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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE MANACOR

9954 Modificació i regularització estat actual dels carrers d'aplicació zona ORA de Manacor i de Porto
Cristo

La batlia presidència a data 3 de novembre de 2022, inscripció 2022-4499, ha dictat la resolució que seguidament es transcriu:

«DECRET

Assumpte: DELIMITACIÓ DE LES ZONES ORA A MANACOR I A PORTO CRISTO

Antecedents 

Proposta del delgat especial d'interior de modificar la zona ORA de Manacor, d'acord amb l'Ordenança municipal reguladora d'aparcaments i
trànsit de vehicles en vies urbanes del terme de Manacor, en el sentit d'ampliar la zona al carrer Muntaner, amb set places d'aparcament més
situades entre els carrers Sínia dels Frares i de l'Alegria, i l'avinguda de Baix des Cos, banda sud, amb vuit places més, a les dues illetes entre
els carrers Mare de Déu de les Neus, i s'Aigua.;  i regularitzar l'estat actual dels carrers d'aplicació de la zona ORA de Manacor i Porto Cristo,
tal com es detallen a continuació.

Informe jurídic de la cap tag de recursos humans, de 3 de novembre de 2022. 

Fonaments de dret

1. L' Ordenança municipal reguladora de l'aparcament en vies urbanes del terme de Manacor té per objecte establir les normes per a la
regulació del servei públic municipal de l'estacionament de vehicles, així com el trànsit de vehicles per carrers i places, al terme municipal de
Manacor. Pretén regular els espais d'aparcaments en superfície disponibles en aquest terme municipal, fixant temps màxims de permanència
per aconseguir una rotació de vehicles que millori l'ús d'un bé escàs com és l'espai d'aparcaments. 

2. L'ordenança reguladora sobre l'ús de les vies ubicades dins una zona de prioritat residencial, pel que fa a l'estacionament regulat en l'article
7, preveu la definició de zones d'aparcament comercial regulat, on es permetrà que els vehicles puguin estacionar amb una limitació de temps.
L'objectiu d'aquesta zona és promoure el comerç. 

3. L'àmbit d'aplicació del servei d'estacionament s'estructura per les següents zones, tal com es va estipular en els acords de Ple:

- Zona A- Ponent: carrer Muntaner.
- Zona B- Llevant: passeig Antoni Maura, carrer Sant Joan, carrer Artà, plaça des Cos, avinguda Baix des Cos.
- Zona C- Migjorn: carrer Antoni Galmés folklorista, carrer de ses Parres, carrer Mare de Déu de les Neus, plaça Ramon Llull,
avinguda des Torrent, Rambla del Rei en Jaume, via Portugal, carrer s'Hort de la Vila. 
- Zona D- Porto Cristo, carrer Bordils, carrer Sureda, plaça del Carme, carrer Navegants, carrer Isabel Montaner.
- Zona E- Comercial: carrer Amargura, plaça Rector Rubí, carrer Príncep, carrer Olesa, plaça Constitució, carrer Rector Caldentey i
plaça Arquitecte Bennasar.

Arrel de la definició per part de l'Ajuntament de Manacor dels vials que queden exclosos de la ZPR, entre els que inclou el carrer Muntaner;
des de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A. es proposa la ampliació del servei d'estacionament regulat en set places més,
ubicades en la illeta entre el carrer Sínia dels Frares i carrer Alegria.

Així mateix es proposa l'ampliació del servei d'estacionament a l'avinguda de Baix des Cos, amb vuit places més, situades a les dues illetes
entre els carrers Mare de Déu de les Neus, i s'Aigua

El motiu d'aquestes ampliacions de les zones és garantir la rotació de la zona degut a la seva proximitat amb la zona comercial. 

4. L'article 7 de l'Ordenança municipal reguladora de l'aparcament en vies urbanes del terme de Manacor preveu que les àrees en que estigui
en vigor l'estacionament regulat es dividiran en sectors delimitats, en els quals regirà un temps màxim d'estacionament i una taxa que es
determinarà mitjançant ordenança. Per resolució expressa es podrà modificar la sectorització existent. 

Per tot això, 
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RESOLC

Primer. Modificar la zona ORA de Manacor, d'acord amb l'Ordenança municipal reguladora d'aparcaments i trànsit de vehicles en vies
urbanes del terme de Manacor, en el sentit d'ampliar la zona al carrer Muntaner, amb set places d'aparcament més situades entre els carrers
Sínia dels Frares i de l'Alegria, i l'avinguda de Baix des Cos, banda sud, amb vuit places més, a les dues illetes entre els carrers Mare de Déu
de les Neus, i s'Aigua.

Segon. Regularitzar l'estat actual dels carrers d'aplicació de la zona ORA de Manacor i Porto Cristo, tal com es detallen a continuació.

- Zona A- Ponent: 

carrer Muntaner: 20 places 

- Zona B- Llevant: 

passeig Antoni Maura: 29 places.

carrer Sant Joan: 30 places 
carrer Artà: 8 places
plaça des Cos: 17 places
avinguda Baix des Cos: 26 places 

- Zona C- Migjorn: 

carrer Antoni Galmés: 20 places 
carrer de ses Parres: 5 places 
carrer Mare de Deu de les Neus: 15 places 
plaça Ramon Llull: 72 places 
avinguda des Torrent: 81 places 
Rambla del Rei en Jaume: 107 places 
via Portugal: 15 places
carrer s'Hort de la Vila: 8 places 

- Zona D- Porto Cristo: 

carrer Bordils: 52 places 
carrer Sureda: 11 places
plaça del Carme: 29 places 
carrer Navegants: 9 places 
carrer Isabel Montaner: 17 places 

- Zona E- Comercial: 

carrer Amargura: 13 places 
plaça Rector Rubí: 6 places 
carrer Príncep: 9 places
carrer Olesa: 9 places
plaça Constitució: 15 places 
carrer Rector Caldentey: 9 places
plaça Arquitecte Bennasar: 9 places

Total de places zona ORA a Manacor: 453. 
Total de places zona ZPR a Manacor: 70
Total de places a Porto Cristo: 118

 Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears»Tercer.

Manacor, data de signatura electrònica (18 de novembre de 2022)
El batle

Miquel Oliver Gomila
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