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DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
Domicilio

Número, Piso y Puerta

Población

Provincia

Teléfono

E-mail

NIF
En representación de

C.P.

Fax
CONSELL DE GREMIS DE COMERC DE
BARCELONA

NIF

V08637225

EL QUE SUSCRIBE formula solicitud a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Barcelona, en los términos siguientes:

PETICIÓN
Tràmit Genèric de Registre Electrònic

DATOS DE LA SOLICITUD
Exposición de hechos y razones : Al·legacions al projecte inicial de modificació
de lOrdenança de Terrasses de lAjuntament de Barcelona dins del termini
Petición : Al·legacions al projecte inicial de modificació
de lOrdenança de Terrasses de lAjuntament de Barcelona dins del termini

DOCUMENTOS APORTADOS
T400i01 - Documento 1

Hash qX9ErM9UeiM3mXHQ0j/mfvu2KN0=

GERENCIA INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBA I LA QUALITAT DE VIDA.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Av. de les Drassanes, 6,
08001 Barcelona
Benvolguts /des
D’acord amb la modificació i termini establert per les al·legacions al projecte inicial de modificació
de l’Ordenança de Terrasses de l’Ajuntament de Barcelona:
Des del Consell de Gremis acusem rebut que s’ha presentat l’escrit adjunt per part del nostre
membre Gremi de Flequers de Barcelona (annexat)
Des del Consell aquest afer ens preocupa i creiem és un punt a seguir pel bé i ordenació de la ciutat,
per això volem seguir juntament amb el nostre membre associat aquest assumpte i els agrairem
que es valori i s’apreciïn les al·legacions que han formulat i es tingui al Gremi de Flequers de
Barcelona com a part interessada, amb voluntat de participació, en l’estudi i preparació de la
modificació de l’Ordenança de Terrasses de l’Ajuntament de Barcelona, en garantia de la defensa
dels drets del col·lectiu al que representa.
Restem a la seva disposició per qualsevol eventualitat o comentari
Ben cordialment

President

Barcelona, 20 de Març de 2018
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