Núm. de Decret i Data:
2018DECR000323 11/12/2018

DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Resolució amb imposició de sanció de l’expedient sancionador per infracció de
circulació, comprés en la relació adjunta quines dades identificatives són les següents:
Número de relació: 18054430
Comença per (expedient i nom): 2320/18

…

Finalitza per (expedient i nom): 2320/18

…

Total expedients: 1
Instructor de l’expedient David Soldevila Senmartí, Regidor de construccions, instal·lacions i
obres d’aquesta corporació i Òrgan sancionador l’Alcaldessa.
La persona interessada que es relaciona en el llistat annex va formular al·legació en
l’expedient sancionador incoat per infracció als preceptes de la Llei de seguretat viària i els
seus reglaments de desplegament, fonamentant la mateixa en l’existència de causes
justificatives per al la realització de la conducta denunciada.
L’instructor de l’esmentat expedient formula proposta de resolució en els següents termes:
La infracció denunciada no ha estat desvirtuada per la persona notificada, que basa la seva
al·legació en l’existència de causes justificatives per a la comissió de la mateixa.
Al respecte s’ha de dir que la realització d’activitats de tipus personal o professional s’han
d’emmarcar dins el respecte a les normes de circulació i, en particular, a la senyalització
viària que estableixi una obligació o una prohibició, sense que les causes al·legades
eximeixin de la responsabilitat per la infracció als preceptes que s’indiquen en cada cas.
Atès que per part d’aquest Òrgan sancionador es comparteixen els raonaments de fet i els
fonaments de dret de la proposta de resolució de l’al·legació formulada per la persona
interessada i en ús de les atribucions conferides per l’article 84.4 del Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària (LSV) i a proposta de l’instructor
RESOLC :
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador que es relaciona
en el llistat adjunt, incoat per la infracció de circulació que s’indica i imposar la sanció de
multa que així mateix es fa constar.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la
mateixa a la persona interessada.
L’instructor,

L’Òrgan sancionador,

Davant meu,

Regidor d’Urbanisme i obres

L’Alcaldessa

La secretària
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