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Assumpte: Modificació parcial de I'Ordenança de Terrasses.

l. Antecedents

Per part de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat es va aprovar

inicialment el passat 1 de febrer de 2018 la modificació parcial de I'Ordenança

de Terrasses, de 20 de desembre de 2013.

Per part de la Secretaria Delegada de l'lnstitut Municipal del Paisatge Urbà i la

Qualitat de Vida, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el

passat 8 rde febrer de 2018, I'esmentada modificació atorgant un termini de

trenta dies hàbils per a la presentació d'al'legacions, de conformitat amb I'art.

1 12 del Reglament Orgànic Municipal.

ll. Tramitació

Un cop esgotat el termini d'informació pública s'han incorporat a l'expedient

administratiu les al.legacions presentades dintre del termini d'al'legacions, de

conformitat amb el certificats emesos per la Secretaria General i per la
Secretaria Delegada.

Per part de I'lnstitut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, en

qualitat d'òrgan gestor d'aquesta modificació s'ha emès informe de resposta a

les al'legacions presentades, de conformitat amb l'art. 113 del Reglament

Orgànic Munícipal.

Per part de la Direcció de Serveis Jurídics s'ha emès informe respecte a les

propostes de canvis normatius íntrodurts al text aprovat inicialment fruit de les

al' legacions presentades.

S'ha incorporat a I'expedient administratiu les propostes de canvi al text

normatiu i el text consolidat de l'Ordenança de Terrasses, motivades per les

al.legacions estimades i per les propostes de millora efectuades per la Direcció

de Serveis Jurídics.
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Esgotat el termini d'informació pública i un cop efectuada la proposta de

valoració,de les al'legacions presentades, procedeix incorporar I'expedient a

I'ordre del dia de la propera Comissió d'Ecología, Urbanisme i Mobilitat, a fi de

que dictamini la proposta d.'aprovació definitiva de conformitat amb I'art. 1 14 del

Reglament Orgànic Municipal.
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Barcelona, 14 de juny de 2018

El Sec de l'lnstitut Municipal del

Paisatg U itat de Vida
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