
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA CARRETERA ALGAIDA - LLUCMAJOR (MA-5010)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La reforma o millora de la carretera d'Algaida a Llucmajor (Ma-5010) és un dels projectes més
necessaris en la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca. L'estretor de la via, la falta de vorals
en la seva major part, el volum de trànsit i l'atracció que té aquesta carretera en el col·lectiu
ciclista la converteix en una de les més perilloses de l'illa.

La millora d’aquest vial és urgent i molt necessària, ja que des d’Algaida cada día es desplacen
uns 300 nins i nines fins a l’IES de Llucmajor, a més, com que només hi ha centre de Salut al
poble, els malalts s’han de desplaçar al PAC de Llucmajor, i en darrer lloc, resulta que tots els
serveis d’emergencias i bombers han de transitar des de Llucmajor per aquesta carretera tan
perillosa per arribar a les urgencies d’Algaida.

Al febrer del 2019, la consellera Garrido va anunciar i va presentar davant els veïns d'Algaida el
projecte de millora de la mateixa amb un pressupost de 11,5 milions de € en el qual s'incloïa la
millora amb ampliació de vorals i la inclusió d'un vial cívic. Les paraules de la consellera sobre el
projecte fent referència a “una reivindicació històrica de la gent d'Algaida” encara es recorden en
el municipi. Va ser un dels projectes que pocs mesos abans de les eleccions es van anunciar com
inminents i que avui dia encara no han vist la llum. Fins i tot, la consellera va anunciar que el
projecte ja s'havia presentat a la Comissió Balear de Medi Ambient. Van passar les eleccions i 3
anys després de l'anunci seguim sense veure el projecte en licitació.

Des del Partit Popular reclamem al Departament de Mobilitat i infraestructures del Consell de
Mallorca que posi en marxa durant l'any 2022 el procés de contractació del projecte perquè els
veïns de tots dos municipis i la resta d'usuaris de la carretera puguin, com més aviat millor,
circular amb seguretat per aquesta.

Per tot això, el grup municipal Popular proposa l’adopció del següent,

ACORD

Instar al Departament de Mobilitat i infraestructures del Consell de Mallorca a licitar el projecte de
millora de la carretera Algaida-Llucmajor (Ma-5010) dins l’any 2022.

Algaida, 19 de maig de 2022
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