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AJUntAment d’OLOt
Anunci sobre l’aprovació definitiva d’una modificació de l’Ordenança municipal de circulació
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2015, va aprovar inicialment una quarta modificació
de la vigent Ordenança municipal de circulació: zones d’estacionament per a camions frigorífics. Aquesta aprovació ha
esdevingut definitiva en haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat ni reclamacions ni
suggeriments.
En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació
del text íntegre de la modificació l’Ordenança municipal de circulació.
Olot, 20 de juliol de 2015
Josep M. Corominas Barnadas
alcalde
Text de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació:
I.- afegir un apartat núm. 20 a l’article 15 amb el següent redactat:
“article 15.- Queda absolutament prohibit l’estacionament en les circumstàncies següents:
20. Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en funcionament equips de refrigeració o similars,
fora dels aparcaments específicament reservats a l’efecte, durant el període nocturn: de les 21 hores a les 7 hores”.
II.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 15 de l’Ordenança municipal de circulació,
que quedarà amb el següent redactat:

15.20

Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en funcionament equips
de refrigeració o similars, fora dels aparcaments específicament reservats a l’efecte, durant el
període nocturn

100 €

LL

Administració Local Ajuntaments

1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6933 - 12.8.2015
CVE-DOGC-A-15216077-2015

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'OLOT
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'una modificació de l'Ordenança municipal de circulació.
De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’anuncia als efectes legals
oportuns que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 147, de data 31 de juliol de 2015, es
publica el text íntegre d’una quarta modificació de la vigent Ordenança municipal de circulació: zones
d’estacionament per a camions frigorífics, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 d’abril de
2015.

Olot, 3 d’agost de 2015

Josep Berga Vayreda
Alcalde accidental
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