COMISIÓ DE SEGUIMENT DEL PASSEIG DE LA SALZEREDA
Grup de treball: Restauradors i Comerciants
Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

14 de maig de 2018, 13h00

Assistents:
Sra. Mari Carmen Cañamero (Nova Imatge Salzereda), Sr/a M.Martin Alonso, Sra. Ivanete Correa, Sr/a
Yin Yan Cuo, Sr.Francisco Andrés Feixeira, Sra. Rosemeri Bastos, Sr/a Nuo Xu, Sr/a Chen Jianxin, Sr/a
Zhu Xiuhua, Sr. Vicente Rayos Torres, Sr. Jesse F. Picay Burbano, Sr. Jorge F. Picay Burbano, Sr. Juan
José Campos Naharro, Sr. Antonio López Ramirez, Sra. M.José Gutierrez, Sra. Magdalena Habas, Sra.
Olga Llavero (Gosnet), Sra. Amalia Pérez Benitez (Bar Cerveceria Tito) , Sr. Juan José Alvarez (AVV
Riu Sud), Sr. Rubén Corral i Sra. Laia Muñoz (Agrupació del Comerç i la Industria).
Per part de l’Ajuntament assisteixen: Sr. Manel Sierra, Sra. Imma Moraleda, Sr. Pedro Cano i Sr. Esteve
Serrano.
Nico Villena del Servei de Participació de l’Ajuntament aixecarà acte de la reunió
Excusats: Sr. Xosé Canosa
Ordre del dia:
1.Constitució de la Comissió de treball de comerç i restauració.
2. Presentació del Programa d’ajuts a la restauració.
3. Intercanvi d’impressions sobre els elements de les noves terrasses del passeig.
4. Presentació dels treballs en Passeig Salzereda. Calendari previst.
5. Precs i preguntes
Desenvolupament de la reunió
El Sr. Esteve Serrano saluda les persones assistents i presenta l’ordre del dia de la reunió.
Punt 1. Constitució de la Comissió de treball de comerç i restauració
El Sr. Esteve Serrano explica la necessitat de la constitució del Grup de treball de restauradors/es i
comerciants en el context de la Comissió de Seguiment que es va constituir l’abril passat.
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Per acord dels i de les presents es dóna per constituït el grup de treball del qual també en formarà
part el Sr. Xosé Canosa encara que s’hagi excusat de la reunió.
Punt 2. Presentació del Programa d’ajuts a la restauració
El Sr. Esteve Serrano inicia l’explicació del Programa d’Ajuts per a establiments de restauració i dóna
la paraula al Sr. Manel Sierra qui explica amb més detall el contingut d’aquest programa, indicant que:
 S’estan fent els tràmits administratius per a aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts i
poder publicar-la. En el seu moment es difondrà abastament la informació necessària per a
poder optar als ajuts.
 Podran ser beneficiaris els establiments ubicats en el sector “Barris Centrals” dels quals Riu
Nord i Riu Sud en formen part i, per tant, els establiments ubicats al Passeig de la
Salzereda podran optar.
 Els ajuts es podran dedicar a millores dels establiments que s’hagin fet o es facin entre l’1 de
gener i el 30 de setembre de 2018, com ara: imatge interna i externa, renovació de les
instal·lacions i conduccions, millores de la il·luminació, informatització, seguretat, ....
 Es preveu que els ajuts puguin ser d’un màxim de 5.000 € i en qualsevol cas no superaran
el 40% del cost de la millora executada.
Complementàriament a aquest programa d’ajuts econòmics està previst un programa d’assessorament
i formació gratuït, adreçat als restauradors/es i als i les comerciants, que faciliti eines per a la millora
de la competitivitat dels negocis. Així mateix s’ha previst, posar a l’abast dels interessats el suport
d’una empresa de consultoria que farà l’anàlisi dels negocis, de les seves característiques i la seva
ubicació i farà propostes de millora de la competitivitat.
Punt 3. Intercanvi d’impressions sobre els elements de les noves terrasses del passeig.
El Sr. Esteve Serrano explica que l’Ordenança de terrasses vigent
http://oiac.grame.net/oiac/documents/833900003.pdf determina els límits i restriccions generals per a
tota la ciutat, no obstant hi ha zones que tenen la denominació de “singular” a les quals se li apliquen
requisits i limitacions específiques. Aquesta consideració, en el cas del Passeig Salzereda, dóna
marge per treballar a partir d’ara i al llarg de la durada de les obres de renovació del passeig, en
aquest grup de treball per definir els elements bàsics i ornamentals de les terrasses per aconseguir
equilibri i més qualitat per atreure públic als negocis de la zona.
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Punt 4.Presentació dels treballs en Passeig Salzereda. Calendari previst.
La Sra. Immaculada Moraleda informa que, a partir de la constitució de la Comissió de seguiment i
dels grups de treball d’escola i el de restauració i comerços que s’acaba de constituir i fins el 15-20 de
juny aprox. es recolliran totes les propostes que permetin concretar els elements del passeig. Abans
del 20 de juliol es farà reunió de retorn amb els veïns i veïnes i així, a partir de setembre 2018 els
tècnics poden començar a dibuixar els projectes d’obra.
El Ple de l’Ajuntament podria aprovar el projecte de l’obra en la seva sessió de desembre 2018; aquest
tràmit és preceptiu per a iniciar els tràmits de licitació, que per la quantia del contracte requereix
publicació a nivell d’Europa i un temps mínim de 5 mesos de procediments administratius. Així podrien
començar les obres a la tardor del 2019 i acabar abans de finalitzar l’any 2020.
Punt 5. Precs i preguntes
 Els comerciants manifesten la preocupació de que si els ajuts que s’han explicat finalitzen el
30/9/2018, quan acabin les obres del passeig, que serà quan més les necessitin, que
passarà?
 Els ajuts son només per a establiments de restauració?
R. Els ajuts explicats, en concret, tenen aquets terminis i aquestes característiques perquè estan
inclosos en el programa “Barris Centrals”, però cada any l’Ajuntament pot posar en marxa noves
convocatòries amb altres condicions per a beneficiar-se.
 Els comerciants manifesten la preocupació per la repercussió en els negocis durant l’interval
de temps que durin de les obres.
R. Les Ordenances Fiscals contemplen que en els carrers on hi hagin obres en trams de +6m es
poden produir bonificacions en les taxes de recollida d’escombraries, p.ex.
 Es fa un prec relacionat amb la signatura i la publicació de les actes.
R. Les actes seran aprovades i firmades per les persones assistents a les reunions, la qual cosa es pot
fer en la reunió següent.

Finalitza la reunió a les 14h20’
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