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D’ofici del departament de Mobilitat i a instàncies del Regidor de Mobilitat Sostenible de
l'Ajuntament de Palma s’instruiex expedient d'eliminació de l'estacionament en superfície i
reordenació del trànsit a la plaça de Quadrado de Palma.
Normativa
-

-

L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local
segons nova redacció de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del Govern Local.
El Decret núm. 201913026, de 28 de juny de 2019, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament de Palma.
Els arts. 172 a 175 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.

Per tot això, propòs al regidor de Mobilitat Sostenible que dicti el següent
Decret
1. Senyalitzar circulació prohibida al vial sud-est de la plaça de Quadrado (nombres del 9 al
12), tram comprès entre el carrer de morer i carrer de la Posada de Lluc.
2. Restringir la circulació del vial sud-oest cap el carrer de Morer, nombres 13 i 14, per ús
exclusiu d'accés a guals. Instal·lant senyals R-100 i el text "excepte accés a guals”.
3. Suprimir les places d'estacionament de la plaça incrementant la superfície de vianants
mitjançant elements físics.
4. Qualsevol altre mesura de senyalització horitzontal o vertical inclús abalisament necessària
per la finalitat d'aquesta proposta.
5. S’adjunta croquis de la proposta.
Palma, a la data de la signatura electrònica

En prenc raó
La cap del Departament de Mobilitat

Que es decreti
El regidor de l’Àrea de Mobilitat Sostenible

p.d. Decret de batlia núm.13972 de 06/08/2009
(BOIB núm. 125, de 27/08/2009)

p.d. Decret de batlia núm. 201913026 de 28/06/2019
(boib NÚM. 94, DE 11/07/2019)

Montserrat Molins Duran
(Signat electrònicament)

Francesc Josep Dalmau Fortuny
p.d. Decret de batlia núm. 201912198, de 17/06/2019
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
(Signat electrònicament)
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