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La nova Ordenança
de terrasses s’aprovarà
el proper 29 de juny
El govern d’Ada Colau (Barcelona en
Comú), el PDeCAT, Ciutadans i el PSC
van votar ahir a favor de la modificació
de l’Ordenança de terrasses pactada
amb el Gremi de Restauració. Esquerra
Republicana, el PP i el regidor no adscrit (abans integrat a l’antic grup de
Convergència i Unió) no van voler desvetllar el sentit del seu vot definitiu, si
bé tot fa pensar que hi acabaran votant
a favor. Les CUP-Crida Constituent, en
canvi, van reiterar el seu vot contrari.
Consegüentment, la nova Ordenança
tindrà el suport d’una majoria àmplia
dels 41 regidors que conformen el
plenari del Consell Municipal. A més de
ser un dels acords més amplis de l’actual
mandat, eixampla significativament el
conjunt de forces polítiques que aposten
per l’encaix i la continuïtat de les terrasses a la ciutat de Barcelona. De fet,
la diversitat de partits que, en moments
diversos, han contribuït al gran acord
de les terrasses fa pensar que el debat
normatiu difícilment es reobrirà durant
la propera dècada – sobretot si tenim
en compte que el redactat definitiu
multiplica les potestats del consistori
per garantir la coexistència de les
terrasses amb la resta d’usos urbans.
La votació d’ahir antecedeix la votació definitiva i serveix perquè els grups
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Al plenari del Consell Municipal hi ha 7 partits
polítics amb representació i un regidor no
adscrit. En total, sumen 41 regidors/es.
L’aprovació o modificació d’ordenances requereix
de majoria simple, és a dir, més vots a favor que
en contra. La nova Ordenança podria aprovar-se
amb el vot a favor de 37-38 regidors/es.

municipals, si ho desitgen, avancin el
sentit del seu vot. La votació definitiva
correspon al plenari del Consell Municipal i tindrà lloc el proper 29 de juny.

Suposarà la consagració de les tesis
defensades pel Gremi a través de les
campanyes que ha impulsat en defensa
de les terrasses: l’apadrinament amb
personatges famosos i després amb
veïns anònims, la complicitat del món
del disseny i l’arquitectura, la comissió
d’experts i el llibre blanc, la recollida de
més de 18.000 signatures, etc. La fi del
procés confirma la posició que el Gremi

La votació del plenari farà
difícil que el debat normatiu es
reobri durant els propers anys
ha consolidat com a representant únic
del sector de la restauració amb capacitat per influir sobre els poders públics.
A partir del mes de juliol els restauradors que ho desitgin podran demanar
a l’Ajuntament que revisi la seva llicència de terrassa per guanyar taules i cadires. Només durant 2015 l’Ajuntament
va retirar més de 70.000 cadires; amb
el nou règim de les distàncies, una gran
part es podrà recuperar. De fet, més de
500 restauradors esperen l’aprovació
definitiva de la nova Ordenança per formalitzar la seva sol·licitud d’ampliació,
la qual es resoldrà probablement en
passar l’estiu.

RECUPERA TAULES I CADIRES AMB LA NOVA ORDENANÇA DE TERRASSES. INFORMA’T AL GREMI

