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PROPOSTA D’ACORD PER LA DOTACIÓ AL POBLE DE SANTA EULÀRIA DES RIU, D’UNA 

INFRAESTRUCTURA DESTINADA A TERMINAL DE AUTOBUSES  

 

Antecedents 

 

Disposar al poble de Santa Eulària des Riu, d’unes adequades instal·lacions destinades a terminal 

d’autobusos de línia regular, és un propòsit que s’ha tractat en diverses ocasions al Ple d’aquesta 

corporació i que es ve prometent al llarg de diferents legislatures per part dels corresponents equips de 

govern d’aquesta corporació, però que a dia d’avui aquesta instal·lació no té encara un futur proper. 

 

Si és cert que amb l’aprovació de la modificació de les normes subsidiàries d’actuació a la UA-11SE, aquest 

Ajuntament tindrà els terrenys adients per poder disposar d’aquesta instal·lació. 

Al passat Ple de 17 de desembre de 2020, es va portar dins l’ordre del dia per part de l’equip de govern 

l’aprovació definitiva de l’expedient 2018/016711, Estudi de detall per a la correcció d’alineacions i rasants i 

ordenació de la unitat d’actuació UA-11SE, promoguda per “Propuestas y Promociones Santa Eulalia 2016, 

SL”; la qual cosa ha de permetre que a aquesta unitat es portin les adequades actuacions i que es pugui 

disposar definitivament del corresponent solar destinat a aquest equipament. 

 

No obstant això, per tal de poder portar a terme la construcció i posada en funcionament d’una instal·lació 

com aquesta i adequada a les necessitats d’un centre de població que està en continu creixement, a més a 

més de ser un centre turístic on l’oferta d’allotjament turístic és cada vegada d’una categoria de més 

qualitat,  requereix per tant d’uns més adequats serveis, tant per a la població aquí resident, com pels 

nostres visitants; s’hauran de disposar de les corresponents partides pressupostàries i del ferm compromís 

de portar endavant la construcció d’aquesta infraestructura. 

 

Desafortunadament en aquestos moments estem passant per una pandèmia que ha comportat una crisis 

sanitària, econòmica i social sense precedents; per tant activar obra pública pot ser un revitalitzant de 

l’economia local a més a més de garantir que quan la recuperació econòmica, social i turística sigui una 

realitat, que el poble de Santa Eulària disposi d’una terminal d’ autobusos en condicions. 

 

Curiosament al pressupost d’aquesta corporació per a l’exercici 2021, no s’ha previst cap partida en previsió 

de poder iniciar aquest projecte, si bé si s’ha previst una partida per reformar l’actual parada d’autobús del 

centre del poble; partida que tampoc figura al pressupost de la màxima institució d’aquesta illa, el Consell 

Insular d’Eivissa per a l’exercici 2021 aprovat també recentment. 

 

Des del grup municipal socialista considerem que això s’ha de preveure i a més a més considerem que una 

infraestructura d’aquesta tipologia ha de venir sufragada pel Consell Insular d’Eivissa que és qui té les 
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competències en matèria de transport, a més de ser qui ha contribuït per que el poble de Sant Antoni de 

Portmany i la ciutat d’Eivissa, sí disposin d’unes adequades instal·lacions. Seria un agravi comparatiu pel 

poble de Santa Eulària des Riu i per la ciutadania d’aquest municipi, si aquest projecte s’ha de veure 

sufragat amb fons propis d’aquest ajuntament. 

 

Proposta d’acord  

 

A la vista de tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària 

des Riu, formula la següent proposta d’acord: 

 

 1 – El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu declara la necessitat de disposar d’una infraestructura 

destinada a terminal d’autobusos adequada a un poble en constant creixement i centre turístic rellevant. 

 

2 – El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular d’Eivissa perquè habiliti 

una partida pressupostària dins aquest exercici 2021, per iniciar els tràmits adients relatius a la redacció de 

projecte i construcció d’una infraestructura destina a terminal d’autobusos. 

 

Santa Eulària des Riu, 19 de gener de 2021 

 

 

 

Vicent Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 
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