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Altres anuncis – Mobilitat, transport i circulació
ANUNCI. Expedient 21-SJS-08.09. Canvi de sentit dels carrers Torres i Amat,
Joaquim Costa, del Tigre, del Lleó, de la Lluna, Peu de la Creu, del Doctor
Dou, d'Elisabets, Erasme de Janer, Riera Baixa, de Sant Ramon, Santa
Madrona, de l'Arc del Teatre, del Districte de Ciutat Vella.

En data de 26 de novembre del 2021, l'alcaldessa de Barcelona ha adoptat la següent
resolució:
"Modificar, d'acord amb l'informe de la Guàrdia Urbana 27 de setembre del 2021 i l'informe
del Departament d'obres i manteniment del Districte de Ciutat Vella de 30 de setembre del
2021, per motius d'ordre públic l'ordenació del trànsit, tot canviant el sentit de circulació dels
següents carrers:
1. Carrer Torres i Amat entre carrer de Joaquim Costa i Ronda de Sant Antoni.
2. Carrer de Joaquim Costa entre carrer de Valldonzella i carrer Torres i Amat.
3. Carrer del Tigre entre Ronda Sant Antoni i carrer del Lleó.
4. Carrer del Lleó entre carrer del Tigre i carrer Ferlandina.
5. Carrer de la Lluna entre Ferlandina i carrer Peu de la Creu.
6. Carrer Peu de la Creu entre carrer de la Riera Alta i carrer dels Àngels.
7. Carrer del Doctor Dou entre carrer d'Elisabets i carrer del Pintor Fortuny.
8. Carrer d'Elisabets entre carrer del Doctor Dou i La Rambla.
9. Carrer Erasme de Janer entre carrer de la Riera Alta i carrer del Carme.
10. Carrer Riera Baixa entre el carrer del Carme i carrer de l'Hospital.
11. Carrer de Sant Ramon entre Marqués de Barberà i carrer Nou de la Rambla.
12. Carrer Santa Madrona entre carrer Nou de la Rambla i carrer de l'Arc del Teatre.
13. Carrer de l'Arc del Teatre entre Avinguda del Paral·lel i Avinguda de les Drassanes.
Determinar que l'executivitat d'aquesta modificació s'iniciarà el dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 31 de març del 2022, a mesura que es
vagin duent a terme les actuacions necessàries per implementar el canvis de sentit
relacionats anteriorment.
Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona".
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Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des
del dia següent a la recepció de la notificació o de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de la resolució, per part dels membres de la Corporació o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats del dia següent a la recepció de la notificació
o de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de la resolució. Contra la desestimació
presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut
un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que se n'hagi notificat la
resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu a partir del dia següent
a aquell en que s'hagi produït la desestimació presumpta.
També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient.
Barcelona, 11 de gener del 2022. La directora de Serveis Jurídics - Secretaria Delegada,
Maria Teresa Martí i Vidal.
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