
Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana per iniciar el
procediment de modificació de l'ordenança municipal de terrasses per tal de consolidar els
espais provisionals ocupats per establiments de restauració durant el període de crisis
sanitària, econòmica i social provocada per la COVID-19

Fonaments de dret
L’article 106 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el 91 i el 97 del Reglament
d’Organització, Funcionament i de Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) i el 33 del Reglament Orgànic
Municipal de Santa Coloma de Gramenet (ROM) estableixen la possibilitat de presentar al ple propostes
de resolució per a debat i votació als grups municipals.

Fets
La restauració ha sigut un dels sectors que ha patit de manera més directa la crisis econòmica derivada
de la pandèmia de la COVID-19. Els bars i restaurants de Santa Coloma de Gramenet no en són una
excepció i han vist minvar de manera considerable els seus ingressos.

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Santa Coloma, com la majoria d’administracions públiques, va establir
mesures de suport al sector, entre les que podem destacar la possibilitat de concedir noves llicències de
terrassa o ampliar la superfície d’ocupació de les ja existents. Aquestes mesures es van establir amb
caràcter excepcional i finalitzen aquest estiu.

L’establiment d’aquestes mesures genera molt beneficis per la ciutat. A banda de facilitar la recuperació
econòmica del sector i constituir eines preventives de distància social, també recuperen espai públic per
les persones, que abans estava destinat als vehicles de motor.

Propostes d'acord
Ateses les consideracions anteriors, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet demanem al ple municipal l’aprovació de les següents mesures:

PRIMER.- La consolidació definitiva en el paisatge urbà de les terrasses que s’havien implantat de
manera provisional a les calçades, Si els propietaris dels negocis ho desitgen.

SEGON.- La dignificació de les terrasses millorant la seva estètica i prescindint del formigó com a barrera
de protecció i delimitació de les mateixes. Proposem la implementació d’una plataforma o tarima
d’ampliació de vorera amb una tanca de seguretat.

TERCER.- Estudiar la implantació d’una línia de subvenció o crèdit per facilitar als restauradors la
implantació d’aquestes plataformes.

QUART.- Iniciar els procediments administratius necessaris per iniciar una modificació de l'ordenança
municipal de terrasses per regular estèticament aquest nou espai urbà i reformular tots aquells aspectes
que facin compatible aquest ús de l’espai públic.

Sam Núñez Amela, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana
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