Vicente-Juan Torres Ribas, regidor portaveu del grup polític municipal Proposta per Eivissa, amb
domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus 845 de 07817 Sant Jordi de ses Salines,
en la seu electrònica municipal i correu electrònic pxe.stjosep@gmail.com, conforme al disposat
en el paràgraf segon de l'article 34.1 del Reglament Orgànic Municipal, presenta al pròxim Ple
per al seu debat i aprovació, si escau, la següent:
MOCIÓ
Per a la construcció de la prolongació del carril bici previst en l'Avinguda Vicent Serra i
Orvay fins al final del Carrer de la Gamba Roja en la Platja d'en Bossa mitjançant la
construcció per a això d'un pont per a bicicletes i vianants sobre la carretera de l'aeroport
(E-20) coincident amb els trams del carrer de la Gamba Roja en tots dos costats d'aquesta
carretera.
ANTECEDENTS
Des de la construcció de la nova carretera de l'Aeroport, ara E-20 i EI-800, la trinxera realitzada
per al seu traçat va tallar en dues parts el carrer de la Gamba Roja deixant al mateix temps
incomunicat el nucli de Sant Jordi de la seva històrica platja, Platja d'en Bossa, de manera que
difícilment es pot accedir a ella a peu o amb bicicleta.
En multitud d'ocasions s'ha observat i comentat la necessitat de tornar a unir el nucli de Sant
Jordi amb la platja, de manera que els vesins puguin de nou accedir a la platja caminant, sense
haver de, primer, travessar perillosament la carretera de l'aeroport i, posteriorment, no disposar
de voral o voreres al carrer de la Gamba Roja per a caminar amb seguretat per aquesta via.
D'altra banda, sense considerar les diverses passarel·les existents sobre la ronda E-10, també
de titularitat del Consell Insular, la carretera EI-600 presenta des de la construcció del nou traçat
almenys cinc passarel·les, coincidents amb les parades d'autobús, i dos passos per a vehicles,
un elevat i un altre baix rasant, per al canvi de sentit que, per cert, no donen servei a cap nucli
de població o agrupació d'habitatges. A més, el Govern dels Illes Balears va instal·lar sobre l'E20 la passarel·la de Blanca Dona que va entrar en servei a l'octubre de 2015 a canvi de que el
Consell Insular d'Eivissa es fes càrrec de la reparació de la segona rotonda d'Eivissa i de la
carretera de Sant Josep; i ara tenim la recent construcció de la passarel·la denominada de Puig
d'en Valls o s'Olivera, realitzada ja directament pel Consell Insular, amb un cost publicat
d'adjudicació de 890.000 € i notable impacte visual.
Tot això porta a considerar que, vistes les actuacions de les diverses administracions
responsables de la carretera de l'Aeroport, en el sentit de tornar a unir físicament els nuclis
escolars i de població que el traçat de la carretera E-20 va separar i considerant que l'equip de
govern municipal d'aquest Ajuntament va fer públic recentment el projecte de construcció d'un
carril bici a discórrer principalment per l'Avinguda Vicente Serra i Orvay, unint els col·legis de
Sant Jordi i Can Guerxo, considero que seria el moment apropiat per a proposar incorporar al
projecte de carril bici la la prolongació del carril bici i voreres des del col·legi Sant Jordi fins al
Carrer de la Gamba Roja en tota la seva extensió fins a la platja, salvant la bretxa de la carretera
mitjançant la construcció d'un pont a càrrec del Consell Insular, tal com ha fet per als accessos
a Sa Blanca Dóna i s'Olivera, el qual comportaria, en aquest cas, un impacte visual mínim atès
que pot aprofitar-se l'altura de la trinxera per a fer únicament el tram del pont (mes ample que
les passarel·les) i estalviar-se el cost de les rampes d'accés construïdes en les passarel·les,
tornant d'aquesta manera a unir el poble de Sant Jordi amb la seva platja.
Perquè es duguin a terme les actuacions descrites és pel que proposo al ple l'adopció dels
següents

ACORDS

I. Ampliar el projecte existent d'unir els col·legis de Sant Jordi i Can Guerxo amb la Plaça
de Sant Jordi mitjançant un carril bici, incorporant al mateix projecte la prolongació del
propi carril bici i vorera des de l'escola de Sant Jordi fins al carrer de la Gamba Roja i en
tota la seva extensió fins a la mateixa platja.

II. Traslladar els antecedents d'aquesta moció al Consell Insular i sol·licitar-li la construcció
en 2022 d'un pont sobre la carretera de l'aeroport, a l'altura del carrer de la Gamba Roja,
que uneixi els dos trams
d'aquest carrer i que tingui l'amplària suficient per al pas
de vianants i carril bici coincident amb el traçat del projecte municipal.
Sant Jordi de ses Salines, 17 d'octubre de 2021

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

