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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

234976 Departament de Mobilitat. Secció de Circulació. Acord de ple de resolució d'al.legacions presentades
en el període d'informació pública de l'expedient de conversió en zona de vianants dels carrers
Minyones/Paraires, Fideus i Pes del Formatge i d'aprovació definitiva de la dita conversió en zona de
vianants

Al  Ple de l'Ajuntament de Palma  de  data 27 de maig de 2021 es va  adoptar el següent acord:

  Desestimar les al.legacions formulades arran del període d'informació pública de l'expedient administratiu  de conversió de vials enPrimer.-
zona de vianants, dels carrers Fideus, Minyones i Paraires i Carrer Pes del Formatge, formulades per les  següents parts al.legants i de
conformitat als següents informes del Departament de Mobilitat de 12 de Maig de 2021  que informen en sentit desestimatori:

1) J.V.C. (Annex 10).

2) M.B.E.(Annex 11).

3) L.C.B. en representació de l'AVV de la zona de la Seu (Annex 13).

S'adjunten per tant els respectius informes com els Anexes esmentats, els quals formen part del present Acord i es donen per reproduïts
íntegrament.

 Estimar parcialment les al.legacions  formulades arran del període d'informació pública de l'expedient administratiu  de conversió deSegon.-
vials en zona de vianants, dels carrers Fideus, Minyones i Paraires i Carrer Pes del Formatge, formulades per les  següents parts al.legants i
de conformitat als següents informes del Departament de Mobilitat de 12 de Maig de 2021  que informen en sentit parcialment estimatori:

1) C.H. en representació de l'AVV Canamunt- Ciutat Antiga, en considerar que és procedent modificar la denominació de la proposta
de conversió en zona de vianants del carrer Pes del Formatge- Plaça Quartera, tot desestimant  les demès  l'al.legacions  formulades
(Annex 12).

2) J.D.S., en representació de l'AVV de Sant Nicolau, en considerar que és procedent mantenir l'espai existent per a bicicleta del
carrer dels Peraires tot desestimant les demés l'al.legacions, formulades (Annex 14).

S'adjunten per tant els respectius informes com els Anexes esmentats, els quals formen part del present Acord i es donen per reproduïts
íntegrament.

 Aprovar definitivament la  conversió de vials en zona de vianants, dels carrers Fideus, Minyones i Paraires i Carrer Pes delTercer.-
Formatge- Plaça Quartera, i que es concreta en el següent:

En relació al Carrer Fideus es proposa:

- Senyalitzar com a zona per a vianants el carrer Fideus i el tram del carrer Previsió comprés entre Fideus i Església de Santa Eulària.
- Retirar les reserves de motos i Pmr senyalitzades en aquest àmbit.
- Adaptar la senyalització existent a les noves condicions de circulació.

En relació al Carrer Minyones i Paraires es proposa:

- Senyalitzar com a zona per a vianants el carrer de Minyones i el tram del carrer Paraires comprés entre el nombre 24 i el carrer
Constitució.
- Retirar la reserva de motos senyalitzada en aquest àmbit.
- Adaptar la senyalització existent a les noves condicions de circulació.

En relació al Carrer Pes des Formatge- Plaça Quartera  es proposa:

- Senyalitzar com a zona per a vianants el carrer Pes del Formatge- Plaça Quartera.
- Adaptar la senyalització existent a les noves condicions de circulació.
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  Publicar aquesta resolució al boib i a la pàgina web municipal.Quart.-

 Notificar aquest acord als interessasts que han presentat al.legacions durant el termini d'informació pública, amb indicació delsCinquè.-
pertinents recursos.

  

Palma, 3 de juny de 2021

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible
p.d. decret de batlia núm. 13026,de 28/06/2019

(BOIB núm. 94, de 28/06/20149)
p.d. decret de batlia núm. 12198 de 17/06/2019

(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
Francesc Josep Dalmau Fortuny
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