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CP 11/16 

 
Vista la petició adreçada a l’Alcaldia per onze regidors/regidores de l’Ajuntament de Barcelona —dels 
grups municipals de CiU, C’s i PP—, l'Excma. Sra. Alcaldessa, de conformitat amb els articles 46,2 a) 
de la Llei de bases del règim local, 98 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
68 del Reglament orgànic municipal, ha disposat convocar a V.I. a la sessió extraordinària que 
celebrarà el PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL en el Saló de la Reina Regent de la Casa de la 
Ciutat, a les 9.00 hores del 23 de setembre de 2016 per tractar exclusivament de l’assumpte indicat en 
la petició de convocatòria esmentada, consistent en el debat i votació de la proposició / declaració de 
grup següent: 

 
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. 

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 necessari consens. 
 

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. 

 

Barcelona, 16 de setembre de 2016 
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