Districte de Ciutat Vella

Segon.- ESTABLI R que aquesta prohibició serà vigent des de l’endemà de la publicació d’aquesta
aprovació definitiva al B utlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 31 d’octubre del 2019,
en atenció a l es especials circumstàncies d’ocupació i ús de l’espai públic del Districte que es
justifiquen a l’expedient.

Barcelona, a 28 de juny del 2019.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Directora de Serveis Jurídics – Secretaria Delegada, Yolanda Hernández i Darnés

Pàg. 1-1

Primer.- APROVAR definitivament, 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 de tipus A, B i C1 i que
suposin una activit at d’explot ació econòmica) de l’Ordenança de 27 de novembre del 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; tot DESES TIMANT les al·legacions presentades per León Pierre Fargier
Escobar, Guillermo Gilabert Llagostera, David Druguet Fernandez i Giovanni Mascheroni; i
aquelles presentades per Cèsar Herrero S antillana; en ambdós casos en data 14 de juny del 2019,
d’acord amb l’Informe de la Direcció dels Serveis Jurídics i inspecció del Districte de Ciutat Vella –
Secretaria de 25 de juny del 2019.

CVE 2019023787

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 28 de juny del 2019, s’ha disposat la següent resolució:

Data 1-7-2019

Expedient 19-SJS-03

https://bop.diba.cat
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