Districte de Sarrià-Sant Gervasi

COMERÇOS CENTENARIS
Bases que han de regir la Mesura de govern: Identificació dels
comerços centenaris del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Objectiu
És voluntat d’aquest govern municipal promoure i reforçar el comerç de
proximitat del Districte, els seus eixos comercials i d’altres associacionismes
comercials.
Mostra d’aquesta voluntat podem observar les diverses mostres de comerç i
gastronòmiques que es porten a terme, les fires d’artesans així com els
tallers oberts d’artistes als barris.
Pretenem reconèixer la tasca portada a terme per les botigues i comerços
més veterans del nostre Districte, i ho volem fer amb el suport i la
participació dels diversos eixos comercials.
Es per això que volem endegar una campanya que serveixi per identificar i
difondre aquells negocis comercials segons 3 categories diferents:
Establiments que han superat els 50 anys, els que han superat els 75 anys i
els que han superat els 100 anys de servei en el nostre territori.
Candidatures
Poden ser candidates a aquests reconeixements les microempreses i les
petites empreses de venda al detall o de prestació de serveis comercials al
consumidor final que siguin titulars d'establiments oberts al públic segons
cadascuna de les categories i que estiguin ubicats al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona.
Es defineixen com a microempreses i petites empreses, a efectes d'aquesta
convocatòria, les que tenen fins a un màxim de 50 treballadors, un volum
anual de negoci o balanç consolidat que no superi els 10 milions d'euros i
que no estiguin participades amb més del 25% del seu capital o dels seus
drets de vot per altres que no reuneixin els requisits anteriors.
Els establiments comercials han hagut de mantenir durant els 50, 75 o 100
anys, segons a la categoria a la que optin, la mateixa activitat comercial i la
mateixa ubicació física, o en el seu defecte, en el mateix entorn.
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Tots els candidats han de complir amb totes les ordenances municipals de la
ciutat de Barcelona.
Reconeixements
Els reconeixements consistiran en una presentació pública de les botigues
de cadascuna de les diferents categories, la identificació d’aquestes per
mitja d’un element visual i la difusió i publicació de “100 anys i més,
comerços centenaris a Sarrià-Sant Gervasi”.
L’element visual per als establiments que han superat els 100 anys
consistirà en una placa col·locada en el terra al davant de l’establiment
(proposta a valorar). Per als que han superat els 75 anys el guardó serà
una placa i per als establiments que han superat el 50 anys un diploma.
La comissió tècnica, podrà proposar l'atorgament del premi ex aequo a tots
aquells establiments que hagin acreditat de forma indubtable la seva
condició en cadascuna de les diferents categories, amb la facultat
d'excloure'n, si s'escau, els casos excepcionals en què es consideri que
l'establiment no ha adaptat suficientment les seves instal·lacions, la seva
gestió o la seva oferta a l'evolució de la demanda.
Comissió tècnica
Serà l’encarregada de seleccionar les empreses candidates i d’elaborar la
proposta de les guardonades, entre les sol·licituds presentades. Estarà
presidida pel Conseller del Districte Sr. Carles Campdepadrós i en formarà
part Chus Auñón, que en farà les funcions de secretari i un representant de
les següents entitats:
Un/a representant de Eix comercial Sarrià.
Un/a representant de Eix comercial Sant Gervasi.
Un/a representant de l’Associació de comerciants de Vallvidrera.
Un/a representant de l’Associació de comerciants del Turó Parc.
Gabi Barbeta, Tècnic de barri de Sant Gervasi-Bonanova.
Iu Pino, Tècnic de barri de Sarrià.
Atorgament
Els reconeixements s'atorgaran a proposta de la comissió tècnica, i es
lliuraran a les empreses guardonades en un acte públic.
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Procediment per participar
S’haurà de presentar una sol·licitud segons el model que es podrà obtenir a
través de la web www.bcn.cat/sarria-santgervasi o de les associacions de
comerciants del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. La presentació de la
documentació es farà en les oficines de les pròpies associacions (Associació
de Comerciants de Sarrià, c/ Canet, 20; Barnavasi, Associació de
comerciants de Sant Gervasi, c/ Septimània, 31, baixos local 6; Associació
de comerciants i veïns del Turó Parc, c/ Francesc Perez Cabrero, 11 –Botiga
Forés-)
Documentació
La sol·licitud ha de completar-se amb la documentació següent:
a) Identificació de l'entitat sol·licitant: les persones jurídiques,
mitjançant fotocòpia de l'escriptura de constitució inscrita al registre
corresponent, i els poders del representant legal de l'entitat
sol·licitant.
b) Identificació de l'activitat, amb indicació del sector d'activitat que es
desenvolupa, el volum de negoci i el nombre de treballadors.
c) Acreditació indubtable, per qualsevol mitjà possible, de la condició de
centenari de l'establiment.
d) Breu memòria descriptiva de la trajectòria de l'establiment amb
referència als seus titulars al llarg del temps.
e) Declaració responsable, de l'entitat candidata, d'estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de
no tenir contret cap deute, per cap concepte, amb l’Ajuntament de
Barcelona.
f) La Comissió tècnica podrà demanar la informació complementària
que consideri oportuna per tal de valorar els mèrits de la candidatura.
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2010.

