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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
DEL CARRER TUCÀ DE JESÚS
 
 
Exposició de motius 
 
La posada en funcionament de la nova variant que enllaça la carretera de Cala Llonga 
passant per Roca Llisa, amb la carretera de Santa Eul
descongestionar el tràfic del centr
 
També és cert que l’obertura d
rutes de l’entorn de Jesús, 
major afluència de vehicles que transiten
augment poblacional existent.
 
Un clar exemple es el carrer Tucà, carrer que ara serveix d
vehicles provinents del centre del poble, o també d
cap al centre de Jesús provinents de la dita variant.
 
Les condicions actuals de senyalització d
idonis pel tràfic diari que te que assumir,
transiten en vehicles per aquest carrer, sinó més en concret 
molt en particular als escolars.
 
A la vista de tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, sotmet a aprovació del Ple de la Corporació la següent 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda 
millorar la senyalització tant 
per garantir una millor seguretat tant pel tràfic rodat com per 
 
- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda 
segura” que enllaci amb el centre del poble 
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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA PER LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ 
DEL CARRER TUCÀ DE JESÚS. 

posada en funcionament de la nova variant que enllaça la carretera de Cala Llonga 
passant per Roca Llisa, amb la carretera de Santa Eulària, ha suposat poder 
descongestionar el tràfic del centre del poble de Jesús. 

obertura d’aquesta nova variant, ha suposat nous hàbits en les 
entorn de Jesús, i que, a més a més aquestes rutes és troben amb una 

major afluència de vehicles que transiten, sense cap dubte donat el considerable 
augment poblacional existent. 

Un clar exemple es el carrer Tucà, carrer que ara serveix d’accés a la nova variant de
vehicles provinents del centre del poble, o també d’aquells vehicles que volen transitar 
cap al centre de Jesús provinents de la dita variant. 

e senyalització d’aquest carrer no són les condicions
c diari que te que assumir, posant en perill no sols a les persones que 

transiten en vehicles per aquest carrer, sinó més en concret a les persones 
als escolars. 

A la vista de tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, sotmet a aprovació del Ple de la Corporació la següent 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda dur a terme una actuació urgent per 
millorar la senyalització tant horitzontal com vertical del carrer Tucà i cruïlles afectades
per garantir una millor seguretat tant pel tràfic rodat com per a les persones vianants.

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda traçar i marcar una 
el centre del poble de Jesús i el CEIP de Jesús.

Santa Eulària des Riu, 18 d’abril de 2022 
 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
DES RIU 

grupsocialista@santaeularia.com 

PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ 

posada en funcionament de la nova variant que enllaça la carretera de Cala Llonga 
ària, ha suposat poder 

aquesta nova variant, ha suposat nous hàbits en les 
s troben amb una 

sense cap dubte donat el considerable 

accés a la nova variant dels 
aquells vehicles que volen transitar 

les condicions més 
en perill no sols a les persones que 

persones vianants i 

A la vista de tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, sotmet a aprovació del Ple de la Corporació la següent 

dur a terme una actuació urgent per 
vertical del carrer Tucà i cruïlles afectades, 

a les persones vianants. 

una “Ruta escolar 
el CEIP de Jesús. 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
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