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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
PARADES DE LA LÍNIA EIVISSA
 
 
Exposició de motius 
 
Facilitar la mobilitat de les
importants de les administracions competents i, si afegim el concepte de mobilitat 
sostenible, on el desplaçament de les persones i 
eficient i socialment responsable sense perjudicar el medi ambient, aquesta és una 
tasca prioritària. 
 
Ara, a més, hem de tenir en consideració els objectius de l’Agenda 2030 aprovats per 
l’Assemblea General de la ONU al mai
entre d’altres, una major protecció del medi ambient.
Considerant aquests objectius, a l’hora d'engegar nous projectes, s’haurà de tenir en 
consideració precisament introduir novetats encaminades al compliment
Agenda. 
 
La mobilitat segueix sent una assignatura pendent a aquesta illa. No sols pel que fa a 
la introducció de nous elements de transport que garanteixin una major sostenibilitat 
ambiental, sinó simplement per garantir una mobilitat segura i 
 
Si bé les competències en matèria de transport li corresponen a la màxima institució 
insular que es el Consell Insular d’Eivissa, és cert que des de l’ajuntament s’ha de 
vetllar per a què les persones residents al municipi dispos
és el cas d’un transport públic adequat i en condicions òptimes que respongui a les 
necessitats dels usuaris  
 
És cert que des del Consell Insular d’Eivissa s’està treballant en un nou Pla Insular de 
Transport, pla que arriba ta
anys la posada en funcionament d’un Pla qu
legislatura progressista 2015
d’avui,  la ciutadania reside
línies i parades adequades a les necessitats actuals del municipi, un municipi el qual 
ha sofert un recent increment de la població molt considerable.
 
Aquesta manca d’eficiència en el transport 
vehicles dalt de les nostres carreteres
l’evident cost que això suposa pel nostre medi ambient.
 
Un clar exemple d’això es la línia Eivissa
presenta són moltes i, especialment, en l’estat de les parades que no disposen d’uns 
mínims de seguretat i confort per a les persones usuàries. Altres e
parades, les quals no disposen de l'adequada senyalitz
de plàstic substitueix el que hauria de s
parades ubicades en punts crítics per a la seguretat dels vianants, són, entre d’altres,  
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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA EN RELACIÓ A MILLORES EN LES 
PARADES DE LA LÍNIA EIVISSA-SANTA EULÀRIA 

Facilitar la mobilitat de les persones és, sense cap dubte, una de les tasques més 
importants de les administracions competents i, si afegim el concepte de mobilitat 
sostenible, on el desplaçament de les persones i mercaderies ha de ser de f
eficient i socialment responsable sense perjudicar el medi ambient, aquesta és una 

hem de tenir en consideració els objectius de l’Agenda 2030 aprovats per 
l’Assemblea General de la ONU al maig de 2015 per un desenvolupament sostenible i, 
entre d’altres, una major protecció del medi ambient. 
Considerant aquests objectius, a l’hora d'engegar nous projectes, s’haurà de tenir en 
consideració precisament introduir novetats encaminades al compliment

ilitat segueix sent una assignatura pendent a aquesta illa. No sols pel que fa a 
la introducció de nous elements de transport que garanteixin una major sostenibilitat 
ambiental, sinó simplement per garantir una mobilitat segura i eficient a la ciutadania.

Si bé les competències en matèria de transport li corresponen a la màxima institució 
insular que es el Consell Insular d’Eivissa, és cert que des de l’ajuntament s’ha de 
vetllar per a què les persones residents al municipi disposin dels serveis adients co
és el cas d’un transport públic adequat i en condicions òptimes que respongui a les 

És cert que des del Consell Insular d’Eivissa s’està treballant en un nou Pla Insular de 
Transport, pla que arriba tard per una decisió purament política i que  retarda en més 3 
anys la posada en funcionament d’un Pla que s’havia aprovat inicialment durant
legislatura progressista 2015-2019. Fruit d’aquestes decisions polítiques és que, a dia 
d’avui,  la ciutadania resident al municipi de Santa Eulària des Riu no disposi de rutes, 
línies i parades adequades a les necessitats actuals del municipi, un municipi el qual 
ha sofert un recent increment de la població molt considerable. 

Aquesta manca d’eficiència en el transport públic provoca una saturac
vehicles dalt de les nostres carreteres, provocant un major consum de combustible i 
l’evident cost que això suposa pel nostre medi ambient. 

Un clar exemple d’això es la línia Eivissa-Santa Eulària-Eivissa on les carències que 
ltes i, especialment, en l’estat de les parades que no disposen d’uns 

mínims de seguretat i confort per a les persones usuàries. Altres e
no disposen de l'adequada senyalització,  o parades on una cadira 

el que hauria de ser una marquesina en condicions,
parades ubicades en punts crítics per a la seguretat dels vianants, són, entre d’altres,  
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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
EN RELACIÓ A MILLORES EN LES 

una de les tasques més 
importants de les administracions competents i, si afegim el concepte de mobilitat 

mercaderies ha de ser de forma 
eficient i socialment responsable sense perjudicar el medi ambient, aquesta és una 

hem de tenir en consideració els objectius de l’Agenda 2030 aprovats per 
pament sostenible i, 

Considerant aquests objectius, a l’hora d'engegar nous projectes, s’haurà de tenir en 
consideració precisament introduir novetats encaminades al compliment d’aquesta 

ilitat segueix sent una assignatura pendent a aquesta illa. No sols pel que fa a 
la introducció de nous elements de transport que garanteixin una major sostenibilitat 

eficient a la ciutadania. 

Si bé les competències en matèria de transport li corresponen a la màxima institució 
insular que es el Consell Insular d’Eivissa, és cert que des de l’ajuntament s’ha de 

in dels serveis adients com 
és el cas d’un transport públic adequat i en condicions òptimes que respongui a les 

És cert que des del Consell Insular d’Eivissa s’està treballant en un nou Pla Insular de 
t política i que  retarda en més 3 

e s’havia aprovat inicialment durant la 
2019. Fruit d’aquestes decisions polítiques és que, a dia 

lària des Riu no disposi de rutes, 
línies i parades adequades a les necessitats actuals del municipi, un municipi el qual 

públic provoca una saturació constant de 
provocant un major consum de combustible i 

Eivissa on les carències que 
ltes i, especialment, en l’estat de les parades que no disposen d’uns 

mínims de seguretat i confort per a les persones usuàries. Altres exemples son 
arades on una cadira 

er una marquesina en condicions,  o també 
parades ubicades en punts crítics per a la seguretat dels vianants, són, entre d’altres,  
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deficiències pròpies d’un servei tercermundista inadequat als 
les demanades dels i de les 
 
A tot això s’ha de sumar la forta inversió en més de 2,2 milions d’euros que ha realitzat 
el Consell Insular d’Eivissa en la millora de la carretera, des de la cruïlla a Santa 
Gertrudis fins al poble de Santa Eulària.  Millora que 
comptes els punts on els autobusos,  que realitzen el transport públic de viatgers,  
puguin sortir de la carretera per a què puguin pujar o baixar els usuaris del servei 
públic de transport, amb el corresponent perill que això comporta no s
persones que han de circular procedents dels autobusos sinó també per a la resta de 
vehicles, el quals circulen per la carretera i  que han de maniobrar perillosament  per 
esquivar els autobusos aturats ocupant  els carrils de circulació.
 
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 instar al Consell Insular
què executi de forma urgent una millora substancial de totes les parades de la línia de 
transport pública de la línia entre  Eivissa i Santa Eulària, millora que contemplarà,  
com a mínim, espais a les voreres de la carretera per
aturar-se  sense interrompre la circulació dels altres vehicles que circulin per la via;  la 
corresponent senyalització de les parades amb els seus panells informatius;  
marquesines per garantir el confort  i protecció de les persones usuàries
temps d’espera.   
 
- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular d’Eivissa a 
què estableixi un pla de manteniment d’aquestes parades i marquesines o,  en el seu 
defecte, conveniar amb l’Ajuntament de Santa Eulària des R
faci aquestes tasques, atorgant la corresponent partida pressupostària  a tal efecte.
 
 
 
 
 
 
Vicent Torres Ferrer 
Portaveu 
Grup Municipal Socialista 
Santa Eulària des Riu, 22 de març de 2022
 
 
 
 

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
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deficiències pròpies d’un servei tercermundista inadequat als moments actuals i per a 
les demanades dels i de les usuàries.  

A tot això s’ha de sumar la forta inversió en més de 2,2 milions d’euros que ha realitzat 
el Consell Insular d’Eivissa en la millora de la carretera, des de la cruïlla a Santa 

de Santa Eulària.  Millora que precisament 
comptes els punts on els autobusos,  que realitzen el transport públic de viatgers,  
puguin sortir de la carretera per a què puguin pujar o baixar els usuaris del servei 

t, amb el corresponent perill que això comporta no s
persones que han de circular procedents dels autobusos sinó també per a la resta de 
vehicles, el quals circulen per la carretera i  que han de maniobrar perillosament  per 

os aturats ocupant  els carrils de circulació. 

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 

ta Eulària des Riu, acorda instar al Consell Insular
què executi de forma urgent una millora substancial de totes les parades de la línia de 
transport pública de la línia entre  Eivissa i Santa Eulària, millora que contemplarà,  

pais a les voreres de la carretera per a què els auto
se  sense interrompre la circulació dels altres vehicles que circulin per la via;  la 

corresponent senyalització de les parades amb els seus panells informatius;  
tir el confort  i protecció de les persones usuàries

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular d’Eivissa a 
què estableixi un pla de manteniment d’aquestes parades i marquesines o,  en el seu 

r amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu perquè sigui aquest que 
faci aquestes tasques, atorgant la corresponent partida pressupostària  a tal efecte.

de març de 2022 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
DES RIU 
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moments actuals i per a 

A tot això s’ha de sumar la forta inversió en més de 2,2 milions d’euros que ha realitzat 
el Consell Insular d’Eivissa en la millora de la carretera, des de la cruïlla a Santa 

precisament no ha tingut en 
comptes els punts on els autobusos,  que realitzen el transport públic de viatgers,  
puguin sortir de la carretera per a què puguin pujar o baixar els usuaris del servei 

t, amb el corresponent perill que això comporta no sols per les 
persones que han de circular procedents dels autobusos sinó també per a la resta de 
vehicles, el quals circulen per la carretera i  que han de maniobrar perillosament  per 

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 

ta Eulària des Riu, acorda instar al Consell Insular d’Eivissa a 
què executi de forma urgent una millora substancial de totes les parades de la línia de 
transport pública de la línia entre  Eivissa i Santa Eulària, millora que contemplarà,  

a què els autobusos puguin 
se  sense interrompre la circulació dels altres vehicles que circulin per la via;  la 

corresponent senyalització de les parades amb els seus panells informatius;  
tir el confort  i protecció de les persones usuàries en el seu 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular d’Eivissa a 
què estableixi un pla de manteniment d’aquestes parades i marquesines o,  en el seu 

iu perquè sigui aquest que 
faci aquestes tasques, atorgant la corresponent partida pressupostària  a tal efecte. 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
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