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Departament de Mobilitat. Publicació Decret 19479/2015 convertir el carrer Velázquez en zona per a
vianants i implantació zona Zar J. Anselm Clavé

El Regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del Batle, mitjançant Decret núm. 19479/2015 de dia 9 de novembre ha adoptat la següent
resolució:
“1.Convertir el carrer de Velázquez en zona per a vianants de dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabtes de 9 a 14 h, permetent-hi la circulació
de bicicletes, la realització d’operacions de càrrega i descàrrega de dilluns a dissabte de 9 a 10 h i l’estacionament dels vehicles dels
residents, autoritzats segons el punt 2, quan el carrer no és zona per a vianants, amb les següents mesures:
a.Senyalitzar circulació prohibida amb la llegenda “Dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabtes de 9 a 14 h, excepte bicis i càrrega i
descàrrega de 9 a 10 h”, al carrer de Velázquez núm. 2, cantonada amb el carrer de Josep Tous i Ferrer, i al carrer de Velázquez núm.
11, cantonada amb el carrer de la Volta de la Mercè.
b.Ampliar la zona ACIRE del Banc de S’Oli incloent-hi el tram del carrer de la Volta de la Mercè comprès entre el carrer de Josep
Anselm Clavé i el carrer de Velázquez.
c.Instal·lar un piló retràctil al carrer de Velázquez, cantonada amb el carrer de Josep Tous i Ferrer.
d.Retirar totes les reserves de càrrega i descàrrega i reserves d’estacionament prohibit, excepte per a persones amb mobilitat reduïda,
al carrer de Velázquez.
e.Senyalitzar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer de Josep Anselm Clavé, núm. 3.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/168/935448

2.Implantar una zona d’aparcament restringit (ZAR) a la zona de J. Anselm Clavé i que s’identificarà com a zona ZAR de J.Anselm Clavé.
Aquesta zona es regirà per les determinacions previstes a l’art. 28 de la vigent Ordenança municipal de circulació.
Les entrades a aquesta zona d’aparcament restringit s’ha de senyalitzar mitjançant la senyalització vertical prevista a l’apartat b de l’annex I
de l’Ordenança Municipal de circulació i senyalització horitzontal de color taronja, i la seva vigència serà permanent.
Els vials inclosos a la zona ZAR d’Anselm Clavé són els següents:
- plaça d’Alexandre Jaume
- carrer de Josep Anselm Clavé
- carrer de Bartomeu Ferrà
- carrer de Llorenç Vicens
- carrer de Velázquez (l’horari en què no és una zona per a vianants)
Per a identificar els vehicles que poden estacionar en aquesta zona s’ha de disposar del distintiu de resident del sector 1/3 de l’ORA, de la
targeta de resident de l’Acire del Banc de S’Oli o de la targeta ZAR de J. Anselm Clavé.
La documentació que s’ha de presentar per a obtenir la targeta ZAR és la prevista a l’art. 66.c de l’Ordenança. La disponibilitat de la targeta
ZAR de J. Anselm Clavé o de la targeta de resident d’Acire del Banc de S’Oli no eximirà del compliment de la normativa ORA i s’han de
tenir en compte les instruccions contingudes al dors de la targeta.
Aquesta resolució es publicarà al BOIB i entrarà en vigor una vegada publicada i quan s’hagi senyalitzat la zona.”

Palma, 10 de novembre de 2015
Per delegació del Batle, el regidor de l’Àrea de Mobilitat,
Joan Ferrer Ripoll
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