ILLES BALEARS

Assumpte: Instar a la Direcció general de Mobilitat i Transports a establir una nova parada de bus de la
línea A-32 del servei Aerotib a Can Picafort.
PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA D’INSTAR A LA
DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT I TRANSPORTS A ESTABLIR LA UBICACIÓ D’UNA NOVA
PARADA DE BUS DE LA LÍNEA A-32 DEL SERVEI AEROTIB A CAN PICAFORT.

D’acord amb l’article 37 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, la competència per a establir la ubicació de les parades urbanes del serveis interurbans
de viatgers correspon ara a l’administració competent en matèria de transports per carretera.
Si bé la competència per establir les parades no és actualment municipal, sí que és des de dins del terme
municipal, degut sobretot a la proximitat als ciutadans i usuaris d’aquest transport públic, des d’on es
coneixen les necessitats i les mancances del sistema.
Havent observat que per a la nova línea A-32 del servei Aerotib, que connecta el municipi amb l’aeroport,
només s’ha previst una única parada a Can Picafort i, atenent per una banda a l’extensió d’aquesta
localitat, de més de 3 km de longitud, i per altra, al fet de l’existència a Can Picafort de dues zones d’ ús
hoteler clarament definides, una a cada límit de la localitat.
Vist que la ubicació actual d’una única parada a Can Picafort prop de la rotonda del carrer Ran de Mar,
dona servei a una de les zones d’ús hoteler, però deixa la zona de Son Bauló, on es troba un important
número d’hotels, sense servei Aerotib, i tenint en compte que Can Picafort és la destinació darrera de la
línea A-32 i per tant, d’ ubicar-ne una nova parada, l’afectació a les demés parades de la línea seria
pràcticament nul·la.
Vista la sol·licitud formulada en el si del Consell Assessor de Turisme de Can Picafort amb aquest mateix
sentit.
Per tot l’anterior, es considera que les parades actualment establertes no donen servei suficient ni
cobreixen les necessitats dels usuaris, tant residents com turistes, dels serveis de transport públic
interurbà amb l’aeroport,

i pels motius i raons anteriorment exposats, i havent recollit les queixes i

sol·licituds dels ciutadans i del Consell Assessorament de Turisme de Can Picafort al respecte, es proposa
a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següent ACORD
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1.- INSTAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT I TRANSPORTS DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS L’ESTABLIMENT DE LA UBICACIÓ D’ UNA NOVA PARADA DE BUS DE LA LÍNEA A-32 DEL
SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ, AEROTIB, A CAN PICAFORT, CONCRETAMENT A SON
BAULÓ, ENTRE ELS HOTELS CONCORD, JANEIRO, DON JUAN I HOTEL SON BAULÓ.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.

Santa Margalida, a 17 de Maig de 2017.
El Batle

Joan Monjo Estelrich
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