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El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu presenta al ple 

de la corporació una proposta per executar un pla integral de millora i embelliment del nucli 

urbà de Santa Gertrudis. 

 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

A la vista del que estableix la Constitució Espanyola, en el seu Títol VIII a on es parla de 

l’organització territorial de l’Estat i, on el seu segon capítol parla de l’administració local i quins són els 

seus principals preceptes; els quals estan regulats tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de 

Bases del Règim Local, com pel Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
Segons s’estableix a l’article 25 de la Llei 7/1987, són competències dels municipis el medi 

ambient urbà, entre d'altres els parcs i jardins públics; infraestructures viàries; trànsit, estacionament 

de vehicles i mobilitat; protecció de la salubritat pública; i a l’article 26 també estableix quines són les 

competències que hauran d'exercir en tot cas els municipis de més de 20.000 habitants, com són la 

recollida de residus, entre d’altres, així com la neteja viària, pavimentació de les vies públiques… 

 
Santa Gertrudis de Fruitera és un dels pobles més emblemàtics del nostre municipi, tant com a 

atractiu turístic, com pels mateixos residents a l'illa. Cada dia s'hi atraquen moltes persones per visitar-

lo, o per gaudir de la bona oferta complementària que allí es troba. Però l'estat dels seus carrers i 

infraestructures no és el que mereix un poble com aquest. 

 
Al nucli de Santa Gertrudis, actualment resideixen de manera estable unes 600 persones i en 

el seu disseminat, hi viuen de poc més de 2.000 persones. A més, el poble disposa d’instal·lacions 

esportives diverses, l’escola, l’escoleta, una Unitat Bàsica de Salut, un club de majors, una diversa 

oferta de restauració i comerços que dinamitzen el poble. 

 
Amb la crisi de la COVID-19, s’ha donat un important impuls a la neteja i desinfecció de les 

zones més transitades dels nuclis urbans. A Santa Gertrudis de Fruitera, també s’ha intensificat 

aquesta neteja, però hi ha llocs a on la neteja no és tan intensa, tot i l’afluència que té aquesta població. 

 
Fa uns mesos es va inaugurar l’ampliació del club de majors, un fet molt esperat, ja que s’havia 

quedat petit. Però ara com ara no s’ha donat resposta a dues reclamacions històriques fetes des de fa 

molts anys al mateix lloc. Per una part, la rampa d’accés a la Unitat Bàsica de Salut, té un pendent molt 

pronunciada que complica l’accés a persones majors que hi acudeixen amb cadira de rodes i per altre 

lloc, els pares i mares de l’escola de Santa Gertrudis, reclamen un accés des del carrer de sa Venda 

de sa Picassa fins al carrer de ses Escoles utilitzant el terreny on hi ha el Centre Mèdic i el Club de 

Majors, per tal de millorar la mobilitat i la seguretat de l’arribada dels escolars. 
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Un altre millora necessari per a una segura mobilitat, cosa que es pot comprovar fent una 

passejada pels carrers del poble, són les males condicions en qué es troba el seu paviment, per un 

costat, l’asfalt de tots els seus carrers, essent un bon asfalt imprescindible per donar seguretat, ja que 

evita que les rodes patinin. I per un altre lloc, les voreres de la majoria dels carrers del poble que estan 

en mal estat, brutes, trencades, fet que els vehicles estacionen damunt; sense rajoles o inclús, n’hi ha 

que no porten a cap lloc. A més, donat que la velocitat dels cotxes a alguns carrers, és excessiva, i 

suposa un perill pels vianants, cal establir més controls. 

 
Les places del poble, els seus arbres i jardins i el parc infantil són dels llocs, que juntament amb 

comerços i restaurants, i com no, la seva església, fan més atractiu aquest nucli rural. La seva 

arquitectura eivissenca i tradicional, mesclada amb elements hippy, la fan única i inconfundible. Però 

és sortir d’aquest centre neuràlgic del poble i queda palesa una manca d'interès en donar continuïtat 

d'aquest esperit que fa que aquest poble sigui un atractiu per gent de tota Eivissa i de l’exterior. Al parc 

infantil manca ombra, als carrers dels voltants no hi ha arbres, les jardineres de les instal·lacions 

esportives estan totalment abandonades i la brutor s’acumula a molts de punts. 

 
Des del grup municipal socialista creiem que Santa Gertrudis de Fruitera es mereix molt més. 

El vesins i les vesines que hi resideixen tot l’any tenen dret a tenir els seus carrers ben nets igual que 

la plaça del poble, ja que paguen puntualment els seus impostos com a la resta de ciutadans. És 

inadmissible qualsevol deixadesa d’obligacions per part de l’ajuntament de Santa Eulària. 

 
 

Per tot això, el grup municipal socialista presenta la següent proposta al Ple de la corporació 

per a la seva aprovació: 

 

 
1. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, posar en marxa un pla de millora i  embelliment 

del poble de Santa Gertrudis de Fruitera que contempli: la millora i adequada amplada de les 

voreres; l’asfaltat de tots els carrers del poble; la millora dels jardins de les instal·lacions 

esportives; la plantació d’arbres a tots els carrers a on sigui possible; augmentar els elements 

per regular la velocitat i augmentar la vigilància policial per evitar que els estacionaments 

damunt les voreres. 

 
 

2. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda ,cercar una solució per a fer més accessible, per 

a persones amb mobilitat reduïda, l’entrada a la Unitat Bàsica d'Assistència. 

 

 
3. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, habilitar de forma urgent un accés segur des del 

carrer de sa Venda de sa Picassa fins al carrer de ses Escoles, valorant la possibilitat si és 

possible d’utilitzar el terreny annex al Centre Mèdic i Club de Majors. 
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4. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda millorar l'ombra del parc infantil, amb algun 

element temporal que respecti els elements tradicionals i el Patrimoni de l’indret. 

 
 

Santa Eulària des Riu, 13 de juliol de 2020. 
 

 

Vicente Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


