
Acta de la  tercera Reunió 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: 12 de març de 2012
Hora: de les 20,45 a les 22,20 h 
Assistents: 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, Sonia Paredes, tècnica de Secció 
de Suport Empresarial, Enric Juan del Castaño, Cap del Servei de Llicències d'activitats

Per les entitats i altres veïns assistents:

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

• Pere  Casellas,  ACICASA  (Associació  de 
comerciants del Casc Antic de Sant Adrià)

• Pere  Garcia,  ACSAC  (Associació  de 
Comerciants Sant Adrià Centre) 

• Marc Alloza Quesada, veí de Sant Adrià Nord
• Tast i vins, Rafael Vicente
• Juan Ramon Torruella, Forn d'en Gou
• Víctor Fernández, Cafesito

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. 

La Sra. Regidora dona la benvinguda als presents i excusa la presència del Sr. Pedro Rivero i Ruth Soto.

Aquesta és la tercera reunió d'aquesta mesa, a banda de la de presentació. La idea era la de fer tres 
sessions per barri i la del dia 13 havia de ser de propostes i no vam tenir molta assistència. No obstant, es  
van extreure algunes i la reunió d'avui la centrarem en canalitzar alguna proposta més i ja tancar la mesa.  
Recorda  als  presents  que  aquest  format  s'extrapolarà  a  la  resta  de  barris  per  aconseguir  propostes  
conjuntes de tota Sant Adrià.
Per correu electrònic ens ha arribat alguna proposta més, concretament la de convidar als propietaris de 
locals a Sant Adrià per a conscienciar-los sobre la necessitat de llogar els seus locals a preus assequibles i 
potenciar el comerç.

Seguidament la Cap del Servei de Participació Ciutadana informa que els tècnics municipals s'han reunit i  
s'han treballat les propostes. 

La Sra. Regidora convida a la Sra. Merino que les llegeixi:

– Presència policia de proximitat: la Sra. Regidora ho explicarà.
– Coneixement de les ordenances. Es poden consultar al Web
– Coneixement dels horaris comercials. Es poden consultar al Web
– Proposta d'ampliar els horaris de les terrasses d'octubre i abril, fins a les 24 h.

Sobre aquest últim punt hi ha un debat:

El Sr. Tècnic de llicències informa que aquesta mesura no pot ser de caràcter general i la igualtat és per a 
tothom.  Fa  una  explicació  de  com  està  regulat  l'horari  segons  el  Departament  de  Governació  de  la 
Generalitat. Explica que l'Ajuntament pot modificar els horaris dels establiments però de manera motivada. 
Explica que la limitació ha estat per causa de queixes dels veïns. Incrementar l'horari és una modificació  
d'ordenances i s'ha de motivar. L'ordenança preveu que les terrasses que tinguin amonestacions no se'ls 
doni permís per al proper any, és una reducció selectiva per no perjudicar a tothom. No obstant, reconeix  
que els tràmits són lents.

Un representant  d'establiment,  opina que si  es fes una consulta sobre això entre els bars,  segurament  
sortira que sí, doncs a l'abril i l'octubre fa bon temps i evitem que el públic s'en vagi a Badalona. No entenen 
per què s'ha escurçat l'horari respecte l'any passat. Volen remarcar que no és just és que es faci el mateix  
tracte per els que compleixen i són cívics com pels que no. En això hi ha una part dels responsables dels  



establiments, s'ha d'educar als clients. S'hauria de penalitzar als que no compleixen amb aquesta limitació  
del permís.

Representants de veïns repliquen que pot ser els bars hi estan d'acord, però no els veïns. Creuen que la  
normativa és molt adequada pels bars. Quasi mai es compleixen els horaris. Si no es compleixen els horaris  
cal sancionar. Si s'han de canviar les normes s'han de complir sense flexibilitat. Els establiments que no 
compleixen no haurien de tenir llicències, se'ls hauria de sancionar i els que sí ho fan, un tracte diferenciat. 

Representants  comercials  opinen  que  cal  conservar  el  comerç  i  l'oci  de Sant  Adrià  per  tal  que  no es 
converteixi en una ciutat dormitori. És responsabilitat de tothom, també dels propietaris dels establiments,  
fomentar les actituds cíviques.

El  Sr.  Tècnic  de  llicències  comenta  que  es  pot  mirar  d'incrementar  l'horari  si  el  sector  ho  demana.  
L'Ajuntament vol facilitar les activitats. El que pot fer és prevenir i actuar de marea coercitiva i sancionadora.  
Hi ha una part de responsabilitat en civisme on l'ajuntament no pot actuar. Això és un element de la societat  
que s'ha d'implantar començant per les institucions. Tenim queixes dels veïns i d'associacions per incivisme 
però no podem pensar en posar un policia per a cada un. La responsabilitat dels propietaris està prevista  
per a locals de més de 150 persones d'aforament, però no diu res de les que tenen menys. Ens estem 
plantejant fer una ordenança municipal de responsabilitat dels propietaris. 

Representants de veïns pregunten per les multes i les sancions.

La Sra. Regidora informa que en ocasions ha estat més eficaç el tema de sancions que el de tancament.

El  Sr.  Tècnic  de  llicències  afegeix  que  també  es  fan  inspeccions  ambientals  requeriments  de 
documentacions, que poden fer arribar multes i fins i tot tancaments de locals. Aquestes actuacions solen se 
immediates. Després del requeriment els propietaris tenen 10 dies per aportar-la. A més estem coordinats 
amb els mossos i traspassem la informació i tot ho intentem harmonitzar.

Finalment, La Sra. Regidora diu que es recull la proposta i si aquesta es repeteix en altres meses, tindrem 
més arguments per fer la modificació de les ordenances, doncs l'objectiu és arribar a acords consensuats.

Sobre l'actuació policial en civisme s'obre un nou debat.

Tots els representants creuen que només hi ha actuació policial si hi ha alguna baralla o disturbi. Hauria de 
ser una policia més preventiva. Els comerciants demanen més presència de la Guàrdia Urbana i la Sra. 
Regidora  diu  que  el  tema  de  la  seguretat  és  una  competència  dels  mossos  d'esquadra.  Els  veïns  i  
comerciants igualment pensen que hi hauria d'haver més presència de la policia local doncs donen més 
seguretat. Que sobre els establiments i el seu control, hauria d'haver més presència de la policia local. 

La Sra. Regidora comenta que és difícil trobar la causalitat entre els actes incívics del carrer i l'activitat dels 
bars. L'Av. De Catalunya, estructuralment acull tràfic, volum de persones... Hem de veure quin model de  
ciutat volem, si dormitori o dinàmic. S'ha de buscar l'equilibri. Però que totes les trucades a la policia es 
registren. Tota aquesta informació es recull si s'ha de sancionar a un establiment.

S'excusa per que no ha vingut el responsable de la Guàrdia Urbana. Però aprofita per explicar la posada en  
funcionament de la policia de Barri: s'ha posat en marxa a petició de la ciutadania. En un principi funcionarà  
en el marge dret, que per les seves peculiaritats te més problemes.  No és un policia de 24 h. Tenen jornada 
partida i la seva feina és caminant, parlant amb comerciants, associacions, sortides de col·legis... És un 
treball de prevenció, de compliment d'ordenances, civisme, educació... que no d'actuació que continua sent  
una tasca del servei ordinari. Es tenen cinc persones en aquest nou servei. Després es farà una avaluació 
de com ha funcionat, per barris, i no es descarta que es posi en marxa també al marge esquerre.

Tots els representants veuen que seria una mesura positiva també al marge esquerre i que si es posa en 
marxa, que els agents es presentessin als comerciants.

Altre tema que manifesten els comerciants és el tema de la venda ambulant.

La Sra. Regidora diu que no tenia coneixement però que es recull la queixa

Altres propostes:

Els comerciants i veïns sol·liciten més dinamització comercial.



La  Sra.  Regidora  ho  recull.  Finalment  indica  que  hi  ha  disponible  el  nou  Web  municipal,  amb  seu 
electrònica. També hi ha els contactes dels regidors per a consultes. També es podran veure les actes  
d'aquestes Meses, i de les altres que es constituiran als altres barris per a que tothom tingui la mateixa  
informació.

I sense més, es dona per acabada aquesta sessió de la mesa a les 22,20 h.

Servei de Participació Ciutadana

Sant Adrià de Besòs, 


