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DIRECCIO EXECUTIVA DEL AMBIT 

Organ: DEPARTAMENT DE PROGRAMACIO 1 ADMINISTRACIO 

Assumpte: 

Aprovació criteris política Disciplina Viaria. 

Ambit de la Via Pública 
Direcció Executiva 
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" Ajuntament de Barcelona 

Ambit de la Via Pública 

Joa~ lorres 1 Carol 
Regldor-conseller 

El Consell Plenari, en la seva sessió de 29 de maig d'enguany, aprova el 
document "Criteris sobre política de disciplina viaria". Aquest document 
preveía, entre d'altres línies d'actuació, les següents directrius: 

"L'actual Consell de Circulació i Seguretat Viaria es reformara, extenent el 
seu ambit d'actuació a les qüestions relacionades amb la Disciplina Viaria 
per tal de potenciar la participació ciutadana en aquestes materies." ' 

"El Consell funcionara en Plenari i Comissions. Es creara una Comissió de 
Disciplina Viaria com a organ consultiu especialitzat que, an1b 
independencia i objectivitat, assessorara l'Administració municipal en 
materia de Disciplina Viaria." 

D'acord amb aixo, per part de l'Ambit de la Via Pública s'han elaborat les 
noves normes reguladores del Consell Municipal de Circulació, Disciplina i 
Seguretat Viaria, on es recull, com a disposició addicional, la constitució, en 
el si del Consell, de la Comissió de Disciplina Viaria. 

Procedeix dones, sotmetrc a l'aprovació del Consell Plenari les esmentades 
normes, que al ser aprovades deixaran sense efecte els acords plenaris de 
10.11.89 i 27.03.92, que van crear respectivament el Consell Municipal de 
Circulació i Seguretat Vial, i el Consell de Disciplina Vial, que ara, d'acord 
amb les expressades directrius del Consell Plenari, quedarien refosos en un 
mateix organ consultiu i de participació. 

Als esmentats efectes el Regidor que sotasigna eleva la següent proposta 
d'acord al: · 

Av. Portal de !'Angel, 8-IO 08002 Barcelona 
Tel. 318 27 54 
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' Ajuntament de Barcelona 

NEGOCL~T D'ACTES i NOllFICAC!ONS 

lriclos a I'Ordro del día de la 

sessló ~1 CO~ lhUNIClPAL PERM!WENf 

·· 2 7 OCT. 1992 del a1a .................................. . 

amb el núm .......... . ............ .. 

NE~DC!AT 0'1\CTES i NOTIFICI\.ClONS 

lnclos o I'Ordre del dia do la 

nessió del CONSELL PLENARI 
. 3 o del d1a .............. Q.C.I, .. 19B2. .. .. 

amb el nllm .......... ~ ............. . 

CONSELL PLENARI 

Ambit de la Via Pública 

Joan Torres i Carol 
Regidor-Conseller 

APROVAR, d'acord amb els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de 
Regim Local de Catalunya, i en aplicació deis criteris sobre política de 
Disciplina Viaria aprovats pe! Conscll Plenari del 29 de maig de 1992, les 
normcs reguladores del Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Segu
retat Viaria. 

DEIXAR SENSE EFECTE, les normes reguladores del Consell Municipal 
de Circulació i Seguretat Vial, i el Rcglamcnt del Consell de Disciplina Vial 
aprovades pel Consell Plenari en sessions del 10 de novembre de 1989 i 27 
de mar¡; de 1992, respectivament. 

Barcelona, a 15 d'octubre de 1992 

'· 

CONSEI.L MUi'--JICIPAL PERI•AJ\NEN1 

Sessió de l 2 7 OCT. 1992 

S'INfORMA FAVORABLEMENT 

El SECRETAR! GENERAL, 

COMUNICAT .A.l 

1-CVJ'-);__ -
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09-10-92 

NORMES REGULADORES DEL CONSELL MUNICIPAL DE CIRCULACIO, DISCIPLI
NA I SEGURETAT VIARIA. 

ARTICLE 1: 

El Consell Municipal de Circulació , Disciplina i Seguretat viaria 
és un órgan municipal de participació sectorial, constituit 
d'acord amb allo que disposen els ar-ticles 59 i 60 de la Llei 
Municipal i de Régim Local de Catalunya, així com la Normativa 
local Reguladora de la Participació Ciutad~na . 

ARTICLE 2 : 

. Aquest Consell Municipal és l'órgan consu ltiu i de participació 
de l'Ambit de la Via Pública en aquelles matéries de la seva 
competéncia relacionades amb la circulació, la disciplina i la · 
seguretat viaries . 

ARTICLE 3: 

En el Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Seguretat 
Viaria hi participaran Entitats i Associacions públiques i 
privades , tant de caracter professional com ciutada, que tenen 
incidencia en les matéries en les que participa. 

ARTICLE 4 : 

Sera competencia del Consell Municipal de Circulació, Disciplina., 
i Seguretat Viaria: 

a) L'emissió d'informe sobre les actuacions globals en matéria 
de circulació~ disciplina i seguretat viaria . 
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b) l'el.laboració de propostes d'actuació conjunta entre les 
Entitats i Associacions implicades en les matéries de referéncia. 

e) La recepció de informació permanent en relació a la politica 
municipal en matéria de disciplina viaria. 

d) Estudi de propostes pera la millora de l'educació viaria i la 
disminució de l'accidentabilitat . 

e) L'emissió d'informe sobre el desplegament normatiu local 
referent a la circulació, disciplina i seguretat viaries. 

f) la promoció d'iniciatives relacionades amb l'estudi , debat i 
difussió de questions de circulació~ disciplina i seguretat 
viaria . 

ARTICLE 5: ~ 

El Consell Municipal actua en Plenari 1 Comissions. 

ARTICLE 6: 

El Consell Municipal de Circulació , Disciplina i Seguretat 
Viaries estara presidit per l'Alcalde ·de Barcelona, el qual podra 
delegar en el Vicepresident. 

La Vicepresidencia correspon al Regidor · de l'Ambit de la Via 
Pública. 

El President garanteix el funcionament del Consell i l'acompli
ment de les seves tasques. 
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ARTICLE 7: 

El Plenari del Consell estara constituit per 

a) Un representant per part de cada Grup Politic amb representa
ció a la Corporació Municipal. 

b) Un representant per cadascuna d'aquelles Entitats i Insti
tucions públiques i privades, i Associacions professionals 1 

ciutadanes relacionades amb les matéries propies del Consell. 

e) Un número de persones no superior a 6 1 de reconegut prestigi 
en les matéries competencia del Consell . 

Seran membres nats del Plenari : el Regidor-Adjunt de l'Ambit de 
la Via Pública, el Director Executiu de l'Ambit de la Via Públi
ca , el Superintendent-Cap de la Guardia Urbana 1 el Director de 
Serveis de Transports· i Circulació i els Comissionats de l'Alcal
dia relacionats amb les matéries objecte del Consell. 

Els membres del Plenari seran nomenats per l'Alcaldia a proposta 
del Regidor de l'Ambit de la Via Pública . 

ARTICLE 8: 

El President es dotara d'un Consell Assessor del que formaran 
part els Presidents de les diferents Comissions que és configurin 
en el sí del Consell, el Regidor de l'Ambit de la Via Pública, el · 
~egidor-Adjunt de l'Ambit d~ la Via Pública, e l Director Execu
tiu de l'Ambit de la Via Pública, el Superintendent -Cap de la 
Guardia Urbana,el Comissionat de l'Alcaldia per a la Mobilitat 
Urbana, el Director de Serveis de Transports i Circulació,i un 
representant pe+ part de cada grup polític, assistits pel Secre
tari del Consell. 

ARTICLE 9 : 

El Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Seguretat Viaria 
és dotara d'un Secretari que assistira a les sessions del Plenari 
d e l Consell i del· Consell Assessor, exercint alhora les funcions 
de Secretari de les Comissions . El Secretari haura d' ésser 
funcionari llicenciat en dret de 1' Ajuntame~t de Barcelona . 
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ARTICLE 10: 

El Plenari del Consell és reun1ra amb caracter ordinari cada tres 
mesos i amb caracter extraordinari quantes vegades la naturalesa 
dels ternes a tractar ho facin aconsellable, a proposta del 
President. 

El President podra convocar a les rcunions del Plenari o del 
Consell Assessor, corn a observadora o per informar, a les perso
nes que consideri adients, arnb veu pero sense vot. 

ARTICLE 11: 

Les Comissions seran constituides en el s i del Consell a l'objec
te de tractar, de forma especifica un sector de les matéries 
propies del Consell. 

Es .constituiran les Comissions que determini el Plenari del 
Consell. Sera obligatoria la constitució d'una Comissió relativa 
a la Disciplina Viaria. 

Alhora, i per l'estudi de temes puntuals i concrets relacionats 
amb les Comissions, és podran constituir Comissions ''ad-hoc", a 
requeriment del President del Consell, del Consell Assessor o a 
petició de la majoria dels membres que integren el Plenari del 
Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Seguretat Viaries. 

ARTICLE 12: 

Formaran part de les Comissions: 

a) 1 representant dessignat per cadescun dels grups politics 
municipal participante en el Plenari del Consell Municipal de 
Circulació, Disciplina i Seguretat Viaria. 

4 



b) els· representants de les Entitats públiques o privades i 
Associacions professionals i ciutadanes implicades en la matéria 
concreta objecte de la Comissió . 
e) els responsables técnics municipals sobre. la matéria concreta 
objecte de la Comissió . 
d) els experts en la matéria objecte de la Comissió , membres del 
Plenari del Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Segure
tat Viaria. 
e) el Comissionat de l'Al caldia competent en la matéria objecte 
de la Comissió . 

Cada Comissió comptara amb un President, que haura d'ésser · membre 
del Consell . 
Alhora , cada Comissió és podra· dotar d'un Coordinador per tal 
d ' impulssar i dinamitzar . les activitats própies de les Comis ~ 
sions. 

Els membres de les Comissions, així com els Presidents de les 
mateixes seran nomenats per l'Alcalde a proposta del Plenari del 
Consell . 

ARTICLE 13: 

Les Comissions és podran dotar d'unes normes internes de funcio 
nament, prOpies de la Comissió, que seran aprovades per la majo
ria· dels membres de la Comissió i ratificades pel Plenari del 
Consell. 
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DISPOSICIO ADICIONAL: 

D'acord amb el que s'estableix a l'article 11 de les presents 
normes, és constitueix la Comissió de Disciplina Viaria com a 
órgan consultiu especialitzat en aquesta matéria. 

Les funcions de la Comissió de Disciplina Viaria seran:: 

a) Informar sobre els recursos interpossats contra les reso
lucions relatives als actes definitius, en matéria d'impossició 
de sancions derivades de l'aplicació de les mesures de disciplina 
viaria. 

b) Informar respecte de: 

- l'adequació de la normativa municipal al desplegament legisla
tiu general en matéria de disciplina viaria. 

- les propostes de plans i programes d'actuació, globals i 
sectorials, el.laborats pels organs municipals competents en 
aquesta materia, tant des de la vessant operativa com de gestió i 
aplicació de la normativa legal vigent. 

e) Impulssar i el . laborar estudis i treballs que, sobre aquesta 
matéria, siguin requerits per l'Alcalde , per part dels órgans de 
govern municipals, o per part del Plenari del Consell Municipal 
de Circulació, Disciplina i Seguretat Viaries. 
d) Vetllar per l'acompliment dels punts continguts en el document 
aprovat pel Consell Plenari Municipal sobre "Criteris de Política 
de Disciplina Viaria". 

Es dotara d'un Gabinet Tecnic-juridic per tal de preparar els 
assumptes a debatre en el sí de la Comissió. 

Les resolucions de la Comissió de Disciplina Viaria seran 
ratificades pel Consell Assessor, donant compte al Plenari del 
Consell Municipal. 

Són d'aplicació per a la Comissió de Disciplina Viaria la resta 
de preceptes continguts en les presents no~mes. 
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DISPOSICIO FINAL: 

La present normativa entrara en vigor el dia seguent al de la 
seva publicació en la Gaseta Municipal . 

CONSEll PLENARI 

Sessió dd 3 O OCT. 1992 
S'APROVA.' 

El SECRETAR! GENERAl. 

.1 
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