Assumpte:

Departament de Mobilitat
Secció de Circulació
Negociat d’ORA-ACIRE
Decret d’ampliació de la vigència dels distintius de
resident ORA 2021

08 01 00 00

En relació amb el procés de renovació dels distintius per a residents d’ ORA per a l’any 2022, vista la
impossibilitat de garantir que tots els ciutadans que han pagat telemàticament la taxa de renovació del
distintiu de resident ORA per l’any 2022, el puguin rebre abans del dia 31/01/2022.
Vist que a data 17/01/2022 només s’han renovat el 43% dels distintius de resident previstos.
D’acord amb els articles 58 a 68 de l’Ordenança municipal de circulació que regula l’Operació de
regulació d’aparcament (ORA) i l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Normativa
-

L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local segons
nova redacció de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
Govern Local.
El Decret núm. 201913026, de 28 de juny de 2019, d’organització dels serveis administratius
de l’Ajuntament de Palma.
Els arts. 172 a 175 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.

Per tot això, propòs al regidor de Mobilitat Sostenible que dicti el següent
Decret
1. Prorrogar la validesa dels distintius de residents corresponents a l’any 2021 fins dia 28 de febrer de
l’any 2022
2. Publicar el contingut d’aquesta resolució al web municipal.
3. Per a qualsevol dubte o aclariment dirigir-se a oraacire@palma.cat o al 971 225 522.
Palma, a la data de la signatura electrònica
La cap de Secció de Circulació,

Davant meu,

(Signat electrònicament)

En prenc raó
La cap del Departament de Mobilitat

Que es decreti
El regidor de l’Àrea de Mobilitat
Sostenible

(Signat electrònicament)

Laura Mesa Martínez

p.d. Decret de batlia núm.13972 de 06/08/2009
(BOIB núm. 125, de 27/08/2009)

Montserrat Molins Duran

p.d. Decret de batlia núm. 201913026 de
28/06/2019
(boib NÚM. 94, DE 11/07/2019)

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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