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PROPOSTA RELATIVA A L’IMPULS AL PLA ESPECIAL DE LA ZONA D’ES FIGUERAL 

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 zona d'Es Figueral és una de les zones turístiques assenyalades a l'article 7.1.03 de les 

Normes Subsidiàries de Santa Eulària que han de ser objecte d'ordenació detallada 

mitjançant un Pla Especial de desenvolupament de zones turístiques. 

 

Els Plans Especials tindran per objecte: 

- Definir les condicions de l'ordenació, tenint en compte les característiques bàsiques dels 

teixits preexistents, però ajustant-la al que es disposa per les Normes, 33, 68, 69 i 78 del 

PTI. 

- Determinar les actuacions necessàries respecte dels sistemes d'infraestructures i 

equipaments. 

- Delimitar els àmbits de gestió precisos per a garantir l'execució de les seves 

determinacions. 

- Contemplar, si s'escau, operacions d'intercanvi i reconversió. 

 

L'Ajuntament va iniciar aquest camí aprovant un Avenç del Pla Especial per la zona d'Es 

Figueral al Ple de juliol de l'any 2012, juntament amb un altre per a la zona de Cala Llenya-

La Joia, iniciant-se posteriorment un període d'exposició pública perquè els veïns fessin 

les seves aportacions. Es van rebre 118 al·legacions, 93 sobre el Pla Especial de la zona 

de Cala Llenya-La Joia i 25 sobre Es Figueral. 

 

Malauradament, malgrat que el Pla Especial corresponent a Cala Llenya-La Joia va seguir 

el seu camí fins a l'aprovació inicial, el corresponent a Es Figueral va quedar aturat. Això 

no obstant, els problemes i les deficiències d'aquesta zona segueixen ben presents a la 

vida dels veïns. 
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Els accessos a la platja, la necessitat de crear una zona per als vianants que potenciï la 

vida comercial, la falta d'aparcament públic per als no residents o la mala distribució de 

les zones verdes són només alguns dels problemes urbanístics que pateixen, als quals se 

sumen tots aquells relacionats amb la xarxa d'abastament d'aigua i que també serien més 

fàcils de solucionar si es comptés amb un Pla Especial. De fet, a les mateixes 

comunicacions de l'Ajuntament amb l'associació de veïns ja s'ha assenyalat que l'absència 

d'aquest instrument urbanístic dificulta l'obtenció de sòl públic per equipaments diversos, 

obligant així al Consistori a una tasca de negociació amb múltiples propietaris per tal 

d'aconseguir els permisos i els espais necessaris. 

 

Això no obstant, l'habitual retard en la tramitació de les modificacions de les Normes 

Subsidiàries també ens obliga a atendre necessitats urgents per a dignificar el barri, com 

pot ser aprofitar la futura finalització de les obres de la xarxa d'abastament d'aigua per a 

asfaltar els carrers de la zona. 

 

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. Prioritzar i impulsar la tramitació d’un Pla Especial corresponent a la zona d’Es Figueral 

al llarg de l’any 2021. 

 

2.- Dur a terme un asfaltat de tota la zona d’Es Figueral posterior a la finalització de les 

obres de la xarxa d’abastament d'aigua.  

 

A Santa Eulària des Riu, 15 de juny del 2020 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Marta Maicas Ortiz 

Regidora del Grup Municipal Unides Podem 


