ANUNCI
Es fa pública la resolució següent dictada per l’Alcaldessa, en data 15 de juny de 2019.

1.1. Incoar, nomenar instructor secretari, si s’escau, i resoldre imposant, si s’escau, les
corresponents sancions, els expedients relatius a les infraccions en matèria de
circulació i disciplina viària, quan:
A. Les denúncies s’hagin formulat als indrets del municipi de Barcelona següents:
– Ronda de Dalt
– Ronda Nus Trinitat
– Ronda del Litoral
– Ronda Litoral (Mar Litoral)
– Ronda del Mig
– Túnel de Vallvidrera
– Túnel de la Rovira
– B23 Barcelona-Vilafranca
– C-31
– C-33
– C-38
– Zones d’estacionament regulat amb horari limitat
B. Es tracti de denúncies, respecte de les quals no es pugui determinar el Districte
on s’han formulat.
1.2. Incoar, nomenar instructor i secretari, si s’escau, i resoldre imposant, si s’escau,
les corresponents sancions, els expedients relatius a les infraccions en matèria de
circulació i disciplina viària quan portin associada la pèrdua de punts del permís o
llicència de conduir.
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En matèria de mobilitat

CVE 2019022941

1.

Data 1-7-2019

PRIMER.- DELEGAR, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta
Municipal de Barcelona, en el Regidor de Mobilitat les atribucions següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DISPOSO

B

En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de
Barcelona,

A

DECRET

- Filmacions (pel·lícules, vídeos, fotografies i gravacions televisives), quan afecti
a més d’un districte o impliqui ocupació de calçada de vies de la xarxa general
o d’ordenació centralitzada.
- Activitats benèfiques, culturals i de lleure, incloses les proves esportives, quan
afectin més d’un districte o impliquin ocupació de calçada de vies de la xarxa
general o d’ordenació centralitzada.
- Estacionament i circulació de vehicles especials pels seu pes, longitud i alçada.
1.5. Establir prohibicions de circulació per les vies d’àmbit de ciutat davant de
situacions excepcionals.
1.6. Aprovar els actes en matèria d’ordenació de la circulació, instal·lació i
manteniment de fites i tanques de protecció de la xarxa viària local o vies
d’ordenació descentralitzada, que són competència dels òrgans centrals
municipals, per no haver estat transferides als Districtes.

2.

En matèria d’autoritzacions a determinats vehicles i transports, reserves
d’estacionament, aparcaments i responsabilitat patrimonial.

2.1. Les autoritzacions a què l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles sotmet
la circulació, ordenació i ús de les vies urbanes als vehicles a motor i els ginys
mecànics amb motor o sense, d’acord amb els articles 7, 10 i 11.6 de l’Ordenança.
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1.4. Incoar, nomenar instructor i secretari, si s’escau, i resoldre els expedients
sancionadors, d’acord amb les Lleis 39 i 40/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de Règim Jurídic del
Sector Públic, respectivament, per infraccions en les matèries que s'indiquen a
continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Incoar, nomenar instructor i secretari, si s’escau, i resoldre els expedients
sancionadors, d’acord amb les Lleis 39 i 40/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de Règim Jurídic del
Sector Públic, respectivament, per infraccions en les matèries relacionades en
aquest apartat.

B

- Permisos especials als camions que, malgrat superar el límit de 20 tones o 12
metres de llargària, necessitin ineludiblement circular pels trams indicats per
Decret d’Alcaldia, i fixar les condicions i límits dels esmentats permisos
especials.
- Estacionament i parada per a transport de viatgers.
- Activitats culturals, lleure i d’altres a la via pública en matèria de mobilitat.
- Autorització especial per al transport de mercaderies perilloses.
- Instal·lació de senyalització de circulació de vies centralitzades.
- Instal·lació de protectors de guals.
- Col·locació de pancartes i banderoles a la via pública.

A

1.3. Atorgament de les autoritzacions següents:

Resolució de les sol·licituds que es formulin en matèria de gestió i inspecció dels
aparcaments públics.

2.6. Incoar, nomenar instructor i secretari, si s’escau, i resoldre imposant, si s’escau, les
corresponents sancions, els procediments sancionadors per infraccions en matèria d’ús
fraudulent de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat.
2.7.

Resoldre els procediments de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a
tercers, d’acord amb els criteris establerts al Procediment per a la tramitació de
Reclamacions patrimonials per danys a tercers, aprovat per Decret d’Alcaldia de 9 de
desembre de 1999, i d’acord amb les Lleis 39 i 40/ 2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i de règim jurídic del sector públic,
respectivament, en l’àmbit de la competència material de la regidoria de Mobilitat.

3. En matèria de Medi Ambient.
3.1. Atorgament de llicències de canalitzacions per a l’execució d’obres a la via pública.
SEGON.- ESTABLIR que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades
en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l'Alcaldia. Aquestes
resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb l'article 52 de la llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 114 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
TERCER.- DETERMINAR que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta resolució
seran efectives a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la
primera sessió que celebri.
Barcelona, 19 de juny de 2019

EL SECRETARI GENERAL

B

Jordi Cases i Pallarés
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2.5.

Pàg. 3-3

Establir les zones d’estacionament de vehicles regulat amb horari limitat, en les
seves diverses modalitats, tot indicant la ubicació i horari que regirà en cada una d’elles.
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2.4.

Data 1-7-2019

Les reserves d’estacionament per a taxis.
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2.3.

A

2.2. Les autoritzacions de transports de viatgers que la normativa en matèria
de mobilitat i transport atribueix als municipis, llevat de l’atribució a altres
òrgans de govern.
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