
Acta  Reunió  Informativa  de  la  Mesa  de  Treball  de  Sant  Adrià  Nord  de  la  Comissió  de  Comerç 
Municipal. 

Lloc: Sala Besòs del Centre Cultural i Juvenil Polidor
Data: 19 de desembre de 2011
Hora: de les 20,45 a les 22,10 h 
Assistents:  Per  l’Ajuntament:  Isabel  Marcuello,  Regidora  Delegada  de  Participació  Ciutadana.  Pedro 
Rivero, Regidor de Serveis Centrals, Llicències i Disciplina Urbanística, Filo Cañete, Regidora Delegada de 
Recursos Humans, de Promoció Econòmica i del Barri de Sant Adrià Nord.
Cos tècnic: Maria Merino i Sònia Cazo, Servei de Participació Ciutadana. Enric Juan del Castaño, Cap del  
Servei de Llicències i Activitats. Sonia Paredes, tècnica de Secció de Suport Empresarial 

Per les entitats i altres veïns assistents:

• Manuel  Borràs  Blanco,  veí  de  l’Av.  De 
Catalunya

• Antonio Viudez, Associació de Veïns de Sant 
Adrià Nord

• Jaume Vallés, UNESCO Sant Adrià
• Pere  Casellas,  ACICASA  (Associació  de 

comerciants del Casc Antic de Sant Adrià)
• Pere  García,  ACSAC  (Associació  de 

Comerciants Sant Adrià Centre) 
• Mª  Àngels  Gou  i  Joan  Ramon  Torrella, 

comerciants forners. 
• Blas Cervantes Martínez, Julián Domínguez i 

Manuel Romano, veïns de Joan XXIII núm. 11
• Pedro Martínez, veí de Joan XXIII, núm. 9 
• Marc Alloza Quesada, veí de Sant Adrià Nord
• Oscar, Bar Alternativa

Omissions:

A les reunions, les persones presents anoten en el 
full  que  es  passa  per  fer  l'acta,  el  seu  nom  i 
l'associació que representen. Si no representen cap 
associació,  anoten  la  seva  qualitat.  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. 

Isabel Marcuello aten als presents i els hi dona la benvinguda. Inicia la sessió explicant que en aquesta  
legislatura s’ha volgut incidir molt en la creació d’espais participatius, de diàleg, de propostes i d’acords 
conjunts. Al setembre es va aprovar una moció per part de tots els grups polítics municipals, a excepció de  
PXC en la que s’obria la via per a començar a treballar en aquests espais de diàleg. Per tant, és una aposta  
de l’equip de govern i és un mandat de l’alcalde que es posi en marxa aquest espai. A continuació presenta 
el que haurà de ser la futura Comissió Ciutadana de Treball de les Ordenances municipals que regulen els  
comerços i  els locals  d’oci  de Sant Adrià.  En aquesta mesa comencem a treballar  amb el  territori  que 
correspon a Sant Adrià Nord, com una primera experiència que ens haurà de servir per aplicar a altres 
territoris.
Aquesta mesa de Sant Adrià Nord, aglutinarà a les figures més representatives de cada un dels sectors 
(comerços, bars, veïns...) per tal que es puguin conciliar els interessos de tots, amb la finalitat d’adaptar les 
ordenances en el cas que sigui possible.
Serà presidida pel tinent d’alcalde, Pedro Rivero, també regidor delegat de llicències i disciplina urbanística.  
Estarà assistida pels tècnics per tal que ens assessorin fins a quin punt podem arribar tenint en compte les 
lleis.
En aquesta mesa hi haurà els representants dels veïns, comerços, bars i locals d’oci. 
Demana que no es perdi  de vista  que l’objectiu  és posar-nos d’acord sobre els  temes que afecten la  
convivència i no resoldre temes particulars.
Dona la paraula a Pedro Rivero.

Pedro Rivero.  Intervé dient  que donar resposta a tots els problemes de convivència no ha de ser  una 
recepta única, sinó diferent per a cada barri. La idea és posar-nos d'acord tots els representants dels sectors 
que ja s’han dit, tenint en compte el marc legal, que ens ha de marcar aquesta actuació. La participació 
ciutadana és un element positiu, però s’ha d’anar en compte en que ens reunim diferents sectors, amb  
interessos que poden ser contraposats. És important llavors escoltar i entendre per tal de poder arribar a 
una postura comuna. En segon lloc també s’ha de vigilar que les propostes no estiguin fora del marc legal.  
En aquest  assumpte ens movem en diferents àmbits  (la Generalitat  i  les Ordenances Municipals).  Les  
potestats són diferents i a nivell de la Generalitat es poden demanar modificacions, però aquestes s’han de 
sol·licitar i s’han d’autoritzar. Tampoc es pot caure en personalismes. 
En un principi es convocaran les següents reunions:



- Reunió per conèixer el marc legal. Queda convocada pel dia 23 de gener, en aquest espai a les 20,30 h.
- Reunió per a conèixer les problemàtiques concretes de cada sector. 

El que es pretén és posar en comú totes dels demandes que, sobre aquest tema, formuli cada un des barris.

Si hi ha temes comuns a tots els barris, es poden prendre les decisions en plenari de tot Sant Adrià. Si és  
concret, s’haurà de diferenciar per cada barri.

A continuació pren la paraula Maria Merino. Explica que des de participació es pot aportar l’experiència de  
treball. Hem plantejat un reglament de funcionament que no és tancat i que pot ser útil pel funcionament de  
la mesa. Està pensat per a tota la ciutat però es reprodueix en tots els barris. Explica la composició de la  
mesa i que a totes estan els representants de cada sector. De cada sessió es pren l’acta que es publicarà i  
que es farà extensiva a la resta de conciutadans. 

Isabel Marcuello reforça això últim. Volem ser creïbles, eficaços i per això fa falta ser transparents. Tots els  
documents es faran públics a través de la pàgina Web municipal.

A continuació i ha un torn de paraules.

Els presents demanen que en aquesta mesa estiguin representats els joves. 

El  representant  de  l’AAVV  de  Sant  Adrià  Nord  agraeix  l’acte  i  la  intenció.  Fa  temps  que  hi  ha  una  
problemàtica i  celebra i  espera que s’entri  en una bona dinàmica de diàleg i  de treball  per avançar en  
aspectes cívics. Pensa que això últim estaria millor reforçat amb una campanya de conscienciació.

El representant de ACSAC pregunta com es representa als comerços no associats. 

Isabel contesta que han estat convidats, però no han assistit. Ells tindran l’oportunitat de conèixer aquest 
procés, igual que la resta de veïns. S’han d’adreçar a les persones que els estan representant. No és una 
mesa oberta a tothom. No podem fer aquest treball en sentit ampli, s’ha de començar a poc a poc. Tampoc  
es pot fer una ordenança de civisme sense un pacte de ciutat, es necessita la complicitat dels veïns que 
estan aquí en representació de la resta.

Pere Rivero proposa que si hi ha alguna persona que te interès en assistir i pot aportar a la mesa, se’l  
convidi.
Continua: En l’elaboració de les ordenances sempre hi ha algun tipus de participació. Es publiquen i es 
poden fer al·legacions. Però creu que aquesta possibilitat ha de ser prèvia a la seva aprovació, en aquesta 
mesa i  amb la publicació dels documents que es generin.  Està d’acord amb la conscienciació i  més si 
s’articula des de l’aparell educatiu. S’han de respectar tots els drets, des del dret a divertir-se fins al dret a  
descansar.  Opina  que  la  Llei  és  una  cosa  estàtica,  que  no  canvia.  El  que  canvia  és  la  societat,  les  
necessitats i les maneres d’actuar en general.

Filo Cañete també opina que és més fàcil que els interlocutors siguin els representants de cada sector. El  
treball de la mesa no seria viable si cada persona vingués a títol individual. Sant Adrià té un eix comercial  
important i s’ha de garantir la publicitat de la feina de la mesa per a que tothom tingui l’oportunitat d’aportar  
els seus suggeriments i quedin recollits. 
És important sortir d’aquí amb la sensació que hem intentat equilibrar tots els sectors per tal de trobar punts 
d’acord comuns, de consens. 

Maria Merino insisteix en que la confiança es crea a partir del propi treball, que la donen el presents i per  
això és molt important la comunicació recíproca i la publicitat. 

Els veïns de Joan XXIII exposen la seva problemàtica sobre el bar que hi ha en aquest carrer. Encara que 
no és tema d’aquesta sessió, s’explica per a tots els presents i s’emplaça a aquests veïns el proper dia 23, 
però mitja hora abans per tal d’informar-los sobre l’expedient i les actuacions concretes. 

Enric Juan, explica que, en general, la llei no vol tancar locals. Per això cal un procés judicial llarg, que no  
sempre és satisfactori. El que sí que té es capacitat sancionadora, que s’està exercint. La llei regula també  
la responsabilitat de l’empresari en quant a les activitats que es generin fora del local, sempre que aquest 
tingui un aforament superior a 150 persones i no diu res respecte a locals d’inferior aforament, com és el cas  
concret. 



Alguns presents indiquen que el que pot ser calgui és posar més condicionaments a aquest tipus de locals,  
com indicar  la  responsabilitat  de l’empresari,  obligar-los a  tenir  una seguretat  privada,  ect...  També es 
proposa que es convidi al responsable de la Policia Local a la mesa. Per això últim s’indica que ja ho preveu 
el Reglament.

El tècnic indica que totes aquestes mesures es poden incloure per modificar les ordenances.

Per últim, un veí de Sant Adrià indica que entén que la finalitat és fer un Sant Adrià més agradable per viure.  
S’ha de poder compatibilitzar el consum, la vida quotidiana i el descans, per fer també que Sant Adrià sigui 
visitat per persones d’altres municipis. Creu segur que es poden compatibilitzar usos i horaris i que amb les 
ordenances a la ma, l’alcalde tindrà més potestat per actuar en aquest àmbit i fer complir-les. 

I sense més, es dona per acabada aquesta reunió informativa a les 22,10 h.

Servei de Participació Ciutadana

Sant Adrià de Besòs, 21 de desembre de 2011


