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Altres anuncis – Espai públic

ANUNCI. Expedient 19-SJS-75, de 9 de gener de 2020. Prohibició de rutes 
organitzades entre establiments de pública concurrència pel consum 
d'alcohol.

En data 9 de gener del 2020, l’alcaldessa de Barcelona, va resoldre el següent:

Primer. Iniciar la tramitació de l’expedient per a prorrogar durant un any la prohibició 

temporal a l’espai públic del Districte de Ciutat Vella, de qualsevol modalitat de rutes 

organitzades entre establiments de pública concurrència aprovada pel Decret d’alcaldia de 24 

de juliol del 2014.

La pròrroga implica la prohibició de l’execució, sota qualsevol modalitat, de rutes 

organitzades entre els establiments de pública concurrència, per ser considerades 

incompatibles amb la convivència ciutadana, especialment pel què fa a la lliure circulació de 

persones i el descans dels veïns i veïnes, en la franja horària de 19h a 7h, durant el termini 

d’un any des de la data d’eficàcia del decret.

Així mateix, també es prohibeix la promoció i l’organització, i també la publicitat per qualsevol 

mitjà, de les activitats a què fa referència el paràgraf anterior.

Segon. Sotmetre’l 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 per a 

què 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).

Tercer. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i d’audiència als interessats, la mesura que ara s’aprova inicialment 

quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 

directament a la publicació”.

L’anunci es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 13 de gener del 

2020. Consta a l’expedient el certificat de la Secretaria General, de data 18 de febrer del 

2020, del que es desprèn que no s’ha trobat cap assentament al Registre General d’entrada 

de documents durant el període comprès entre el 14 de gener i el 10 de febrer del 2020 

(ambdós inclosos), relatiu al període d’al·legacions de l’esmentada resolució. També consta el 

certificat de la Secretaria del Districte de Ciutat Vella de 20 de febrer del 2020, en el mateix 

sentit.

Per tant, atès que en el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, d’acord 

amb les certificacions de la Secretaria General de data 18 de febrer del 2020 i de la 

Secretaria del Districte de Ciutat Vella de data 20 de febrer del 2020, d’acord amb el Decret 

d’Alcaldia de 9 de gener del 2020, la pròrroga, durant un any, de la prohibició temporal a 

l’espai públic del Districte de Ciutat Vella, de qualsevol modalitat de rutes organitzades entre 

establiments de pública concurrència aprovada pel Decret d’alcaldia de 24 de juliol del 2014, 
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es té per aprovada definitivament, des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona.

Aquesta resolució és definitiva en via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs 

contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona, en el 

termini de dos mesos comptats des del dia següent a la recepció de la present notificació.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, a 21 de febrer del 2020. Direcció de Serveis Jurídics – Secretaria Delegada, Lluís 

Toldrà i Bastida.
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