
 

Ref.: CP 1/19 

ACORD adoptat pel Plenari del Consell Municipal en la sessió extraordinària de 9 de gener de 

2019: 

Part d'impuls i control 

Es fa constar que la proposició i declaració de grup que es transcriu a continuació té naturalesa 
d'acte d'impuls polític de l'acció del Govern i no produeix efectes jurídics com a acte 
administratiu resolutori. 

Proposició / declaració de grup 

Única.- (M1519/10196) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- 
Proposar constituir una comissió especial de seguiment de l'aplicació de l'Ordenança de 
terrasses al Districte de Ciutat Vella per aclarir les circumstàncies en què s’està produint la presa 
de decisions durant l’exercici del 2018 amb relació a les llicències de terrassa, d’acord amb els 
paràmetres següents: a) Objecte de la comissió. Aclarir les circumstàncies i determinar 
l’adequació a la normativa vigent de les mesures adoptades pel Districte de Ciutat Vella en 
matèria de terrasses durant l’exercici del 2018, tenint en compte, entre altres, els principis o 
factors següents: - El deure de l’Administració local amb relació al foment, el suport i l’impuls de 
l'activitat econòmica vinculada a les terrasses de la restauració (art. 2 de l’Ordenança de 
terrasses). - L’obligació de l’Administració local de resoldre de manera expressa i dins el termini 
legalment previst (art. 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques). - L’obligació de l’Administració local de motivar els actes que 
limitin drets subjectius o interessos legítims (art. 35 de la Llei 39/2015). L’obligació de 
l’administració de preservar la convivència a l’espai públic. b) Composició: la comissió especial 
de seguiment estarà integrada per dos regidors/ores de cada un dels grups municipals i els 
regidors no adscrits del consistori. c) Normes específiques de funcionament. Els treballs de la 
comissió es desenvoluparan entre dues i quatre sessions, entre les quals no podran transcórrer, 
en la mesura del possible, més de 30 dies hàbils. La comissió prendrà els acords per majoria 
ponderada i les seves sessions tindran caràcter públic. En els termes que preveu l’apartat 5 de 
l’article 39 ter del ROM, la comissió requerirà la presència de la regidora del Districte de Ciutat 
Vella, així com de persones alienes a l’estructura municipal a proposta dels grups municipals. d) 
Termini per cloure els treballs. La comissió especial de seguiment s’extingirà automàticament un 
cop s’hagi dut a terme la votació del seu dictamen en el si del plenari del Consell Municipal. 
Segon.- Proposar el nomenament, com a president de la comissió especial de seguiment, del 
regidor Sr. Raimond Blasi i Navarro, del Grup Municipal Demòcrata, i com a vicepresident de la 
comissió especial de seguiment, del regidor Sr. Koldo Blanco i Uzquiano, del Grup Municipal de 
Ciutadans. 
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