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PROPOSTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA SEVA 
APROVACIÓ AL PLE DE LA CORPORACIÓ EN RELACIÓ A DOTAR ALS POBLES 
DE JESÚS I PUIG D’EN VALLS D
 
 
 
La descentralització dels serveis
essencials a la ciutadania es una gran aposta que han de fer
locals. 
 
Santa Eulària es un municipi amb una extensió de 153,48
població importants però a la vegada 
tot el municipi i amb habitatges molt dispersos. La
increment en aquest darrers anys.
 
Les zones de Jesús, Puig d’en Valls
al 2021 al voltant dels 12000 
40000 habitants. Això vol dir que 
del municipi i a una distància més que considerable del nucli central. Per tant, el temps 
de resposta davant una eventualitat 
 

- Si tenim en compte a més que 
poblacionals veiem com tenim
ràpida per part dels serveis municipals de policia local.

- A més amb uns temps de resposta que augmenten a mesura que ens allunyem 
del centre urbà . 

- L’evolució de demogràfica marca un punt 
malgrat l’augment exponencial de la població, els serveis 
de fa molts anys, els mateixos que fa massa anys, estanc
l’atenció. Amb un creixement del 62 % de la població als darre
vist que les 4567 més persones que ara hi viuen, reben el mateix servei que les 
ja ho feien, per tant tenim una manca 
policia local. 

 
Recientment s’han produït una sèrie de fets
poble de Jesús, que posen de manifest el proble
mateix que passa a Puig d
molèsties continues al veïnat de la zona
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PROPOSTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA SEVA 
APROVACIÓ AL PLE DE LA CORPORACIÓ EN RELACIÓ A DOTAR ALS POBLES 

EN VALLS D’UN RETEN DE POLICIAL LOCAL PERMANENT

s serveis públics municipals i l’aproximació dels servei
iutadania es una gran aposta que han de fer totes les corporacions 

municipi amb una extensió de 153,48 km2, amb uns nuclis de
rò a la vegada amb petites agrupacions poblacionals

i amb habitatges molt dispersos. La població ha sofert u
increment en aquest darrers anys. 

Puig d’en Valls, Cana Negreta, Ses Torres, Cap Martinet
12000 habitants del municipi de Santa Eulària que ja

ixò vol dir que un 30% de la població es concentra 
una distància més que considerable del nucli central. Per tant, el temps 

de resposta davant una eventualitat demora de forma considerable:  

enim en compte a més que la dispersió es produeix entre diferents nuclis 
veiem com tenim una tercera part de la població sense atenció 

s serveis municipals de policia local.  
temps de resposta que augmenten a mesura que ens allunyem 

demogràfica marca un punt d’inflexió des del 2010 i veiem com, 
ment exponencial de la població, els serveis són els mateixos 

, els mateixos que fa massa anys, estancats i sense millorar 
. Amb un creixement del 62 % de la població als darrers vint anys, hem 

4567 més persones que ara hi viuen, reben el mateix servei que les 
ja ho feien, per tant tenim una manca impressionant del serveis 

han produït una sèrie de fets amb actes de vandalisme, en concret al 
poble de Jesús, que posen de manifest el problema existent de control policial. A
mateix que passa a Puig d’en Valls a la zona en concret d’es molí que provoca
molèsties continues al veïnat de la zona precisament per manca d’aquest control.

anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista formula 
Ple de la corporació per a la seva aprovació, la següent PROPOSTA: 

grupsocialista@santaeularia.com 
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TEN DE POLICIAL LOCAL PERMANENT. 

aproximació dels serveis 
totes les corporacions 

km2, amb uns nuclis de 
amb petites agrupacions poblacionals arran de 

ha sofert un important 

, Ses Torres, Cap Martinet, sumen  
ipi de Santa Eulària que ja té més de 

 en la banda sud 
una distància més que considerable del nucli central. Per tant, el temps 

la dispersió es produeix entre diferents nuclis 
una tercera part de la població sense atenció 

temps de resposta que augmenten a mesura que ens allunyem 

des del 2010 i veiem com, 
ón els mateixos des 
ats i sense millorar 

rs vint anys, hem 
4567 més persones que ara hi viuen, reben el mateix servei que les 

serveis municipals de 

amb actes de vandalisme, en concret al 
existent de control policial. Al 

es molí que provoca 
aquest control. 

formula davant del 
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- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàri
i/o de Puig d’en Valls
municipal de policia
administratiu  permanent
dotació de policia local adient per garantir els corresponents controls i 
seguretat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicent Torres Ferrer 
Portaveu 
Santa Eulària des Riu, 15 de febrer
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de 
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Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda dotar al poble de Jesús 
en Valls, de les instal·lacions adients per instal·lar un reten 
policia local amb la corresponent dotació de personal

permanent durant les 24h dels 365 dies de l’any, 
dotació de policia local adient per garantir els corresponents controls i 

15 de febrer de 2022  

Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu

grupsocialista@santaeularia.com 

a des Riu acorda dotar al poble de Jesús 
e les instal·lacions adients per instal·lar un reten 

dotació de personal 
any, així com la 

dotació de policia local adient per garantir els corresponents controls i 

Santa Eulària des Riu 
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