
 

Departament d’Esports i Relacions Institucionals

Núm. d'expedient: 4278/2018 

Procediment: Ban sobre restriccions del trànsit rodat a Sant Antoni de Portmany els dies 12, 
13 i 14 d’octubre de 2018

José  Tur  Torres,  alcalde  de  l'Ajuntament  de  Sant  Antoni  de  Portmany,  en  virtut  de  les 
atribucions que m'atorga l'article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 21 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, 

FAIG SABER

Que a causa  de la  celebració de la  Volta  cicloturista  a  Eivissa,  i  per  tal  de garantir-ne la 
seguretat i el bon desenvolupament, els dies  12, 13 i 14 d’octubre de 2018 es produiran les 
següents restriccions del trànsit en diverses vies del municipi de competència municipal:

 Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14  d’octubre no es podrà circular ni aparcar a: 
- Carrer Ample, en el tram comprés entre el c/ Sant Antoni i el c/ Rosell. 
- Carrer del Bisbe Torres, de 12 a 16 hores.
- Carrer Rosell, en el tram comprès entre el c/ Progrés i el c/ Ample, de 12 a 16 hores.

 Diumenge 14 d’octubre no es podrà circular entre les 7 i les 14:00 hores, ni aparcar 
entre les 22 h del 13 d’octubre i les 14 hores del 14 d’octubre, a: 
-  Passeig de la Mar.
-  Avinguda doctor Fleming, en el tram comprès entre el Pg. de la Mar (rotonda de l’Ou  
de Colom) i el c/ Vedranell.
- Camí des Molí, en el tram comprès entre l’av. doctor Fleming i el c/ Bella Vista

 Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14  d’octubre no es podrà aparcar a:

- El tram del carrer Ramón y Cajal confrontant amb el Passeig de ses Fonts.
- Carrer Ample.

La qual cosa faig pública per al seu general coneixement.

A Sant Antoni de Portmany
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