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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

PER UNA MILLORA INTEGRAL DEL POBLE DE JESÚS  

 

El nostre municipi és un territori divers i que presenta unes diferències 

substancials a la vegada que unes necessitats determinades segons el poble o 

la zona en concret. 

 

També és una realitat que a la vista de l'increment poblacional en general al 

municipi, les necessitats de serveis i infraestructures, acompanyades de la 

necessitat de cobrir serveis bàsics com són neteja, seguretat, ordre públic... entre 

d'altres, s'han vist incrementats. 

 

Jesús és un poble on els darrers anys s'han desenvolupat diverses actuacions 

municipals com és el centre cultural de Jesús o la plaça davant de l'església que 

han revalorat en general la zona, donant la possibilitat de creixement com a poble 

i com a comunitat. 

 

La posada en funcionament de la nova variant per desviar el tràfic de dins del 

poble, és una millora que ha de permetre poder guanyar espai i tranquil·litat dins 

del poble. 

 

Aquest grup municipal socialista, ja ha presentat una sèrie d'iniciatives davant 

aquest Plenari per millorar certs indrets de Jesús, com era la millora de l'avinguda 

de Cap Martinet, limitar el tràfic rodat de vehicles pesants dins del poble o la 

recuperació de camins; tot actuacions que considerem necessàries per retornar 

espais a la ciutadania, però principalment per humanitzar aquest poble que s'ha 

vist sempre dividit per una carretera i on els vehicles sempre han tingut més 

protagonisme a la via pública que les mateixes persones. 

 

Darrerament amb la recentment desescalada que s'ha iniciat i la reactivació de 

l'activitat comercial i turística, provocant així més pes que ha de suportar 

qualsevol el poble, posa en evidència moltes mancances existents, com són la 

conservació i manteniment de carrers i espais públics, així com és la neteja en 

general. 

 

Barris com ses Torres de Dalt, els carrers al voltant de la mateixa avinguda de 

Cap Martinet, entre d'altres, són espais públics que necessiten una millora en el 

seu manteniment i neteja en general, no sols perquè som un destí turístic, sinó 

perquè Jesús és un poble on viuen persones tot l'any. 
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Desafortunadament existeix una clara diferència entre l'estat del centre del poble 

de Santa Eulària des Riu i l'estat d'alguns carrers de Jesús; la qual cosa provoca 

una desigualtat entre ciutadans que no hauria d'existir. 

 

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 acorda establir una actuació urgent a 

Jesús consistent en un pla de millora amb el manteniment i la neteja dels seus 

carrers i espais públics. 

 

2.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular 

d'Eivissa perquè limiti el tràfic de la carretera d'accés i sigui aquest desviat per la 

nova variant a fi que el centre del poble no estigui tan saturat. 

 

 

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 

mailto:grupsocialista@santaeularia.es

