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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 neteja del barri de 

Can Negre. 

 

 
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… 

 
Can Negre és un dels barris perifèrics del nostre municipi, allà on es mesclen zones industrials, 

tallers, grans magatzems, cotxeres d’autobusos, així com també habitatges residencials... Però l'estat 

dels seus carrers i infraestructures no és el que s’hauria d’esperar a una zona així. Aquest barri perifèric 

conflueix amb els barris de Ses Baldraques on si aquest ajuntament ha fet una important inversió i amb 

el de Can Bufí que també té una important necessitat de dur a terme millores. 

 
A la zona de Can Negre, malgrat que hi resideixen de manera estable unes 530 persones, 

aquest nucli no compta amb serveis municipals, degut a aquesta reduïda població i a la seva proximitat 

a es Puig d’en Valls, poble al qual pertany. 

 
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 barris com el de Can Negre, la neteja és pràcticament 

inexistent, tot i l’afluència que té aquest barri que visiten molts de treballadors i compradors. El que fa 

que sigui un pol d’atracció de persones i per tant, de brutícia. 

 
La mobilitat del barri és un aspecte que preocupa molt a la gent de la zona: segons comenten 

els vesins i vesines del barri. Hi ha molt de trànsit d’autobusos, de cotxes que es dirigeixen als diferents 

magatzems i tallers. La senyalització dels carrers és bastant deficient, així com l’organització i accessos 

d’entrada i sortida al barri. A més, l’asfalt comença a estar bastant deteriorat, pel que pot perjudicar, 

encara més, a la seguretat viària. 

 
Pel que fa a la mobilitat dels vianants; es poden trobar, per un costat, voreres molt amples i per 

un altre costat, voreres inexistents, que fan que la circulació de vianants sigui bastant perillosa. 
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L’adequació dels carrers, la millora de la mobilitat i l’adequada circulació i senyalització, és una 

reivindicació dels vesins d’aquesta zona i una necessitat urgent d’atendre. 

 
Des del grup municipal socialista creiem que Can Negre es mereix molt més. Els vesins i les 

vesines que hi resideixen tenen dret a tenir els seus carrers ben nets i segurs, 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 des Riu. 

 
 

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 neteja del 

barri de Can Negre que contempli almenys: la millora i adequada amplada de les voreres; 

l’asfaltat de tots els carrers del barri; regulació dels carrers per millorar la seguretat viària, millora 

de la senyalització horitzontal i vertical; la retirada urgent de cotxes abandonats i caravanes 

estacionades; així com una millora en la neteja que se’n fa de tota la zona. 

2.  L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, iniciar els procediments per garantir un bon 

accés segur i ample cap a la ronda de la carretera de Sant Antoni, C-731, des del carrer Riu 

Duero. 

3. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, iniciar els procediments oportuns per al 

desmantellament de l’assentament il·legal que hi ha al terreny situat al costat de la ronda de la 

carretera de Sant Antoni, C-731. 

 

 
Santa Eulària des Riu, 20 de juliol de 2020. 

 

 

Vicente Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 

 
 
 
 

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


