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A LA GERENCIA DE RECURSOS

-

C-S actuant en
a la
esmenes
el seu nom i representació, presenta las següents consideracions
iniciativa normativa de la modificació de l'Ordenança de terrasses, de 20 de
desembre de 2013.

CARTNA nne¡íeS SANCHEZ, Presidenta del Grup Municipal CIUTADANS

i

CONSIDERACIONS

l.- La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona va acordar, en sessió del dia
28 de desembre de2OL7, aprovar la iniciativa normativa de l'Ordenança de terrasses,
donant-li el tràmit dels articles L08 i següents del Reglament Orgànic Municipal'
D'acord amb aquests articles, la iniciativa s'ha de tramitar com a projecte normatiu
impulsat per la Comissió de Govern.

L'article l-11 del ROM determina un període de quinze dies per a la presentació
d'esmenes per part dels grups municipals abans de la seva aprovació inicial.

ll.-

Es per tot això que, de conformitat amb l'establert
Orgànic Municipal, presentem les següents,

a article tLL.z del Reglament

ESMENES

1l

Esmena de supressió del art.26.2

Aquest punt 2 de. l'article 26 estableix limitacions a la potència total
instal.lada de les estufes de gas i elèctriques, sense que es trobin justificades
adequadament aquestes limitacions al text normatiu. Demanem per tant la supressió
dfaquest punt, o bé s'inclogui una explicació suficientment motivada d'aquestes
limitacions.

JUSTIFICACIO:

2l Esmena de modificació
Article 76.2
o regidora competent
i requereix d'un acord explícit d'aquest/aquesta i els titulars d'establiments de
restauració amb llicència de terrassa que representin, com a mínim, més del 5€+er
ee+t dels establiments de restauració amb llicència de terrassa existents a l'espai que
es pretén que es declari com a zona de excel'lència.
TEXT ORIGINAL: L'inici'del procediment l'ha d'acordar el regidor

L'inici del procediment I'ho d'ocordor el regidor o regidora comrpetent i
requereix d'un acord explícit d'aquest/aquesto i els titulars d'establiments de
restouració omb llicència de terrossa que representin, com o míním, més del.70 per
PROPOSTA:

cent dels estobliments de restauració omb llicèncio de terrassa existents a l'espoi-que
es pretén que es declari com o zono de excel'lèncio.

zones d'excel.lència comporten la imposició d'uns estàndards
superiors de qualitat a totes les terrasses d'una zona delimitada de la ciutat. La
constitució d'una zona d'excel.lència comporta obligacions als particulars, incloent la
exigència de contractar un servei de neteja i manteniment el qual s'ha de finançar per
tots els titulars de les llicències. Considerem que una majoria simple del 50% per cent
és insuficient per obligar a tots els propietaris a participar, assumint aquestes
obligacions. S'ha de garantir que hi ha una àmplia majoria que recolza la mesura.

JUSTIFICACIO: Les

Proposem establir en un 70% aquesta majoria.

3)

Esmena d'addició

Article 90.2

i de manera
d'Economia, Empresa i

TEXT ORIGINAL: La Comissió Tècnica de Terrasses s'integra com a mínim

paritària per membres de les gerències d'Habitat Urbà i
Ocupació, i pot incorporar a representants d'institucions vinculades al món del disseny
i representants del sector.

de Terrasses s'integra com a mínim i de monera
gerències
d'Habitat IJrbù i d'Economio, Empresa i
paritària per membres de les
Ocupació, i pot incorporor a reþresentants d'institucions vinculodes al món del disseny i
representonts del sector. El grups polítícs podrdn øssistír amb veu però sense vot a les
reunÍons de lo Comîssió.
PROPOSTA: La Comissió Tècnicq

Donat que, per decisió de l'alcaldessa, s'han acabat integrant a la
Comissió Técnica representants d'altres entitats alienes al sector comercial i de la
restauració, considerem que aquesta comissió ha adquirit un caràcter participatiu i
deliberatiu que sobrepassa el seu caràcter tècnic inicial. Cal doncs que es garanteixi la
pluralitat ideològica dintre de la comissió mitjançant la participació de tots el partits

JUSTIFICACIO:

amb representació municipal.

4)

Esmena de supressió de la disposició transitòria 6e

JUSTIFICACIO: Aquesta disposició preveu la prohibició de les estufes de combustió
l'any 2025., sense que es justifiqui adequadament la necessitat d'aquesta prohibició.

Per altra banda, es difícil preveure, amb una antelació de set anys, quina serà la
evolució de la tecnologia', del mercat energètic i dels nivells de contaminació
atmosfèrica a la ciutat, i per tant si serà necessari, o no, l'establiment d'aquesta
prohibició.

Pertot el que s'ha exposat,
soL.LtctTo
PRIMER.- Que es consideri presentat aquest escrit
recullen, així com que s'estimin les mateixes.

i per fetes les esmenes que s'hi

SEGON.- Que, en qualsevol supòsit, es doni a aquest escrit d'esmenes una resposta
raonada.

Barcelona, 5 de gener de 2018

