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MOCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA 

LIMITACIÓ DE VEHICLES PESANTS QUE CIRCULIN PEL CENTRE DE JESÚS 

 

La posada en funcionament de la nova variant de Jesús, ha suposat una millora important 

pel tràfic rodat dins del poble de Jesús, ja que tots aquells vehicles que habitualment 

circulaven pel centre del poble en direcció a Cala Llonga o Cap Martinet, ara disposen d'una 

ruta alternativa. Això ha de permetre evitar acumulació de trànsit amb les consegüents 

molèsties per a vesins i vesines d'aquest poble. 

 

És també important tenir en consideració que existeix una demanda social des de fa molt de 

temps de “peatonitzar” o almenys, limitar el tràfic de vehicles a la cruïlla a l'altura de 

l’establiment anomenat Bon Lloc, la qual cosa suposaria humanitzar una localitat que avui 

dia i fins a la posada en funcionament de la nova variant, estava dividit pel constant tràfic de 

vehicles circulant per aquesta zona. 

 

Els vehicles pesants són també un motiu de molèstia i perill per a tothom i ara sí que existeix 

l’oportunitat de limitar el seu pas per existir una ruta alternativa, precisament ha de suposar 

una alternativa per a la millora de la sostenibilitat del nucli urbà de Jesús. Existeix ja una 

limitació per aquells vehicles d’un cert tonatge que no permet la seua circulació, però aquells 

de tonatge inferior, segueixen fent ús d’aquestes vies. 

 

A la vista del que s'ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista, formula per a la 

seva aprovació al Ple de la corporació, la següent proposta d'acord: 

 

1- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda prohibir el trànsit de vehicles pesants com 

camions i vehicles de càrrega per la via que condueix des de la ronda de "Muebles la 

Fàbrica" a la carretera de Cala Llonga fins a la ronda de Can Lluis, i a tota l'avinguda de Cap 

Martinet, així com a la resta de carrers del poble, excepte casos puntuals per motius 

concrets com poden ser obres i prèvia autorització de l'òrgan municipal competent. 

 

2 - L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda prohibir l'accés de vehicles pesants com 

camions i vehicles de càrrega, provinents des de l'avinguda de Cap Martinet cap al centre 

del poble de Jesús. 
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