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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019022608

L'Ordenança municipal de circulació es va aprovar el 3 d'abril de 2001, i es va publicar en
el Butlletí Oficial de la Província número 140, de 19 de juliol de 2001. Posteriorment es va
modificar l'1 de juny de 2004 (BOP 179 de 6 de juliol de 2004), el 7 de març de 2006 (BOP
61 de 29 de març de 2006), el 14 d'octubre de 2008 (BOP 225 de 21 de novembre de
2008) i el 8 d'abril de 2013 (BOP 117 de 18 de juny de 2013).
L'Ordenança municipal de circulació desplega les competències que l'Ajuntament de
Girona té atribuïdes en matèria de trànsit, circulació i estacionament de vehicles i seguretat
viària en el marc del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, el Reglament
General de Circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, i la resta
de normes europees, estatals i autonòmiques d'aplicació.
S'ha detectat la necessitat de modificar l'Ordenança municipal de circulació per a regular
els usos de les vies urbanes de la ciutat de Girona pels vehicles de mobilitat personal i
altres mitjans de transport que no tinguin la categoria de vehicle en la normativa actual
aplicant els criteris de la Instrucció 16/V-124 sobre vehicles de mobilitat personal i la
Instrucció 19/V-134 de la DGT sobre Matriculació de vehicles L1e-A de la Direcció General
de Trànsit (DGT) del Ministeri de l'Interior. Així mateix, cal adequar l'Ordenança a la
normativa sectorial de rang superior, i la senyalització de reserva d'espai temporal per tal
de millorar la seva visibilitat, comprensió, facilitat d'instalació i eficàcia, així com realitzar
altres adequacions menors de redactats d'articles per garantir la coherència amb la
normativa que ha entrat en vigor des de l'aprovació de la darrera modificació de
l'Ordenança de circulació (18 de juny de 2013).
De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), amb l'objectiu
de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a la modificació del Reglament regulador del servei de taxi, se substanciarà
una consulta pública a través del portal web de l'administració competent, per recaptar
l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats
per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considerin poden fer arribar
les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la memòria obrant a l'expedient,
mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2019016005, de data 18 de juliol de 2019,
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Primer. Sotmetre a consulta pública prèvia la modificació de l'Ordenança municipal de
circulació en el portal web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa
l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva
publicació (s'adjunta com a Annex 1 memòria amb la informació que es sotmetrà a
consulta pública).
Segon. Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que celebri la
Corporació.
Tercer. Notificar aquesta resolució als membres de la comissió d'estudi per la modificació
de l'Ordenança municipal de circulació.

La regidora delegada de Mobilitat i Via Pública
Marta Sureda Xifre

Traspassat per a la seva signatura en data 23 d'octubre de 2019
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7
de juny de 2019.
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