Districte de Ciutat Vella

Expedient 21-SJS-04

SEGON.- ESTABLIR que aquesta prohibició serà vigent des de l’1 de maig del 2021, o des de la
seva aprovació definitiva si fos posterior, i finalitzarà al cap de sis mesos, en atenció a les
especials circumstàncies d’ocupació i ús de l’espai públic del Districte que es justifiquen a
l’expedient.
TERCER.- SOTMETRE aquest Decret a informació pública, durant un termini de VINT DIES,
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic de
l’Ajuntament perquè qualsevol persona pugui consultar-lo a la seu del Districte de Ciutat Vella, a
l’oficina tècnica d’atenció al públic (C/ Ramelleres 17, primera planta).
QUART.- DISPOSAR que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, la prohibició que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la
publicació”.

Així mateix, i a fi de minimitzar el risc de contagi de SARS-CoV-2, l’expedient també estarà
disponible per la seva consulta al web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacioadministrativa/exposicio-publica.
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“PRIMER.- APROVAR inicialment, pel que fa al territori del Districte de Ciutat Vella, la prohibició
de la circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes als que fa
referència l’article 14 ter, apartat 4, lletra e (referit només als vehicles del tipus A, B i C1 i que
suposin un activitat d’explotació econòmica) de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998, de
circulació de vianants i vehicles de Barcelona, introduït per la Modificació de la mateixa, aprovada
pel Ple del Consell Municipal en sessió del 26 de maig del 2017 (publicada al BOPB de 16 de juny
del 2017); en el sentit que la prohibició només és d’aplicació fora de les rutes regulades a l’Annex
X de l’Ordenança.

Data 25-3-2021

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 22 de març del 2021, l’Alcaldessa de Barcelona ha disposat la
següent resolució:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

https://bop.diba.cat

A

Aplicació al Districte de Ciutat Vella de l’art. 1.3 de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998,
de circulació de vianants i vehicles de Barcelona

Barcelona, a 23 de març del 2021.

B

La Direcció dels Serveis Jurídics – Secretaria Delegada del Districte de Ciutat Vella, Josep Maria
Cros i Tubert (p.d. de 1 de juliol del 2019).
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