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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SENCELLES

4459

Aprovació definitiva modificació Ordenança Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana

El Ple de l´Ajuntament de Sencelles en sessió ordinària celebrada en data 27 de novembre de 2017, va acordar l´aprovació del punt següent:
- Modificació de l’Ordenança Municipal de Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana
Una vegada superat el temps d’exposició pública sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment sobre la mateixa, l'acord inicial
s'ha transformat en definitiu, en virtut del disposat en l'art. 102 d) de la Llei 20/2006 i 169.5 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Es publica seguidament el text íntegre de la modificació acordada:
“Incloure, a l’article 48, el següent text:
“Ordenacions circulatòries especials
Article 48.1.a) Àrees de circulació restringida
La Batlia per raons d'interès municipal podrà declarar un o diversos vials, o sector urbà, com a àrea de circulació restringida (ACIRE).
Les entrades d'aquestes àrees s'indicaran mitjançant senyalització vertical o elements físics de control d'accés.
La vigència de l'Àrea de Circulació Restringida serà permanent, excepte senyalització que indiqui l'horari de vigència. Les resolucions de la
Batlia en matèria d'implantació, modificación i regulació de les àrees de circulació restringida, seran objecte de publicació en el BOIB.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/52/1006931

Article 48.1. b) Zones d'aparcament restringit (ZAR)
La Batlia per raons d'interès municipal podrà declarar un o diversos vials, o sector urbà, com a Zona d'Aparcament restringit (ZAR).
Aquestes zones es regiran per les següents determinacions:
1. Les entrades d'aquestes zones s'indicaran mitjançant senyalització vertical. La vigència de la zona d'aparcament restringit serà permanent,
excepte senyalització que indiqui l'horari de vigència.
2. Les resolucions de l'Alcaldia en matèria d'implantació o modificació de les zona d'aparcament restringit, seran objecte de publicació,
prèvia a la seva implantació, en el BOIB. “

Sencelles, 27 d’abril de 2018
El Batle
JOAN CARLES VERD CIRER
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