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Departament de mobilitat - Aprovació inicial del procediment de modificació de l'article 7 de
l'Ordenança municipal de circulació
AL PLE DE L'AJUNTAMENT

Atès que per part de l'Àrea de Mobilitat es va redactar el Projecte de Modificació del'article 7 de l'Ordenança de Circulació, mitjançant el
qual es proposà establir com a límit màxim de velocitat de marxa, en la totalitat de les vies urbanes de titularitat municipal els 30 Km/h.
Procedeix, a continuació elevar el procediment a la consideració del Ple de la Corporació, als efectes de la seva aprovació inicial i
informació pública posterior, amb l'acord previ d'exercir la iniciativa normativa de la Junta de Govern.
En conseqüència, atesos els articles 22.2, apartat d, 25.1, apartat b,i 49, apartats a i b, de la Llei 7/1985, i l'article 56 del text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local i articles 99 i 100 del vigent Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de Palma; el
cap de departament que subscriu, sense perjudici dels tràmits de l'article 99 del Reglament de Ple de l'Ajuntament de Palma, eleva la següent
proposta de resolució per a l'adopció pel Ple de la Corporació, del següent
ACORD

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/101/1059546

PRIMER.- Aprovar inicialment la següent modificació de l'Ordenança municipal de circulació:
1) Modificació del primer paràgraf de l'article 7 de l'Ordenança municipal de Circulació de la següent manera:
Amb caràcter general s'estableix com a límit màxim de velocitat de marxa, en la totalitat de les vies urbanes de titularitat municipal,
els 30 km per hora; sense perjudici que l'Alcaldia, vistes les característiques peculiars de les vies, pugui establir altres límits, prèvia
la seva expressa senyalització.
2) La present modificació de l'Ordenança municipal de Circulació entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el B.O.I.
B.
SEGON.- Publicar un anunci d'aquest acord al BOIB i a la pàgina web de l'Ajuntament. Disposant-se l'obertura d'un termini de trenta dies
d'informació pública i audiència perquè els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments.

Palma, 20 de maig de 2020
El cap del departament de Mobilitat
Miquel Femenia Reus
El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible
p.d. Decret de batlia núm. 201913026 de 28/06/2019
Francesc Josep Dalmau Fortuny
p.d. Decret de batlia núm. 201912198, de 17/06/2019
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
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