
El Gremi, a més de lide-
rar aquesta negociació 
que arranca ara fa un any 
amb les obres de millora 
que el consistori va dur 
a terme a la Rambla, ha 
manifestat el seu suport 
a l’acord assolit a través 
de la Comissió Tècnica 
de Terrasses, l’òrgan en-
carregat de vetllar pel des-
plegament de l’Ordenança 
de terrasses. Aquesta nego-
ciació posa de manifest la 

El procés de negociació entre l’Ajunta-
ment, el Gremi de Restauració i els ope-
radors ubicats a la Rambla de Catalunya 
per definir la futura ordenació singu-
lar de les terrasses a la zona ha arribat 
a la seva fi. Així doncs, el passat 3 de 
novembre, en una roda de premsa con-
junta, el tercer tinent d’alcalde, Antoni 
Vives, i el director general del Gremi, 
Roger Pallarols, van explicar les carac-
terístiques del que serà la primera zona 
d’ordenació singular de terrasses. Com 
és sabut, l’Ordenança de terrasses com-
bina un règim general, únic per a tots els 
districtes de la ciutat, amb un conjunt 

d’espais que, atesa la seva singularitat i 
la necessitat de preservar la compatibi-
litat d’usos urbans, constitueixen excep-
cions a la norma general. 

ENCARA NO CONEIXES GuaiFi? GESTIONA DE MANERA INTEL·LIGENT LES CONNEXIONS WIFI DELS TEUS CLIENTS
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Tens un cambrer amb una habilitat innata amb la 
safata, capaç de superar obstacles i que es carac-
teritza per la seva velocitat? Ara el pots inscriure a 
la 1a Cursa de cambrers GuaiFi-Estrella DAMM, que 
tindrà lloc el dissabte 22 de novembre a les 11 hores 
a la Rambla. Els 24 participants correran de 2 en 2 i 
es classificaran aquells que conservin intactes les 
comandes i facin millors temps. Els 3 cambrers 
més veloços rebran una tablet per navegar amb 

GuaiFi a l’establiment del cambrer guanyador, que serà ob-
sequiat amb un any de servei gratuït. No perdis aquesta oca-
sió per reconèixer la professionalitat dels teus cambrers! 

Participa a la 1a Cursa de 
cambrers GuaiFi-Estrella DAMM!

necessitat de construir acords amplis 
entre l’Ajuntament, els districtes i els 
restauradors afectats, representants mi-
tjançant el Gremi, com a via pacífica per 
desplegar tots els efectes de l’Ordenança 
i fer d’aquesta norma una veritable eina 
de promoció econòmica. El cas de la 
Rambla de Catalunya, de fet, pot servir 
de model a altres districtes de la ciutat 
a l’hora d’entomar les seves respectives 
ordenacions singulars. 

Antoni Vives, tercer tinent d’alcalde, a la dreta, i Roger 
Pallarols, director general del Gremi, a l’esquerra.

El Gremi de Restauració ha arribat a un acord 
amb el bufet d’advocats Maresca per oferir els 
seus serveis d’assessorament a tots els res-
tauradors agremiats. Es tracta d’un dels bufets 
de Barcelona amb més experiència al camp del 
Dret administratiu, un àmbit de gran rellevàn-
cia per a la restauració atesa la importància de 
les relacions jurídiques que s’estableixen entre 
el restaurador i l’administració local (obtenció 
de llicències i permisos, autoritzacions per 
instal·lar terrasses, gestió de processos san-
cionadors i d’inspecció, etc.). El bufet fou fun-
dat als anys 60 per Juan Carlos Maresca qui, 
al llarg de la seva trajectòria professional, ha 
comptabilitzat l’exercici de l’advocacia amb la 
docència a diverses universitats catalanes, tal 
com han fet altres socis del bufet. Actualment 
compten també amb un departament de Dret 
civil i mercantil. 

Els agremiats comptaran 
amb l’assessorament 
jurídic del prestigiós bufet 
d’advocats Maresca

SERVEIS

L’acord reflecteix la necessitat 
de construir acords amplis 
amb els restauradors afectats 

El Gremi i l’Ajuntament presenten la primera 
ordenació singular, a la Rambla de Catalunya

1a CURSA de

CAMBRERS


