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PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L'ADEQUACIÓ DE LES PARADES D’AUTOBÚS 

DEL NOSTRE MUNICIPI 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al 

proper ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La pràctica totalitat de les parades d'autobús situades al nostre municipi no reuneixen les 

condicions mínimes de seguretat i de comoditat per a les persones usuàries. Totes les 

situades fora dels nuclis urbans es troben sense il·luminació, un element bàsic de 

seguretat la manca del qual es fa especialment greu a l’hivern i per a les persones majors 

o als més petits.  

 

En cap parada hi ha pantalles amb informació sobre els horaris i el temps d’espera. En 

algunes parades ni tan sols hi ha l’espai físic per l'autobús o una manera segura per anar 

a peu fins a la parada sense jugar-se la vida per carreteres sense voreres ni carril bici.  

 

Durant la legislatura passada, l’anterior equip de govern del Consell Insular d’Eivissa, que 

es el titular de les parades i de tot el servei de Transport públic d’Eivissa, va redactar i 

deixar preparat un Pla de Parades, que estudiava la situació específica i les necessitats 

de cada una de les quasi 500 parades de transport públic existents a la nostra illa. Per 

això, el Consell ja disposa d’un full de ruta per la adequació completa de les parades.  

 

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si 

escau, adopció de la següent 

PROPOSTA D'ACORD  

 

1. Instar al Consell Insular d’Eivissa a dotar d’il·luminació de forma urgent totes les 

parades d’autobús situades al nostres municipi i que compleixen 

la normativa de seguretat viària (normalment per estar situades en carreteres recentment 

reformades).  

 

2. Instar al Consell Insular d’Eivissa a dotar de pantalles informatives (horaris i temps 

d’espera) totes les parades d’autobús situades al nostre municipi i que compleixin les 

normatives de seguretat (normalment per estar situades reformades).  
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3. Instar al Consell Insular d’Eivissa a adequar progressivament la resta de parades 

situades al nostre municipi, dotant-les del espai necessari per l’aparcament dels busos, de 

marquesines, de il·luminació i de pantalles informatives. 

 

A Santa Eulària des Riu, 18 de gener del 2021 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Marta Maicas Ortíz 

Regidora del Grup Municipal Unides Podem 

 


