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AAssssuummppttee::  Peatonalització de la plaça del Banc de s’Oli  

 
Edicte 
 
El Regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del Batle, mitjançant Decret núm. 
14642/2018 de dia 13 de juliol ha adoptat la següent resolució:  
1r.- Tancar a la circulació rodada tota la plaça del Banc de l’Oli, excepte el tram davant el 
número 8 al 10, que permet la connexió del carrer Can Vatlori amb el carrer Sant Esperit i 
eliminar totes les places d’aparcament de la plaça excepte l’aparcament de bicicletes i 
autoritzar la càrrega i descàrrega davant els números 8 i 9, amb l’horari de 8.00h a 17.00h i 
reservar aquest espai per la recollida selectiva d’EMAYA de 17.00h a 24.00h 
2n.- Ampliar la reserva de motos al carrer Josep Tous Ferrer situada al costat del mercat de 
l’Olivar en front del número 6, uns 13m fins arribar a la zona de càrrega i descàrrega. 
3r.- Col·locar  dues jardineres en front del número 11 de forma que impedeixin totalment el 
pas dels automòbils i dues jardineres entre el número 6 i 7 que únicament permetin el pas fent 
una ziga-zaga de tal manera que es pugui accedir al gual permanent situat al carrer de Can 
Tamorer. 
4rt.- Comunicar aquest acord  a la Gerència de Urbanisme per tal de que s’apliqui la 
suspensió de llicències aprovada com a conseqüència de l’aprovació inicial de la modificació 
del PGOU de 23  de febrer de 2017 relativa a la regulació dels usos a les zones de vianants. 
5è.- Publicar aquest decret al BOIB. 
 
 
Palma, 30 de juliol de 2018 
El regidor de l’Àrea de Mobilitat 
p.d. Decret de batlia núm. 13051, de 05/07/2017  
(BOIB núm. 83, de 08/07/2017) 
 
 
 
Joan Ferrer Ripoll 
p.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/2015  
(BOIB núm. 92, de 23/06/2015) 
 
 


