Districte de Sant Andreu

Consell de Comerç
Districte de Sant Andreu

18 d’octubre 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 Premis Barcelona Restauració a càrrec de Manel Vázquez coordinador de
restauració de la gerència de Comerç, Consum i Mercats.
4. Certificat digital: Tràmits amb l’administració, a càrrec de Mariana Iturrialde dinamitzadora de la
SCE La Lira.
5. 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. FRANCESC XAVIER TORT, Sagrera Activa Associació de Comerciants
Sra. RUT SANS, Eix comercial de Sant Andreu
Sra. LAURA MORENO, Eix comercial de Sant Andreu
Sr. XAVIER SABATER, Unió Botiguers Congrés Indians
Sr. BENJAMI, Sant Andreu Nord Comerç
Sr. CARLES BRISQUERT, Sant Andreu Nord Comerç, Associació comerciants Bon Pastor i
Associació comerciants de la Trinitat Vella
Sra. MONTSERRAT BOTE, Associació comerciants Bon Pastor
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
Sr. ANTONIO FORTES, Partit dels Socialistes de Catalunya
Sra. CARMEN SANTANA, Partit Popular de Catalunya
Sr. JOAQUIM PAÑART, Esquerra Republicana de Catalunya.
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Representants Municipals:
Sr. GERARD SENTIS, conseller de comerç del Districte de Sant Andreu
Sr. MANEL VAZQUEZ, Coordinador de restauració gerència Comerç, Consum i Mercats
Sra. HELENA SERRASOLSAS, responsable de promoció del Districte de Sant Andreu

Desenvolupament de Consell de Comerç:
Es dona la benvinguda als assistents i s’aprova l’acta del consell anterior per unanimitat.
1.- Presentació Premis Barcelona Restauració a càrrec de Manel Vázquez coordinador de
restauració de la gerència de Comerç, Consum i Mercats.
El Sr. Manel Vázquez ens informa que l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de
Turisme, Comerç i Mercats, organitza els Premis Barcelona Restauració, amb la voluntat de
posar en valor aquells restaurants de barri de la Ciutat de Barcelona, que han destacat per la
seva tasca al territori i que no hagin tingut altres reconeixements significatius.
Els objectius a assolir amb aquests Premis son:
 Potenciar i destacar la restauració de qualitat al territori (barri).
 Destacar iniciatives locals i posar-les en valor.
 Foment del consum de productes de proximitat, saludables i kilòmetre zero.
 Fomentar la Integració dels ciutadans i els establiments de qualitat al territori

Les modalitats dels premis són:
Qualitat gastronòmica (producte): Ampli recorregut gastronòmic avalat pels clients
del barri i les seves institucions. Tractament de productes de proximitat amb alt valor
qualitatiu. Especialització en una proposta gastronòmica única a la ciutat.
•

• Integració en el barri (social): Identificació del restaurant amb les particularitats de
l'entorn. Foment de la sociabilitat i creació de riquesa a la zona. Reconeixement de la
població com a nucli social de referència.
• Local notori o innovador (establiment): Utilització de tècniques innovadores en la
proposta gastronòmica. Local singular pel seu concepte o per la seva trajectòria
històrica. Establiment notori per la seva originalitat.
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Com a novetat , aquesta edició estem impulsant que els propis establiments puguin presentar la
seva candidatura als Premis, així com les associacions de comerç , el Gremi de Restauració,
i les entitats del sector. Per facilitar-ho, hem obert una bústia electrònica per rebre les propostes,
(premisbcnrestauracio@interprofit.org) on es podran presentar les propostes omplint el formulari.
El calendari de finalització de presentació de candidatures serà aproximadament la segona
quinzena de novembre.
Les candidatures es presentaran a través de la bústia i arribaran al districte on s’escollirà un
finalista per modalitat a cada districte. D’aquests 30 finalistes a la ciutat el dia de la Festa de
Restauració, que serà aproximadament al febrer, es lliurarà el premi als tres guardonats 1 per
modalitat .
Els Premis Barcelona Restauració consisteixen en un reconeixement simbòlic. Els guanyadors
rebran un guardó i la promoció que se’n derivi de les accions realitzades per l’Ajuntament.
El jurat serà presidit pel Regidor de Turisme, Comerç i Mercats o la persona en qui delegui, i
estarà integrat pels vocals següents:
 President del Gremi de Restauració.
 Directora de Barcelona Centre de Disseny.
 Un/a consultor/a expert del sector de la Gastronomia.
 Un/a membre d’una Junta de Paradistes d’un Mercat Municipal de Barcelona.
 Un representant d’una entitat del sector de la restauració a la ciutat.
També formarà part del jurat un/a tècnica de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats que
exercirà funcions de Secretaria, amb veu però sense vot,
Torn de paraules.
Es demana que per l’any vinent dins les bases del concurs es valori el fet d’estar associat a les
associacions de comerciants com a un valor afegit a la candidatura.
2.- Certificat digital: Tràmits amb l’administració, a càrrec de Mariana Iturrialde
dinamitzadora de la SCE La Lira.

La informació d’aquest punt és informar que segons la normativa europea i l’estatal a partir del
dia 1 d’octubre de 2018 totes associacions que han de fer tràmits amb l’administració hauran de
disposar d’un certificat digital per fer-ho.
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Es lliura als participants un document explicatiu de com aconseguir el certificat. I amb tots els
enllaços necessaris per a la seva obtenció. També es facilita un correu per poder fer qualsevol
consulta a la SCE La Lira, que és l’entitat que en cas necessari farà aquest acompanyament.

El certificat digital és una certificació electrònica per a persones físiques i representants de
persones jurídiques que vincula unes dades de verificació de signatura i conforma la seva
identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte i la seva
representativitat.
Hi ha diferents tipus i usos:


Mobile ID. Certificador de l’Ajuntament de Barcelona. Persona física. Només vàlid per a
tràmits amb l’ajuntament de Barcelona.



IdCAT. Certificador de la Generalitat de Catalunya. Persona física. Vàlid per tràmits amb
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.



Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT). Organisme estatal.
Persona física i jurídica. Permet qualsevol tràmit amb qualsevol administració sigui de
l’àmbit que sigui.

S’explica de forma detallada com obtenir els diferents certificats digitals mitjançant.
S’informa també de com obtenir el certificat de dades registrals de les associacions i que és
necessari per a donar-se d’alta del certificat digital.
Es recorda que el certificat digital té una vigència de 2 anys i que cal tornar-lo a demanar
transcorregut aquest temps.
No hi ha cap pregunta.
3.- Precs i preguntes.
El conseller de comerç obre aquest punt de l’ordre del dia.
P. Es comenta que s’ha multat a les floristes per posar plantes a la via pública. De tots és sabut
que no es pot ocupar la via pública però fins ara hi ha hagut permissibilitat. Consideren que
abans de multar s’hagués hagut de fer una campanya informativa i després posar les
corresponents sancions i no s’ha fet així. Per altra banda consideren que hi ha un greuge
comparatiu entre el Top Manta i el comerç de proximitat. Demanen la possibilitat de poder
anul·lar aquestes sancions.
R. Es preguntarà si són reversibles les multes i es demana a les associacions que passin llistat
dels afectats de les respectives associacions.
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P. Des de SAAC s’ha treballat molt per informar als comerciants sobre les obres a fer a la
Meridiana. Alguns comerciants davant les imminents obres no han fet contractacions per poder
compensar les pèrdues que es produeixin mentre duren i ara resulta que es faran més endavant.
R. Es va avisar que no aniria tant ràpid, però s’està allargant més..
P. Es demana col·laborar més amb el comerç de proximitat sostenible. Consideren que el
entorns de la Maquinista i molts problemes de mobilitat en els seus entorns a més hi ha moltes
places de pàrquing gratuït. En aquestes places no es recapta res i si es fes podria anar en
benefici d’una mobilitat sostenible. Com exemple, el comerç està obligat a cobrar les bosses.
R. En aquest mandat s’ha congelat l’augment de superfície comercial a la Maquinista. Es mirarà
si es pot fer amb el pàrquing de la Maquinista alguna cosa que reverteixi en el territori. S’informa
també que s’està treballant per millorar la mobilitat dels entorns de la Maquinista, el polígon
industrial i també la millora del transport públic per accedir-hi.
P. Es va parlar de posar radars a la Meridiana per controlar la velocitat i no s’ha vist res.
R. Es mirarà com està aquest tema.
P. Dins del comerç de proximitat hi ha comerç especialitzat que requereix d’unes necessitats
específiques per a consolidar la seva clientela, com és l’aparcament. Es demana poder aparcar
al carrer Josep Soldevila.
R. Després de les demandes de l’associació de comerciants 11S s’han habilitat més espais de
zona blava a la zona. Si es veu necessari es pot fer un dia una reunió de treball sobre comerç
especialitzat i les seves necessitats.
P. Quina llei regula els horaris comercials i les rebaixes.
R. La llei d’horaris comercials que regula el comerç de Catalunya és la de la Generalitat de
Catalunya però hi ha uns articles que estan recorreguts i aquests casos fins que no es resolgui
preval la llei estatal.
P. Es demana augment de la freqüència de neteja dels bujols. Carnisseria dels carrers del voltant
del mercat de Sant Andreu no li donen bujols perquè diuen que en està el recorregut de recollida.
R. Aquest acaba la contracta que hi havia amb neteja i en comença una altra que possiblement
sigui més amplia. Cal veure la freqüència que es preveu en la contracta. Es farà consulta sobre
el tema de la carnisseria.
P. Es demana informació sobre l’estat de les fires de pl. Mercadal i pl. Comerç.
R. La fira de la pl. Mercadal va demanar anar on està el mercat provisional i no és possible i de
moment es quedarà a la pl. Mercadal mentre durin les obres, no es permet augment de parades i
un cop estigui el mercat acabat ja es veurà si poden seguir. Pel que fa a les fires de la pl. Del
Comerç es recorda que segons la directiva europea totes les fires que són periòdiques la
llicència es per a 15 anys. Es recorda que s’està treballant en una ordenança de venda no
sedentària que regularà aquest tema.
P. Es suggereix la presència d’Agents cívics un cop acabin les obres de carrer Gran de Sant
Andreu.
R. Es consultarà si és possible.
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P. Els arbres tapen l’enllumenat públic de la pl. Del Taxi i Parcs i Jardins diu que no es poden
poder més.
R. L’enllumenat públic és un problema a tota la ciutat i els arbres no ajuden a millorar-ho. Malgrat
tot el calendari de Parcs i Jardins garanteix les èpoques i freqüències de poda per la bona salut
de l’arbrat. Es farà consulta punts concrets.
P. Pl. Del Taxi rellisca i està en mal estat el paviment que pot provocar caigudes sobretot a gent
gran.
R. Es passarà avís de l’estat de la plaça.
P. A la pl. Maragall els parterres estan obert i s’han convertit en un pipi-can. Es demana neteja.
R. Es passarà avís a neteja.
P. Amb les obres del carrer Gran han desaparegut papereres, bujols, etc., i la sensació de
brutícia es gran. Es demana que es netegi i s’augmenti la freqüència de recollida de bujols.
R. Es parlarà amb Sergi Aguilera, per a que pugui gestionar aquest tema.
P. Es pregunta per la reobertura del Parc Antonio Santiburcio. Es manifesta la preocupació de la
zona Nord de Sant Andreu per l’augment de lloguers i la reducció de la durada dels contractes.
També s’està detectant un augment de locals buits i que no hi ha pressa per llogar-los. Es
demana que siguin sancionats.
R. En breu estarà tancat l’informe de les aigües i es veurà quines són les millores a fer. Respecte
als lloguers es pren nota dels suggeriments.
P. Es torna a posar de manifest que a Bon Pastor augmenta la inseguretat, moltes vegades no
es veu la GU ni els Mossos. Cada cop hi ha menys comerç perquè va tancant. Els agents cívics
no fan res, no informen.
R. Cal diferenciar entre sensació i realitat. Segons les dades de GU, les xifres no reflecteixen un
augment de denuncies. És necessari que es denunciïn tots els casos per, si es comprova
augment, poder posar més mitjans.
P. Fa molt temps que es demana un augment del descompte en el rebut de les escombraries per
ajudar al comerç de proximitat i d’aquesta manera apostar per promocionar el sector.
R. Es un tema que ja es va mirar al seu moment i es va veure que no era possible. Es tornarà a
fer consulta.
P. S’està posant multes per temes relacionats amb gossos quan es detecta en molts llocs
inseguretat per a les persones, es demana que es destinin els agents al barris per combatre la
inseguretat.
R. Durant els mesos de juny, juliol i setembre el districte va posar en marxa una campanya per
millorar les males pràctiques.
P. Es consulta com està el poder reobrir els quioscos que hi ha al territori que porten molt temps
tancats.
R. S’està començant a treballar en un projecte de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat per reobrir-los, encara està molt a l’inici. En quan tinguem més informació es farà
arribar.
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Sense cap més tema a tractar es tanca la sessió a les 16.45 hores.

