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Referència: MODIFICACIO DE L'ORDENANçA DE TERRASSES

Raimond Blasi i Navarro, en la seva condició de Regidor del Grup Municipal

Demòcrata

a

I'Ajuntament

de

Barcelona, actuant en

el seu nom

i

representació

EXPOSA
Que en data 8 de febrer de 2018 es va publicar al B.O.P. I'aprovació inicial de
la modificació de I'ordenança de terrasses, de 20 de decembre de 2019.
I en eltermini atorgat a I'efecte, és del nostre interès formular les següents

AL.LEGACIONS

PREVIA

-

Consideracions: Creiem que a través del redactat dels

articles es pot introduir un element de discrecionalitat per part de I'administració
pública que sense les mesures de control pertinents podrien donar peu a
l'arbitrarietat per part d'aquesta. Defensem que hi hagi uns ôriteris únics que

s'apliquin a tots els casos per ig¡.ral, que les decisions de la Ponència Tècnica
de Terrasses no es puguin convertir sota cap concepte en font d'arbitrarietat o
favoritisme. Que es doni la seguretat a totes les parts que seran tractades per

igual i sota uns criteris homogenis, clars, raonables

i sota conceptes

tècnics

sense cap mena d'ingerència política ique mantinguin una certa línia d'actuació
malgrat la flexibilitat de I'ordenança.

Creiem que a través de! redactat dels articles es pot obrir la
ordenances que podrien acompanyar o complimentar aquesta
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seria tornar a situacions que ja vam viure en el passat i que va
motius pels quals es va decidir que totes les qüestions relacio

llicències

de terrasses

burocràticament

i

s'unifiquessin

legalment I'ordenació

en una de sola,
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de les terrasses de
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vetllant per la seva bona aplicació i defensant els drets i facilitant els tràmits als
propietaris de llicències de terrasses. L'Ordenança de terrasses ha de ser clara,

homogènia,

i

que faciliti administrativament els tràmits als propietaris

i

I'administració.

UNICA.- Modificació disposició transitòria cinquena punt

1.

1. "Els Decrets d'øprovació de Distribucions prèvies i ordenacions
singulars aprovots a I'emparo de I'ordenonço de Terrasses per acord
del Plenari del consell Munícipat de 20 de desembre de 20j.3 son
vigents fins transcorregut el termini de dos onys a partir de l,entrado

en vígor de lo normo, llevot que tínguin previsto una vigència
inferior.
Esmena que se sol'licita: canvi deltermini de vigència a 6 mesos.

Quedant aixíel redactat de la disposició transitòria cinquena punt

1

1. "Els Decrets d'aprovació de Distribucíons prèvies i ordenacions
singulors aprovats a I'emparø de l'ordenança de Terrasses per acord
del Plenarí del consell Municipot de 20 de desembre de 2013 són
vigents fins transcorregut el termíni de

6 mesos a partir de l,entrada
en vigor de la norma, llevat que tinguín previsto uno vigència
inferior.
En el punt primer de la disposició transitòria cinquena es donen dos anys de
vigència a les ordenacions singulars i distribucions prèvies quan moltes
d'aquestes es van fer de forma unilateral i sense el necessari consens amb la
intenció de saltar-se la norma . El termini mes adient de prorroga per aquests
ordenaments singulars i distribucions prèvies hauria de ser de 6 mesos.

A Barcelona, a 22 de març de 2018

