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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

PER A LA MILLORA EN L’ESTACIONAMENT I SEGURETAT DE 

L’APARCAMENT DISSUASIU DE DAVANT LA RESIDÈNCIA CAN BLAI  

 

 

Els problemes de mobilitat que existeixen al municipi de Santa Eulària des Riu, 

són un clar exemple d'unes polítiques erràtiques sense l'adequada planificació 

per garantir un creixement sostenible. 

 

Habitatges particulars i establiments turístics construïts durant dècades sense 

l'obligació de disposar un mínim de places d'aparcaments, manca de polítiques 

en matèria de transport públic per facilitar la mobilitat sense l'ús del vehicle 

particular, o la simple manca de polítiques per facilitar i promocionar la mobilitat 

amb bicicleta per exemple; tot això ha fet que avui dia el dèficit de llocs per 

estacionar vehicles tant d'ús dels residents com vehicles de visitants sigui un 

problema a qualsevol dels pobles del municipi de Santa Eulària des Riu. 

 

Entorns que haurien de ser entorns atractius i agradables tant per residents com 

per visitants i que en algunes ocasions haurien de ser espais per posar en valor 

certs elements patrimonials; són avui feixes plenes de vehicles sense cap mena 

d'ordre o control. Un clar exemple són els aparcaments dissuasius al costat del 

cementiri de Sant Carles, o els aparcaments a Jesús que cada vegada són més 

aquests com per exemple el que recentment ha condicionat per aquest 

ajuntament a Can Rimbaus. 

 

Això és una clara manca de planificació i anar a "salt de mata" segons quins 

solars puguin estar disponibles o no. 

 

No sols això, en la majoria dels casos, en fer ús de solars que no estan 

degudament tancats o degudament condicionats, provoca que es donin 

situacions de perill i conflicte i, fins i tot, estacionament indegut de vehicles com 

caravanes per acampada permanent. Aquest és el cas de l'estacionament 

dissuasiu que hi ha davant de la residència de Can Blai on ha d'estar ubicada la 

futura estació d'autobusos de Santa Eulària, estacionament que necessita una 

actuació per part d'aquest ajuntament en tant en tant es permeti l'ús de ser un 

aparcament dissuasiu. 
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’ajuntament de Santa Eulària des 

Riu, formula la següent PROPOSTA D’ACORD  per a la seva aprovació pel Ple 

de la Corporació: 

 

 

1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu reconeix la necessitat de millorar els 

espais destinats a servir com aparcaments dissuasius millorant principalment la 

seva seguretat i l’ús que es fa d’ells. 

 

2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda dur a terme una actuació 

urgent a l’espai destinat a aparcament dissuasiu davant de la Residència de Can 

Blai, consistent en la delimitació de les places destinades a aparcament, a quins 

tipus de vehicles estarà permès l’estacionament, així com la protecció de la resta 

dels terrenys no habilitats per a ús d’aparcament per evitar el seu ús. Tot això 

amb la finalitat de garantir la seguretat i protecció dels usuaris d’aquest 

aparcament dissuasiu. 

 

 

 

Santa Eulària des Riu, 20 de juliol de 2021 

 

 

 

 

 
 

 

Vicente Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu 
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