
 

ALCALDIA

Expedient núm. 4007/2017

Procediment: ban de prohibició de circulació i d’estacionament a diversos carrers de Sant 
Antoni de Portmany durant la cel·lebració de la Fira Medieval Marinera 2017. 

BAN

José  Tur  Torres,  Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Sant  Antoni  de  Portmany,  en  virtut  de  les 
atribucions que m’atorga l’artícle 21.1 e) de la Llei 7/1985, de 21 d’abril, Reguladora de les  
Bases de Règim Local, 

FAIG SABER

Que la Fira Medieval Marinera 2017 es celebrará entre el dijous 28 de setembre i el diumenge 
l’1 d’octubre, ambdós inclosos, en diversos carrers del poble de Sant Antoni de Portmany. 

Que es prohíbeix circular i estacionar des de les 8h de dimecres 27 de setembre a les 8h de  
dilluns 2 d’octubre de 2017, en els carrers que es detallen a continuació:

- c/ Bisbe Torres

- c/ Rosell

- Aparcament del c/ Ample  cantonada amb  c/ Rosell

- Aparcamient del c/ Rosell (davant d’Es Porxo)

- S’Era d’en Manyà

Que es prohíbeix circular i estacionar en els trams de carrer següents:

- c/ Ample:  el tram comprés des del c/ Antoni Riquer i el c/ Cervantes, des de les 8h de  
dimecres 27 de setembre fins les 8h de dilluns 2 d’octubre.

- c/ Progrés: el tram comprés entre el c/ Antoni Riquer i el c/ Cervantes, des de les 8h 
de dimecres 27 de setembre fins les 8h de dilluns  2 d’octubre.

I per tot això, 

                  DISPÒS

PRIMER.- Que es prohibeix circular i estacionar des de les 8h de dimecres 27 de setembre fins  
les 8h de  dilluns 2 d’octubre de 2017, ambdós inclosos,  en els carrers que es detallen a 
continuació:

- c/ Bisbe Torres 

- c/ Rosell

- Aparcament del c/ Ample cantonada amb el c/ Rosell.

- Aparcament del c/ Rosell (davant d’Es Porxo)

- S’Era d’en Manya

 



 

SEGON: Que es prohíbeix circular i estacionar en els trams de carrer següents:

 - c/ Ample:  el tram comprès des del c/ Antoni Riquer i el c/ Cervantes, des de les  
8h de dimecres 27 de setembre fins les 8h de dilluns 2 d’octubre.

- c/ Progrés: el tram comprès entre el c/ Antoni Riquer i el c/ Cervantes, des de les  
8h de dimecres 27 de setembre fins les 8h de dilluns 2 d’octubre.  

La qual cosa es fa pública per al seu general coneixement i compliment. 

 

A Sant Antoni de Portmany 
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