
Dijous, 12 de juliol de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

ANUNCI

Des de l’òrgan gestor referenciat a l’encapçalament se segueix expedient 12-SJS-12, per tal de decretar la prohibició 
temporal a l’espai públic del districte de Ciutat Vella de qualsevol modalitat de rutes organitzades entre establiments de 
pública concurrència, amb objecte de publicar l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva de la prohibició temporal a l’espai 
públic de qualsevol modalitat de rutes organitzades entre establiments de pública concurrència.

És per això que, de conformitat amb allò establert a l'art.  52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment e les administracions públiques de Catalunya es practica la present publicació, indicant que en data 06 de 
juliol de 2012, l’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats atribuïdes, segons preveu l’article 13 de la 
Carta Municipal  de Barcelona i  els  articles 2.3 i  9.3 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i  els  espais  públics de 
Barcelona, ha disposat la resolució següent:

Primer.- Prohibir, a l’espai públic del Districte de Ciutat Vella, en la franja horària de 23.00h a 7.00h, des que desplega 
efectes aquest decret i fins el 30 de novembre de 2012, l’execució, sota qualsevol modalitat, de rutes organitzades entre 
els  establiments  de  pública  concurrència,  per  ser  considerades  incompatibles  amb  la  convivència  ciutadana, 
especialment pel que fa a la lliure circulació de les persones i el descans dels veïns i les veïnes.

Segon.- Prohibir la promoció i l’organització, i també la publicitat per qualsevol mitjà, de les activitats a què fa referència 
l’apartat primer.

Tercer.- Aquest decret serà eficaç a partir del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Barcelona, 9 de juliol de 2012
La cap de Projectes del Departament de Serveis Jurídics, Beatriz Julve Suero

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