
Dimecres, 9 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

L'Alcaldia, en ús de les facultats que li atorga el punt 2 la Disposició transitòria 2a de l'Ordenança de vianants i vehicles  
de Barcelona, el 7 de novembre de 2016, ha resolt:

APROVAR INICIALMENT l'ampliació, per un període de 18 mesos, a comptar des de la publicació d'aquesta resolució, 
del termini de circulació temporal en voreres establert per la Disposició Transitòria 2a de l'Ordenança de circulació de 
vianants i vehicles de Barcelona, pel que es pot circular per les voreres d'amplada superior a 4,75 metres i 3 metres  
d'espai lliure, tot respectant les condicions establertes a l'apartat 3 de l'article 14 de l'esmentada Ordenança.

ESTABLIR l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment, per raons d'interès públic d'acord amb l'assenyalat per 
l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

SOTMETRE aquest Acord, en compliment de l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a informació pública i audiència per un termini de 15 dies,  
tot considerant que l'ampliació aprovada inicialment esdevindrà aprovada de manera definitiva en el cas que no es 
presentin al·legacions.

PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al web municipal.

Durant  el  termini  d'exposició  pública es poden presentar reclamacions a qualsevol  oficina del  Registre  General  de 
l'Ajuntament  de Barcelona,  i  en  general,  per  qualsevol  dels  mitjans que permet  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Lloc d'exposició:  Direcció de Serveis  Tècnic Jurídics d'Ecologia Urbana,  Av. Diagonal,  240, 5a.  Barcelona.  Telèfon 
93.291.41.41.

Barcelona, 7 de novembre de 2016
La secretària delegada, p. d. 16.10.2015, Iolanda Garcia Ceprià

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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