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2501001 - 75-lnstitut de,Cultura de Barcelona (ICUB)
Garier La Rambla
Número:99 Pis: 4 '

Població: Barcelona CP: 08002
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Presenta
Al.legacions

GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-CS -
MARILEN BARCELO

Presenta al'legacions a MODIFICACIO
oRDENANçA MUNTC. ACTTVTTATS I

ESTABLIMENTS DE
CONCURRENCIA PUBLICA PER A
LA CRCRCIO DE NOVA CATEGORIA
'ESPAI DE CULTUM VIVA'.
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A L'INSTITUT DE CULTURA

MARILEN BARCELO, Portavoz i Regidora del Grupo Municipal CIUTADANS-C'S,
actuant en el seu nom representació, presenta la següent esmena a la Modificació
de l'ordenança municipal de les activitats i dels establiments de"concurrència
pública, per a la creació de la nova categorái "Espai de Gultura Viva"

ANTECEDENTS

l.- El passat més de gener va arribar al Grup Municipal de Ciutadans-Cs la proposta de
modificació de l'ordenança municipal de les activitats i dels establiments de
concurrència pública (BOPB 169, de 16.07.2003)

ll. - De conformitat amb l'establert a article 111.2de1 Reglament Orgànic Municipal,
presentem les següents,

AL.LEGACIONS

í) Al.leqació d'addició.

En qualsevol de les tres casos de música en directe: amplificada,
semiaamplificada o acústica o no amplificada s'ha de vetllar per evitar
aglomeracions a les portes dels esmentats locals per assolir el màxim respecte al
veïnat.

a

o

Proposta:

Garantir al exterior dels locals el màxim respecte al veïnat, evitant
aglomeracions i sorolls innecessaris, abans, durant i després dels concerts.

Barcelona a 25 de març de 20L9
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Fdo: Marilén Barceló Verea




