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Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

VINT-I-TRES DE SETEMBRE DE DOS MIL SETZE, s'hi reuneix el Plenari del 

Consell Municipal, en sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. 

Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents 

d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz 

Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. 

Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, 

Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier 

Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, 

Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè 

Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías 

Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago 

Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini 

Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier 

Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep 

Garganté i Closa, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que 

certifica. 
 

Excusa la seva assistència la Il·lma. Sra. Teresa M. Fandos i Payà. 
 

Hi és present l'interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 
 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre, a les nou 

hores i deu minuts, aquesta sessió extraordinària convocada per tractar 

exclusivament l’assumpte indicat en la petició de convocatòria dels grups 

municipals de CiU, C’s i PP, consistent en el debat i votació de la proposició / 

declaració de grup següent: 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Única.- (M1519/3882) El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1.- Que l’Ajuntament vetlli per aconseguir efectivament el compliment 

de l’equilibri entre els usos de les terrasses i l’espai públic, amb l’objectiu de 

garantir la qualitat dels espais per als ciutadans i veïns, i donar suport a l’activitat 

econòmica dels sectors de la restauració, i assimilats, perquè puguin oferir als seus 

treballadors una ocupació estable i de qualitat. 

2.- Que el Govern municipal impulsi, en el termini màxim d’un mes, 

canvis i actuacions que donin solució als problemes ocasionats per l’aplicació de 

les ordenacions singulars i les distribucions prèvies, incloent com a mínim: 

a) Modificar el Manual operatiu, per tal d’eliminar restriccions no 

recollides a l’Ordenança de terrasses. 

b) Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Terrasses, de 

manera que es garanteixi una major transparència i una participació equilibrada, 

permetent que els grups municipals puguin designar tècnics com a membres de la 

comissió.  
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c) Aprovar les ordenacions singulars pendents, amb criteris que, garantint la 

mobilitat i el descans veïnal, no comportin restriccions arbitràries i injustificades. 

d) Portar per a la seva aprovació, a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat, el calendari d’aprovació de les ordenacions singulars, i 

e) revisar les ordenacions singulars que hagin estat aprovades sense el 

consens necessari. 

3.- Que el Govern municipal impulsi de manera immediata, dins el marc de 

la Comissió Tècnica, la modificació de l’Ordenança de terrasses, incloent 

procediments per aconseguir el consens efectiu entre veïns i restauradors directament 

afectats per les ordenacions singulars, i modifiqui les disposicions de les distàncies 

contingudes en els articles 10 i 11. 

 

La Sra. ALCALDESSA obre la sessió i indica que s’acaba de repartir la 

darrera versió transaccionada de l’únic punt de l’ordre del dia d’aquest ple 

extraordinari, presentat pels grups municipals de CiU, Ciutadans i el PP. 

 

El Sr. BLASI saluda els representants del Gremi de Restauració i del sector 

en general, i justifica la sol·licitud de celebrar aquest ple extraordinari per tractar la 

proposició conjunta dels grups de CiU, Ciutadans i el PP, transaccionada amb el grup 

d’ERC, per dos motius concrets. En primer lloc, esmenta la necessitat de modificar i 

millorar l’Ordenança de terrasses vigent; i, en segon lloc, donar seguretat davant la 

incertesa que els darrers mesos s’ha generat amb l’aplicació unilateral i arbitrària de 

l’ordenança per part del Govern municipal. 

Reconeix la complexitat de posar ordre i equilibri entre terrasses i ús 

col·lectiu de l’espai públic amb una ordenança si es parteix de la pluriregulació en un 

territori que no és uniforme. Així, doncs, assenyala que, conscients d’aquesta 

dificultat i com a autors de la Ordenança de terrasses vigent, per responsabilitat i 

perquè així ho preveu la mateixa ordenança, estenen la mà novament a fi de 

modificar-la. 

Observa que, després de l’obstinació de negar l’evidència que el sector de la 

restauració i assimilats és estratègic i de referència per a la ciutat, s’obre una porta al 

fet que el Govern actual el valori. En aquest sentit, diu que va advertir al segon tinent 

d’alcaldia de la necessitat de fer pedagogia entre els seus companys de govern, que 

havien presentat una mesura de govern d’impuls i de suport i anunciaven que 

destinarien una quantitat anual important; i que asseguraven que es posaven les piles 

per treballar en l’Ordenança de terrasses. Això no obstant, han pogut constatar que 

els restauradors de la rambla del Poblenou van haver de presentar 2.150 al·legacions 

per defensar-se; i la regidora de Ciutat Vella comença l’operació dels porxos de la 

Boqueria, juntament amb altres ordenacions singulars de la ciutat. 

Manifesta la voluntat, doncs, de reconduir la situació creada arran dels 

dubtes generats darrerament; igualment, afirma que tenen la intenció de fer 

autocrítica com a autors de l’ordenança actual; emmarcar la necessitat d’acompanyar 

el desenvolupament d’un sector estratègic econòmicament i que ha de ser de 

referència en l’ocupació de qualitat i en l’estabilitat. Igualment, remarca la necessitat 

de modificar l’ordenança, així com de garantir la transparència, la participació, el 

consens, el diàleg i la flexibilitat en les ordenacions singulars amb accions i 

calendari. 

 

La Sra. MEJÍAS també saluda els representants del sector presents en 

aquesta sessió extraordinària, i els fa avinent que el grup de Ciutadans va presentar 
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aquesta iniciativa per resoldre un problema que s’ha anat repetint d’ençà de 

l’aplicació de l’ordenança durant dos períodes estivals, i que ha generat greus 

perjudicis al sector de la restauració. 

Puntualitza que l’ordenança ha provocat efectes negatius, que les dues 

formacions que la van impulsar reconeixen, com demostra que s’han avingut a 

formar part de la iniciativa promoguda per Ciutadans. 

Assenyala que, tot i que els grups de l’oposició han impulsat nombroses 

iniciatives per buscar solucions a la situació generada per l’aplicació de l’ordenança, 

i que han estat aprovades per una majoria de la cambra, el Govern municipal encara 

no ha afrontat la situació, motiu pel qual han impulsat el present acord a fi d’assolir 

l’equilibri necessari entre els interessos del sector de la restauració, dels veïns i, 

alhora, de les persones que visiten la ciutat. 

Seguidament, passa la paraula al Sr. Blanco, amb el qual s’ha repartit el 

temps d’intervenció, per defensar el contingut més tècnic de la proposta. 

 

El Sr. BLANCO indica que l’activitat de les terrasses no és exclusivament 

econòmica sinó també pública i social, cosa que implica que la seva regulació ha 

d’aconseguir l’equilibri entre els usos propis de l’activitat, la mobilitat i el descans 

del veïnat, que ara com ara és un objectiu que no es compleix. Opina que aquest 

incompliment rau, bàsicament, en el fet que el Govern municipal fa un enfocament 

equivocat perquè considera les terrasses una privatització de l’espai públic. 

Contràriament, destaca que les terrasses són molt més que això i esdevenen espais de 

relació social, un servei que es presta al públic, també per als residents; alhora, 

destaca que milloren i dignifiquen la via pública amb neteja, seguretat i, fins i tot, la 

convivència si hi ha qui es responsabilitza del comportament dels usuaris. 

Posa de manifest que el Govern està fent una aplicació extremament 

restrictiva de l’ordenança que afecta injustament molts negocis arrelats a la ciutat des 

de fa molt de temps, i que mai havien tingut cap conflicte, als quals imposa la pèrdua 

de taules i de llocs de treball. 

Precisa que la normativa de terrasses es basa en quatre pilars: l’ordenança, 

les ordenacions singulars, el Manual operatiu i la Comissió Tècnica; i remarca 

l’avantatge que significa que aquesta normativa disposi d’un mecanisme per 

actualitzar-se mitjançant la Comissió Tècnica, que pot modificar determinats 

aspectes de l’ordenança, del Manual operatiu i aprovar ordenacions singulars, però 

entén que el problema és que no s’està posant a la pràctica res de tot això; i opina que 

s’ha desnaturalitzat la veritable funció de la Comissió Tècnica, que sembla que ha 

assumit el caràcter d’una comissió política, ja que no aprova ni ordenacions 

singulars, ni canvis en l’ordenança i, sobretot, no aconsegueix consensos i acords 

amb tots els agents implicats. 

Per tot plegat, demanen al Govern municipal que canviï d’actitud pel que fa 

a les terrasses i, en segon lloc, reclamen una aplicació sensata de la normativa a fi 

d’aconseguir un equilibri entre l’activitat econòmica i l’interès públic. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que aquest debat es podria titular, com 

la pel·lícula, El día de la marmota, i recorda que en iniciar-se la legislatura municipal 

actual es va celebrar un ple extraordinari, a instàncies del Govern, amb què es va tirar 

endavant una proposta que afectava les terrasses, i que el seu mateix grup va votar 

favorablement perquè es va acceptar una esmena amb la qual es concretaven un 

seguit de compromisos. 
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Destaca, tanmateix, que ja ha transcorregut més d’un any d’ençà d’aquell 

ple, amb dos estius pel mig, i ja s’haurien d’haver concretat aquells compromisos, 

entre els quals els tràmits, si esqueia, per modificar l’Ordenança de terrasses o per 

presentar l’informe del 2014 al Ple a què obliga l’ordenança. 

En conseqüència, considera que avui poden convertir aquest ple en una 

repetició fil per randa d’aquell, o del debat sobre la proposta de modificació de 

l’ordenança promogut pel seu grup, o del suscitat en la comissió d’Urbanisme en què 

es va aprovar una proposta del seu grup en aquesta línia. I aprofita per suggerir que 

hi intervinguin els tinents d’alcaldia dels àmbits econòmic i urbanístic per explicar 

les propostes que volen fer sobre la qüestió, quin calendari i quin abast ha de tenir la 

modificació de l’ordenança, que en concretin els continguts. 

 

El Sr. CORONAS observa que dos dels tres grups proposants d’aquesta 

iniciativa són responsables de l’Ordenança de terrasses vigent, i que el grup d’ERC 

no va votar perquè els criteris no responien a la voluntat de solucionar l’equilibri 

d’usos a l’espai públic; i qualifica aquesta ordenança com l’error polític número u. 

Entén que s’imposa preguntar-se si s’ha de garantir l’accessibilitat per a 

tothom, si s’han d’acceptar locals amb més taules a la terrassa que a l’interior; si 

s’han d’instal·lar escalfadors al carrer. 

Admet que cal vetllar pels llocs de treball, però també per la seva qualitat; 

preguntar-se si s’ha d’ocupar l’espai públic amb terrasses no ateses per personal; i, 

per descomptat, han de vetllar pels interessos de tothom, pel dret de la ciutadania a 

gaudir de l’espai públic i el dels restauradors a tenir una normativa clara que els 

permeti una activitat econòmica legítima però respectant l’espai de tothom. 

Recorda que una vegada aprovada l’Ordenança de terrasses els van entrar 

els dubtes, i van decidir començar a fer moratòries en la seva aplicació; és a dir, no 

van gosar aplicar allò que havien aprovat, cosa que entén com l’error polític número 

dos. 

Continua el relat de les vicissituds per què ha passat l’ordenança d’ençà de 

la seva aprovació, referint-se al canvi de govern, quan els qui proclamaven que ho 

volien canviar tot, no canvien res i en culpen els altres, i que considera l’error polític 

número tres. 

Constata, per tant, que si l’ordenança s’ha aplicat tard i malament sempre ha 

estat per decisions polítiques, i entén que a ningú no se li acut qüestionar la feina del 

personal tècnic dels districtes, ni de Paisatge Urbà, atès que es limiten a aplicar allò 

que es decideix políticament. 

Insisteix que cal fer una reflexió sobre per a qui s’ha de governar, i a qui 

representen els qui són a l’oposició; i considera que en aquesta cambra hi ha grups 

que sembla que representen només un determinat sector de la societat i altres que, tot 

i voler canviar-ho tot, no canvien res i diuen que per culpa d’altri. 

Adverteix que allò que cal és valentia, deixar de témer què diran i prendre 

decisions, que per això els ha triat la ciutadania. 

Es pregunta, també, si Barcelona en Comú i el PSC estan d'acord pel que fa 

a l’Ordenança de terrasses, i entenen que si no és així suposa un problema afegit a tot 

plegat. 

Confirma, però, que el grup d’ERC té molt clar que vol una nova ordenança 

de terrasses, i proposa fer-la, amb uns terminis clars en un mateix mandat, suprimint 

aspectes tan esperpèntics de l’actual com ara escalfar l’aire lliure amb estufes i, 

altrament, que es prevegin espais diàfans en comptes de corrals, i que els 

restauradors assumeixin, també, el compromís social de tenir treballadores i 

treballadors amb sous dignes; i que compensin el gran esforç que fan tots els seus 

veïns i veïnes cedint un espai públic que és de tots. 
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La Sra. LECHA celebra que al grup del PP li agradi tant atribuir a aquest 

debat el títol “Dia de la marmota”, que troba molt encertat, atès que el de 

l’Ordenança de terrasses apareix una vegada i una altra en comissions i plens. 

Observa, també, que aquesta proposició els fa una sensació de déjà vu amb el retorn 

d’un tripartit a l’Ajuntament, aquesta vegada per la banda de la dreta. 

Avança que el vot de la CUP serà contrari a la proposta, però que en cap cas 

és un xec en blanc al Govern, al quan envia el missatge, especialment a Barcelona en 

Comú, que no es pot governar per a tothom, tampoc en el cas de les terrasses, atès 

que hi ha interessos contraposats. 

Diu que els preocupa, en aquest sentit, que hagi estat el grup del PSC qui 

hagi pres el control de la qüestió, i adverteix que el Govern municipal ha d’escollir 

de quina banda està. 

Seguidament, posa de manifest que l’Ordenança de terrasses vigent va ser 

aprovada per CiU, amb el suport del PP, i després no va gosar aplicar-la, i retreu que, 

a posteriori, se sumin a muntar el “numeret”. Això no obstant, afirma que són ben 

conscients que la seva tasca és fer de portaveus del lobby empresarial de torn i de les 

patronals, malgrat que considera que, com a mínim, podrien mantenir una mica de 

coherència. Reclama, igualment, que no apel·lin al consens quan en realitat vol dir 

acotar el cap. 

Diu que la proliferació massiva de terrasses suposa una privatització 

intolerable de l’espai públic, d’espais que han estat recuperats per als vianants en 

detriment dels vehicles i que ara han esdevingut macroterrasses i carrers 

mercantilitzats, mentre que, paral·lelament, l’ordenança del civisme persegueix els 

usos no mercantils de l’espai públic. I afirma que, amb tot plegat, els queda clar el 

missatge que al carrer hi ha barra lliure per fer negoci. 

Insisteix, per tant, que cal aturar la massificació de terrasses i recuperar 

urgentment l’espai ocupat per l’increment insostenible de taules i cadires; cal 

equilibrar els usos al carrer i garantir la qualitat dels espais per al veïnat. 

Nega que el sector de la restauració generi ocupació de qualitat, una mentida 

que prové de qui aprova reformes laborals que precaritzen massivament. I pregunta si 

tenen la pretensió de fer-los creure que amb la supressió de les terrasses de la 

Boqueria es van perdre quaranta llocs de treball, i els demana que aportin les baixes 

de la Seguretat Social. 

Remarca, altrament, que la temporalitat i la precarietat laboral en el sector és 

enorme, i arriba a l’extrem de locals oberts durant setze hores amb només quatre 

ajudants de cambrer contractats durant vint hores a la setmana. Posa en relleu que 

novament això palesa el monocultiu de serveis adreçats bàsicament al turisme, que 

genera atur i precarietat laboral. 

Critica que el “tripartit de dretes” aposti per la desobediència en el cas de les 

terrasses de la Boqueria, i observa que si alguns apostessin per la desobediència, amb 

la mateixa determinació que ho fan quan es tracta de defensar interessos mercantils, a 

l’hora de fer un referèndum per la independència, potser ja tindrien la república 

catalana. Sospita, però, que tal vegada allò que volen són regulacions a la carta. 

Retreu al grup d’ERC la seva irresponsabilitat en fer la transacció, i que en 

el darrer moment s’hagi sumat a la proposta del tripartit de dretes per posar-se al 

serveis dels lobbies empresarials i dels hooligans del neoliberalisme desregulador. 
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Remarca que ni el govern anterior ni l’actual han actuat correctament en 

aquest cas que els ocupa, però alerta que no tot s’hi val per desgastar l’adversari, 

menys encara quan suposa alimentar l’enemic. 

Finalment, insta l’alcaldessa a recuperar el control de la situació i del seu 

govern, a treballar amb veïns i veïnes i que porti a aprovació del Ple una ordenança 

que recuperi el carrer per a la ciutadania i que, altrament, deixi d’afavorir la pressió 

turística que expulsa i precaritza, i li recomana que deixi de llegir La Vanguardia. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix l’assistència a aquest ple dels representants del 

sector de la restauració, veïns i veïnes, i d’institucions empresarials i ciutadanes. 

Confirma que el seu grup manté el compromís de diàleg i voluntat de trobar 

solucions que va expressar en acceptar responsabilitats de govern. Recorda, 

igualment, que el seu grup va votar moltes de les qüestions que avui es plantegen, 

però en comptes de convocar sessions extraordinàries de Ple, treballen, no pas com 

d’altres. 

Parlant en qualitat de regidor de Paisatge Urbà, concreta que han fet més de 

sis reunions amb els tècnics de l’Institut de Paisatge Urbà, amb associacions de veïns 

i amb el Gremi de Restauració, i entén que la voluntat de presentar aquesta iniciativa 

respon al fet que els grups proposants saben que estan resolent l’assumpte, més que 

no pas a la voluntat d’afegir cap valor. 

Diu que els ha sorprès la insistència sobre la qüestió, quan encara a dia 

d’avui els tècnics municipals asseguren que desconeixen qui era el regidor 

responsable durant el mandat de CiU. 

No obstant això, convida tothom a sumar-se a la feina, i a les sessions de 

treball que fan setmanalment. Assegura que han revisat i esmenat l’Ordenança de 

terrasses vigent i confirma que, malgrat aquest esforç, és inaplicable i requereix 

continuar-hi treballant. 

 

La Sra. PIN saluda els assistents al ple, i avança que Barcelona en Comú 

s’abstindrà en la votació d’aquesta proposició, que assegura que els ha sorprès molt, 

especialment en considerar-la una esmena a la totalitat de l’ordenança elaborada 

durant el mandat de CiU. 

Reconeixen que cal revisar molts aspectes del text normatiu, tenint en 

compte que l’espai públic pertany a tothom i que amb l’ordenança es permet que un 

50% d’aquest espai estigui ocupat per terrasses. Així, doncs, adverteix que s’ha 

d’establir un equilibri no només entre el descans dels veïnats i l’activitat de les 

terrasses, sinó també entre les diverses activitats que poden tenir lloc a l’espai públic. 

Retreu als grups proposants la voluntat de polititzar la Comissió Tècnica de 

Terrasses, a la qual s’ha afegit la FAVB, a fi que els veïns hi tinguin veu. I afegeix la 

puntualització que la modificació dels articles 10 i 11 l’ha d’aprovar la Comissió de 

Govern i, per tant, no pas la Comissió Tècnica. 

Apunta un parell d’aspectes que considera que cal tenir presents i que se 

solen obviar, i és que, d’una banda, la gran quantitat d’ordenacions singulars que 

recull l’ordenança semblava que responia a la voluntat de fer constants excepcions; i 

remarca que des dels districtes s’està fent molta feina a fi de garantir que aquestes 

ordenacions es fan amb criteris objectius i amb el consens de tots els agents 

implicats. Així, diu que es pretén tenir una visió global de l’espai públic, defugint el 

debat terrasses sí o terrasses no, i avaluant la manera com s’ha d’ordenar aquest 

espai. D’altra banda, respecte a l’aplicació de l’ordenança, recorda que el mateix 

govern que va proposar-la va establir una moratòria amb immediatesa amb relació a 

alguns aspectes concrets, alguns dels quals tenien sentit, com ara l’adaptació dels 

lavabos, però d’altres semblaven respondre molt més a una qüestió de covardia 

política. Afegeix que hi ha districtes on es va establir la indicació política de no fer-hi 
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inspeccions d’ofici, cosa que interpreta com un engany, ja que es fa creure a la gent 

que té uns drets adquirits que finalment no se li respecten. 

Diu que li sembla inversemblant també que els grups de l’oposició que han 

presentat la proposta hagin demanat al Govern que aixequi el veto a les terrasses 

il·legals de la Boqueria, i recorda que hi havia el pacte de permetre la instal·lació de 

terrasses a les porxades a canvi d’arreglar les façanes dels edificis. I subratlla, arran 

de l’al·lusió del regidor Mulleras en comissió a l’existència d’un acord verbal amb 

els restauradors de la Boqueria, que un ajuntament no pot establir acords d’aquesta 

índole. 

Conclou, per tant, que estan d’acord que cal revisar l’Ordenança de terrasses 

per assolir l’equilibri, però no a fer excepcions i funcionar amb criteris arbitraris o 

respectar acords verbals. 

 

El Sr. BLASI recorda que la iniciativa presentada ha estat transaccionada 

amb el grup d’ERC, per tant, entén que aquest “tripartit” a què alguns al·ludeixen no 

existeix; alhora, remarca que la iniciativa prosperarà amb l’abstenció dels grups del 

Govern municipal. 

Feta aquesta observació, respon la intervenció de la Sra. Pin i li fa avinent 

que, de ben segur, l’anterior govern municipal no hauria aplicat l’ordenança com ho 

ha fet l’actual, concretament ella i alguns membres del seu grup. I afegeix que hauria 

fet valor del diàleg i del consens, tal com recull la mateixa ordenança que, insisteix, 

pretenia unificar criteris repartits en diverses normatives, alhora que incloïa la 

possibilitat de fer-ne una revisió a mesura que s’hagués d’anar aplicant. 

Assenyala que no es tracta, doncs, d’aplicar ideologia, sinó sentit comú i 

criteris tècnics; no es tracta d’una visió contraposada dreta-esquerra, tal com pretén 

el grup de la CUP. 

Diu que es creuen que el Govern està treballant, però entenen que hauria 

d’haver fet algun anunci ja, alhora que li recorda la necessitat de fer pedagogia entre 

els seus, perquè són la minoria d’un govern feble, que no ha tingut iniciativa ni força 

per impulsar res, llevat de carregar la culpa de tot als altres. Destaca, altrament, que 

el grup de CiU ha fet autocrítica quant a l’ordenança. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que hauria volgut que en aquest segon torn 

de paraula haguessin intervingut els tinents d’alcaldia, el Sr. Collboni i la Sra. Sanz. 

Critica aquest ple de retrets, de reiteracions, sabedors tots del que es diran 

els uns als altres, i quina és la radiografia de la situació; altrament, insisteix que calen 

respostes, que els diguin quin serà l’abast de la modificació de l’Ordenança de 

terrasses i quan es farà. 

Considera que una part del Govern municipal és presonera dels seus dogmes 

ideològics del passat i que és incapaç de resoldre des del govern estant; metre que 

l’altra part no té el coratge suficient per defensar un model propi de terrasses. 

Observa que les al·legacions presentades als articles 10 i 11 de l’ordenança 

pels grups d’ICV, del PSC i, fins i tot, d’ERC es poden resumir en el fet que a 

Barcelona sobren moltes terrasses i que cal posar més distància entre elles; és a dir, 

poc menys que les terrasses són una anomalia per corregir a Barcelona. 
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Els proposa, si és que aquest model continua vigent, que siguin coherents i 

que el traslladin a la modificació de l’ordenança. Entén, però, atès que no són 

capaços de fer-ho, que prefereixen escudar-se en el silenci i perpetuar el problema. 

En conseqüència, insta el Govern, el Sr. Collboni en particular, que 

intervingui avui i que els concreti quan es modificarà l’ordenança i quin serà l’abast. 

 

El Sr. CORONAS precisa que entre les transaccions incorporades pel seu 

grup a la proposta hi ha el reconeixement que l’ordenança aprovada s’ha de revisar. 

Discrepen que es permeti que els grups municipals puguin designar tècnics a 

la comissió, i consideren que han d’actuar com a observadors, ja que si no tornaran a 

cometre un nou error polític. 

Puntualitza que la modificació de l’Ordenança de terrasses ha de tenir en 

compte, sobretot, que l’ús de l’espai públic no és un dret adquirit sinó una concessió 

temporal, i que depèn de les circumstàncies del moment en què es fa la cessió. 

Defensa un model que no exclogui de les terrasses de la Rambla la 

ciutadania de Barcelona, com passa actualment. 

Entén que el sí dels grups de CiU, PP i Ciutadans és de barra lliure, malgrat 

un cert ordre aparent; i que l’abstenció dels grups del Govern respon al fet que encara 

no s’han posat d’acord; mentre que el sí del seu grup és a la modificació de 

l’Ordenança de terrasses. 

 

La Sra. LECHA opina que l’abstenció de Barcelona en Comú en aquest punt 

demostra la por als lobbies, i una de les primeres mostres del resultat del pacte de 

govern amb el PSC. 

 

El Sr. MÒDOL valora el to constructiu de la majoria d’intervencions, i 

reitera la invitació als grups a trobar-se sempre que ho considerin convenient. 

Repeteix que el Govern ha manifestat el suport a la restauració amb una 

mesura única, i ha dialogat amb tots els agents implicats, i assegura que estan 

arribant a acords molt importants a fi d’aprovar properament una nova ordenança. 

Convida els membres del Plenari del Consell Municipal a demostrar la 

mateixa bona voluntat que han palesat avui posant-se a disposició del Govern per 

aprovar l’ordenança al més aviat possible. 

Justifica l’abstenció perquè allò que demanen els grups proposants ja fa 

temps que ho treballen i, per tant, no tindria sentit posar el rellotge a zero. 

 

La Sra. PIN confirma que han entès l’esmena del grup d’ERC i que per 

aquest motiu fan una abstenció. 

Destaca que han dialogat amb molts més actors que no pas va fer el Govern 

de CiU, ja que és així com aconseguiran tenir projectes i acords consensuats. 

Finalment, manifesta que sent curiositat pels motius pels quals el govern de 

CiU no va gosar aplicar una ordenança que havia promogut. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que els ponents del Govern municipal 

hagin esgotat els seus temps, i diu que hauria volgut que l’alcaldessa, al final, 

prengués la paraula i anunciés solemnement el compromís i el termini concret de 

modificació de l’Ordenança de terrasses. 

Referint-se a la disposició que acaba d’expressar el Sr. Mòdol per modificar 

aquest text i a dialogar amb tots els agents implicats, recorda que ja va dir el mateix 

en el ple del juliol, quan encara estava a l’oposició; i el novembre va votar a favor 

d’una proposició del PP en el mateix sentit. Remarca que això exemplifica que el 

Govern municipal es caracteritza per la inacció i l’arbitrarietat, actituds motivades 

per la manca de model, incapaços de reconèixer que Barcelona és ciutat de terrasses i 
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que ha de conciliar un hàbit de vida, el descans dels veïns i una activitat econòmica 

que genera ocupació. Altrament, considera encara pitjor que, si certament tenen un 

model, aquest serà el de convertir les terrasses en una anomalia per corregir. 

Reclama, finalment, que aprovin les ordenacions singulars —fins ara només 

se n’han aprovat vuit de les trenta-tres de possibles—. 

 

El Sr. BLASI considera que avui part del Govern ha perdut, motiu pel qual 

l’abstenció in extremis de Barcelona en Comú. Això no obstant, considera essencial 

que diguin què pensen fer, tot i que són conscients que el grup del PSC fa dos mesos 

que és al Govern, motiu pel qual els donen un marge de confiança. Altrament, retreu 

a Barcelona en Comú que no hagi fet altra cosa que una aplicació arbitrària que ha 

revoltat el sector de la restauració, que comptava amb el suport dels sindicats 

majoritaris, a banda de la voluntat expressada en una mesura de govern recent. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb tres vots en 

contra —emesos pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-vuit vots a 

favor de la resta de membres del Consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

1. Reconèixer la necessitat de millorar l’Ordenança de terrasses aprovada en 

data de 20/12/2013 per tal que aporti les solucions necessàries per garantir l’equilibri 

d’usos a l’espai públic, la no-aplicació d’aquesta en els terminis establerts i 

l’aplicació, des del 2015, de manera arbitrària i sense el consens necessari. 

2. Que l’Ajuntament vetlli per aconseguir efectivament el compliment de 

l’equilibri entre els usos de les terrasses i l’espai públic, amb l’objectiu de garantir la 

qualitat dels espais per als ciutadans i veïns, i donar suport a l’activitat econòmica 

dels sectors afectats, perquè puguin oferir als seus treballadors una ocupació estable i 

de qualitat. 

3. Que el Govern municipal impulsi, en el termini màxim d’un mes, canvis i 

actuacions que donin solució als problemes ocasionats per l’aplicació de les 

ordenacions singulars i les distribucions prèvies, incloent com a mínim: 

a) Modificar el Manual operatiu per tal d’adaptar-lo a l’Ordenança de 

terrasses. 
b) Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Terrasses, de manera 

que es garanteixi una major transparència i una participació equilibrada, permetent 

que els grups municipals puguin designar tècnics com a membres de la comissió. 

c) Aprovar les ordenacions singulars pendents, amb criteris que, garantint la 

mobilitat i el descans veïnal, no comportin restriccions arbitràries i injustificades. 

d) Portar per a la seva aprovació a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat, el calendari d’aprovació de les ordenacions singulars, i 

e) revisar les ordenacions singulars que hagin estat aprovades sense el 

consens necessari. 

4. Que el Govern municipal impulsi de manera immediata, dins el marc de 

la Comissió Tècnica, la modificació de l’Ordenança de terrasses, incloent 

procediments per aconseguir el consens efectiu entre veïns i restauradors directament 

afectats per les ordenacions singulars, i introduir les modificacions necessàries de 
manera acordada a les disposicions de les distàncies contingudes als articles 10 i 11. 
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La Sra. ALCALDESSA tanca la sessió desitjant bona Festa Major a tothom. 

 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

nou hores i quaranta-cinc minuts. 


