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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

7085

Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Resolució sobre reubicació de l'estacionament de
vehicles del servei de tracció animal (galeres) de la zona de l'av. d'Antoni Maura-Parc de la Mar

El regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del batle, ha dictat el Decret núm. 08897, de 20 de maig de 2016:
Decret
1. Modificar la ubicació dels estacionaments del servei de transport de tracció animal a la zona de l’av. d’Antoni Maura i del parc de la Mar,
adoptant les següents determinacions:
a. Establir l’estacionament principal en ubicació coincident amb aparcament del passeig de Sagrera, amb capacitat per a sis galeres,
al moll vell annex al pas de vianants situat al núm. 1 del dit passeig, lateral de la mar, segons plànol d’ubicació incorporat al
procediment, amb zona grafiada en color blau.
b. Complementàriament, establir un segon estacionament en posició avançada amb capacitat per a dos vehicles de tracció animal, a
l’av. d’Antoni Maura, al costat oposat al núm. 28. Tots dos estacionament estaran funcionalment vinculats, els usuaris del servei
accediran preferentment des d’aquest estacionament i se’n reposarà la capacitat a partir dels vehicles ubicats a l’estacionament
principal. Els vehicles es podran col·locar directament en aquest estacionament avançat quan el principal estigui buit. Aixo no
obstant, es permetrà l’accés directe al servei a l’estacionament principal quan així resulti de l’afluència d’usuaris.
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2. S’instal·laran els corresponents dispositius tècnics adequats per a la protecció atmosfèrica contra els efectes del sol i la pluja, així com la
dotació de preses d’aigua i embornals necessaris per a mantenir la higiene requerida per a funcionament dels estacionaments.
3. Es considera emparada la instal·lació de dispositiu d’ombra a l’aparcament avançat per a dues galeres previst a l’av. d’Antoni Maura, pels
efectes de l’informe favorable emès per la Comissió de Centre Historic i Catalogació del 7 de juliol de 2013, que forma part del procediment
corresponent. Aquesta decisió queda condicionada a l’autorització d’ocupació temporal per a l’estacionament de sis galeres, per a la qual
cosa resulta competent l’Autoritat Portuària.
4. Deixar sense efecte parcialment les resolucions municipals que regulen els estacionaments de galeres de la zona afectada per aquesta
resolució. No obstant això, continuen vigents les determinacions d’ordenació circulatòria i parada de vehicles de tracció animal establerts als
punts 2, 3 i 4 del Decret núm. 12057 adoptat per delegació de Batlia el 4 de juliol de 2013 i publicat al BOIB núm. 98, de 13 de juliol de
2013, mitjançant els quals s’estableixen restriccions a la circulació de galeres en expectativa de servei, procedents d’estacionaments ubicats a
les proximitats de la Catedral i del carrer del Conquistador per determinades vies del centre de la ciutat, i es reitera la prohibició d’efectuar
parades irregulars fora dels estacionaments autoritzats i senyalitzats, d’acord amb l’article 45 del Reglament municipal regulador del servei,
amb prohibició que els vehicles de tracció animal assignats a qualsevol estacionament acudeixin o efectuïn qualsevol parada a la zona de
l’escullera.
5. Subordinat a l’efectivitat de la reubicació dels estacionaments de la zona afectada, deixar sense efecte el Decret núm. 6150, del 6 de maig
de 2005, que regula l’estacionament de galeres del carrer del Conquistador, sense perjudici d’altres resolucions que s’hagin d’adoptar en
aplicació de la vigent Ordenança municipal de Circulació.
6. La present decisió correspon a la necessitat d’establir una ubicació alternativa per a l’estacionament inicialment previst a la zona de l’av.
d’Antoni Maura-parc de la Mar, en coherència amb les potestats de l’Autoritat Portuària de les Balears a la zona d’ubicació del pretès
estacionament de galeres, accedint per això a les pretensions de la dita Autoritat a fi d’evitar els perjudicis circulatoris i funcionals reflectits
en un escrit aportat el 28 d’octubre de 2015.
7.Notificar aquesta resolució als interessats i publicar-la atesa l’amplitud dels seus efectes, d’acord amb l’article 60.1 de la Llei 30/1992.
Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. En aquest cas no es podrà interposar
recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre
General d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans esmentada, i
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s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i
en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 116 abans
esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i
10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs
o acció que es consideri convenient.

Palma, 14 de juny de 2016
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El regidor de l’Àrea de Mobilitat
p.d. Decret de batlia núm. 2751, de 18/02/2016
(BOIB núm. 29, de 03/03/2016)
Joan Ferrer Ripoll
p.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/2015
(BOIB núm. 92, de 23/06/2015)
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