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Atesa la situació d’excepcionalitat i d’emergència provocada pel coronavirus
(COVID-19), i per tal d’evitar, tant com sigui possible, que es produeixin
aglomeracions de persones en els transports públics que puguin facilitar la
transmissió del virus, per decret d’Alcaldia número 2020/1228 de data 19 de
març de 2020, s’ha acordat:
PRIMER.- SUSPENDRE l’efectivitat del règim sancionador de l’Ordenança
reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de
la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de
Barcelona, en els termes següents:
1. El règim sancionador de l’Ordenança reguladora de la restricció de la
circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de
Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona, aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 15 de
gener de 2020, i publicada al BOP de 20 de febrer de 2020, no produirà
efectes durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, o de les seves pròrrogues o modificacions.
2. En idèntics termes als de l’apartat 1, resta suspesa la vigència de la
disposició transitòria segona de l’Ordenança municipal esmentada.
SEGON.- DECLARAR que aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i la seva
vigència s'estendrà fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o d’alguna de les seves
pròrrogues.
TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució al web municipal.
QUART.- DONAR compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que
celebri.
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