeix que vol felicitar als comerciants del barri per que a la Fira de Comerç d'aquest any 
han estat els més participatius. 

Merino afegeix que amb un mínim nucli de persones interessades a impulsar de nou l'associació, disposats  
a suggerir en conjunt i no de manera particular, sempre hi hauria un suport tècnic municipal que pogués 
donar millor resposta.
Comenta  que  les  Meses  d'aquest  caràcter  que  s'han  fet  al  barri  de  Besòs  van  servir  per  dinamitzar 
conjuntament els veïns i els comerciants. Es va organitzar la Fira de Nadal al barri de Besòs com un punt de  
partida per l'activació de l'associació.

El representant de l'Associació Veïnal opina que els comerciants estan massa tancats en els seus negocis, 
que no tenen consciència de col·lectiu. Recorda que al principi d'incorporar-se a l'Associació de Veïns van 
editar un butlletí sostingut per la publicitat i les aportacions dels comerciants. Va ser apreciat pels veïns i 
també pels comerciants però no es va poder fer la tercera edició per manca de suport dels comerciants.  
Reitera  el  seu  compromís  d'ajudar  als  comerciants  en  la  proposta  d'impulsar  de  nou  l'associació  de 
comerciants. 

- Es pregunta sobre la reurbanització del barri i el nou aparcament. Hi ha bars situats a l'interior del carrer  
Carme.  En aquesta zona hi  ha aparcament  i  els veïns que van a treballar  o tornen a casa entren als 
establiments . Creu que si eliminen zones d'aparcament també es perdran clients.

Maria Merino respon que aquesta no és una opció de l'Ajuntament,  sinó un requeriment del  Síndic  de 
Greuges per problemes d'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. És una reurbanització que és 
imposada i és inevitable. No obstant, hi ha un procés obert per tal de que hi siguin representades totes les  
sensibilitats.

- Es pregunta per què a la plaça Siderúrgia a les 22 h no hi ha llum.

Es desconeix aquesta circumstància. Sonia Paredes mirarà d'informar-se però recorda una altra vegada que 
tenen la via de la regidoria de barri per tal de fer arribar les seves reclamacions.

- Es proposa que algunes activitats de les Festes Majors es facin als barris.



Maria Merino respon que la Festa Major és una Festa de tota Sant Adrià que es centralitza. Hi ha 6 barris i  
resulta molt difícil sostenir, no ja de manera econòmica, però sí de públic i assistència, les festes de cada 
barri. La Festa Major no pot ser una Festa a cada un dels barris, és una única festa per tot el municipi.

Un dels presents comenta que fa anys va voler organitzar una cursa per Sant Adrià. Fora de la Festa Major li  
van posar molts impediments, no en canvi si es celebrava dintre de la Festa Major. 

Sonia Paredes reitera que hi ha molt bones idees i  que totes es podrien canalitzar millor si  hagués un 
interlocutor com una Associació de Comerciants al barri.

- Es pregunta com es controla l'horari de tancament dels bars.

Sonia  Paredes  comenta  que  s'ha  de  trucar  a  la  policia  quan  hi  ha  una  infracció.  També  per  fotos,  
instàncies... quan és una infracció reiterada es pot actuar d'ofici.

- Es proposa que es faci un mapa (un indicador) dels comerços que hi ha al barri, per informar als vianants i  
també per promocionar el comerç. És una proposta que es pot fer per tot el municipi.

S'anota la proposta. 

- El representant de Boca-Bocata vol afegir un últim comentari a propòsit del tramvia. Comenta que ara el 
barri està pitjor, que no ha donat cap benefici al barri ni al comerç. Que ara tenen una barrera física al mig 
del passeig, que no hi ha aparcament, tenen problemes de mobilitat i que la gent d'aquest barri prefereix  
comprar al centre comercial La Maquinista.

I sense més, es dona per acabada aquesta reunió informativa a les 22 h.

Servei de Participació Ciutadana

Sant Adrià de Besòs, 18 de juny de 2013


