Núm. 14
1 de febrer de 2020
Fascicle 17 - Sec. V. - Pàg. 3351

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

739

Ampliació de la zona d'estacionament regulat ORA

Segons la resolució del decret de Batlia número 2019004345:
PRIMER. Ampliar l'actual zona d'estacionament regulat al nucli urbà de Llucmajor amb la implantació de zona d' Operació de Regulació
d'Aparcament (ORA), subjecte al pagament de preu públic establert, als següents carrers:
Carrer Vall, carrer Bons Aires, carrer Jaume I, carrer Estrella, carrer Font i carrer Fira.
ZONA ORA ACTUAL
Plaça Sta. Catalina Thomàs:
· 2 places Reservat Policia (24h).
· 2 places vehicles elèctrics (Sense temps màxim; a modificar).
· 1 plaça reservat minusvàlid.
· 1 plaça reservat ambulància i metge de guàrdia (08-20h).
· 1 reservat motos.
· 12 places estacionament regulat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/14/1052297

Carrer Born:
· 4 places reservat càrrega i descàrrega (Horari L-V 08:30 a 13:30 + 16:00 a 18:30 / S 08:30 a 13:30).
· 1 plaça reservat minusvàlid.
· 0 reservat motos.
· 37 places estacionament regulat.
Carrer Constitució/Sant Vicenç de Paül (Pàrquing):
· 1 plaça reservat minusvàlid.
· 0 reservat motos.
· 21 places estacionament regulat.
Carrer Esplai:
· 0 reservat motos.
· 7 places estacionament regulat.
Carrer Sant Miquel:
· 2 places reservat càrrega i descàrrega (Horari L-V 08:30 a 13:30 + 16:00 a 18:30 / S 08:30 a 13:30).
· 1 plaça reservat minusvàlid.
· 2 places reservat Ajuntament (08-15 h. dies laborals).
· 0 reservat motos.
· 0 places estacionament regulat
Total: 77 + 8 places d'estacionament.
AMPLIACIÓ ZONA ORA
Carrer Vall:
· 1 plaça reservat minusvàlid.
· 2 places reservat càrrega i descàrrega (Horari L-V 08:30 a 13:30 + 16:00 a 18:30 / S 08:30 a 13:30).
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· 0 reservat motos.
· 48 places estacionament regulat.
Carrer Bons Aires:
Carrer Jaume I:
Carrer Esperança:
SEGON. Establir, com a carrers afectats per la zona d'influència ORA, els següents carrers:
- Carrer Nou.
- Carrer Sant Joan.
- Carrer Sant Vicenç de Paül.
TERCER. Establir dos sectors que integraran la zona d'estacionament regulat:
- Sector 1: carrer Nou, carrer Sant Joan, carrer Sant Vicenç de Paül, carrer Constitució, carrer Sant Miquel, carrer Born, Plaça Santa
Catalina Thomàs i carrer Vall (tram entre carrer Major i Plaça Espanya).
- Sector 2: carrer Vall (tram entre Pl. Espanya i carrer Convent), carrer Bons Aires, carrer Jaume I, carrer Font ( tram entre carrer
Jaume I i carrer Fira), carrer Fira, carrer Estrella i carrer Esperança.
QUART. Executar l'ampliació de la zona d'estacionament regulat d'acord a les següents fases:
Fase 1

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/14/1052297

- Pintar amb marques vials de color blau les noves places d'aparcament afectades per la regulació.
- Col·locar senyalització vertical de zona d'estacionament limitat (R-309) amb la llegenda inferior “MÀXIM 2h. DILLUNS A
DIVENDRES de 9 a 13,30h. i de 17 a 20h. DISSABTES de 9 a 13,30h. ZONA D'ESTACIONAMENT LIMITAT. TARGETA DE
CONTROL OBLIGATÒRIA”, a les entrades de la zona d'estacionament amb horari regulat ampliada. Provisionalment, i fins la implantació
definitiva, la llegenda inferior es taparà amb una altra llegenda provisional d'informació amb la data prevista d'implantació ORA i de
contacte per a més informació amb la Policia Local.
- Col·locar senyalització vertical de fi de zona d'estacionament limitat (R-504) a les sortides de la zona d'estacionament amb horari regulat
ampliada.
Fase 2
- Retirada de la llegenda provisional d'informació de la implantació de la zona ORA als nous carrers afectats i inici del control de les
infraccions de la normativa ORA establertes a l'article 67 de l' ordenança municipal de circulació de Llucmajor amb targeta horària manual,
sense tiquet expedit per màquina expenedora.
Fase 3
- Instal·lar sis màquines expenedores en els punts que es determini repartides entre els carrers afectats per la ampliació de la zona ORA i
inici d'un període de proves durant quinze dies a comptar des de l'efectiva instal·lació de les noves màquines, durant el qual no s'efectuarà
control d' exhibició de tiquet expedit per màquina però sí de la targeta horària manual.
Fase 4
- Obrir un termini de quinze dies hàbils per a la sol·licitud, als serveis administratius de la Policia Local, dels distintius de residents a les
persones afectades per la zona ORA o el seu àmbit d'influència, segons allò establert en els articles 60, 62, 63 65 i 66 de l'ordenança
municipal de circulació de Llucmajor. Aquest termini s'iniciarà en el mateix moment en què s'iniciï el període de proves de la fase 3.
CINQUÈ. Les normes comunes sobre la utilització de les zones d'estacionament regulat són les establertes als articles 55 al 67 de l'
ordenança municipal de circulació de Llucmajor.
SISÈ. L' Àrea de Policia Local serà l' encarregada d'impulsar mitjançant el servei de manteniment i senyalització vial, l'execució dels canvis
previstos en quant a la senyalització viària.
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SETÈ. La resolució de la Batlia per la implantació de la zona d'estacionament amb horari regulat modificarà l'horari general segons allò
previst a l'article 57 de l' ordenança municipal de circulació de Llucmajor per establir l'horari previst al punt quart.
VUITÈ. La resolució de la Batlia per la implantació de la zona d'estacionament amb horari regulat es publicarà en el BOIB segons allò
previst a l' ordenança municipal de circulació de Llucmajor.
NOVÈ. Els canvis previstos entraran en vigor i seran d'obligat compliment segons les fases d'implantació i a partir de la data que es
determini, a excepció del punt setè, de modificació de l'horari general, que entrarà en vigor el dia següent de la publicació de la resolució en
el BOIB.
· 2 places reservat minusvàlid.
· 1 reservat motos.
· 15 places estacionament regulat.
· 2 places reservat minusvàlid.
· 0 reservat motos.
· 15 places estacionament regulat.
Carrer Font:
· 1 reservat motos (pendent).
· 13 places estacionament regulat.
Carrer Fira:
· 2 places reservat càrrega i descàrrega (Horari L-V 08:30 a 13:30 + 16:00 a 18:30 / S 08:30 a 13:30).
· 0 places estacionament regulat.
· 0 reservat motos.
· 1 plaça estacionament a eliminar.
· 1 plaça estacionament regulat.
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Carrer Estrella:
· 0 reservat motos.
· 2 places estacionament regulat.
Carrer Esperança
· 1 plaça reservat minusvàlid.
· 0 reservat motos.
· 8 places estacionament regulat.
Total: 102 + 4

Llucmajor, 27 de novembre de 2019
El secretari de corporació
Marc Rigo Manresa
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