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PROPOSTA D'ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL 

PLE DE LA CORPORACIÓ EN RELACIÓ EL PAS SOTERRANI PER 

CONNECTAR PUIG D'EN VALLS I JESÚS 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La nova configuració de la carretera de Santa Eulària amb motiu del desdoblament 

de cana Negreta i la nova variant de Jesús, fa ara més que mai necessari comptar 

amb una via segura per aquelles persones que es volen traslladar des del poble de 

Jesús al de Puig d'en Valls o la inversa. 

 

Al projecte original d'aquesta important obra de millora d'aquesta via, es 

contemplava un accés soterrat per afavorir precisament aquesta facilitat de pas entre 

aquests dos nuclis urbans, quan es fa ús de mitjans com és la bicicleta o simplement 

si es desitja anar a peu. 

 

L'orografia del terreny ha provocat la necessitat de preveure modificacions puntuals 

d'aquest projecte, però això no ha de ser motiu perquè aquesta tan necessària 

interconnexió de pas, no es pugui portar endavant. 

 

Tant Jesús com Puig d'en Valls són dos nuclis de població que tradicionalment 

sempre han mantingut molts llaços d'unió per diferents motius i ara, que la població 

tant d'una localitat com l'altre ha augmentat considerablement, el nombre de 

persones que es mouen entre ambdós, és molt important. 

 

A més a més s'ha de tenir en compte que tant l'ajuntament de Santa Eulària des Riu, 

a la seva reforma del carrer d'accés a Puig d'en Valls, com el Consell Insular 

d'Eivissa amb el projecte de reforma que es va dur a terme a la carretera d'accés a 

Jesús; es varen contemplar carrils bici per facilitat aquesta mobilitat. 

 

El perill es troba a la cruïlla anomenada "Muebles la Fabrica" precisament por no 

comptar amb un pas segur i de garanties tant per ciclistes o vianants, la qual cosa 

provoca que no hi pugui haver un pas segur d'un costat a l'altre bé en aquest punt o 

un altre proper a aquesta intersecció. 

 

A la vista d'això, el Grup Municipal Socialista formula la següent proposta 

d'acord al Ple de la corporació: 

 

1.– L'ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda que és necessari establir un punt 

d'accés segur que permeti el pas de persones que circulin a peu o en bicicleta entre 

els pobles de Jesús i de Puig d'en Valls. 
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2.– L'ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Consell Insular d'Eivissa a 

continuar amb els tràmits necessaris per desenvolupar el projecte de pas soterrat 

que permeti aquest pas segur soterrat en un punt proper a la zona de "Muebles la 

Fabrica", buscant si cal, aquelles alternatives necessàries per a la seva correcta 

disposició. 

 

3 .– L'ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Consell Insular d'Eivissa, que no 

doni per acabades les actuals obres de desdoblament de la carretera de Santa 

Eulària i la nova variant de Jesús, en tant en quant no estigui construït aquest pas 

soterrat. 

 

Santa Eulària des Riu, 16 de juny de 2020 

 

 
Vicente Torres Ferrer 

Portaveun grup PSOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Alcadessa-Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


