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GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – PSM MÉS PER MENORCA 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68.3 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM Més per 
Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent moció. 
 
ASSUMPTE:  APARCAMENT CALA TURQUETA I PLATGES VERGES 
 
Atès que a la junta de govern de dia 7 d’agost de 2013 en el punt 4 es va aprovar la proposta 
d’informar favorablement el projecte presentat per la declaració d’interès general per a la 
construcció d’un aparcament provisional a la zona de cala en Turqueta i remetre l’expedient al 
Consell Insular de Menorca per a la seva resolució 
 
Atès que el Consell Insular va dur a terme les obres de l’aparcament provisional sense permís. 
 
Atès que l’ajuntament de Ciutadella ha obert un expedient disciplinari urbanístic per aquesta 
actuació. De fet el regidor d’urbanisme va admetre que l’ajuntament no havia donat permís per 
moltes de les actuacions que es van dur a terme en aquesta parcel·la i que per açò es va obrir 
un expedient als propietaris. Pot ser, s’hauria d’obrir expedient al que ha fet les obres, és a dir, 
el CIME? 
 
Atès que des del PSM – Més per Menorca pensam que l’obertura d’un nou aparcament a Cala 
Turqueta provoca un increment excessiu de banyistes amb la conseqüent degradació de 
l’entorn i de la imatge turística en una illa , com Menorca , Reserva de la Biosfera. 
 
Atès que els plans especials planifiquen els aparcaments a cada zona per evitar la massificació o 
la degradació de les cales i que  la creació d’un nou aparcament a Cala Turqueta o a altres 
platges verges  incompleix el pla especial de l’ANEI.  La planificació de Cala Turqueta, per 
exemple,  marca un aparcament per un màxim de 120 cotxes. 
 
Atès que el PSM-Més per Menorca pensa que el Consell ha de deixar els terrenys de 
l’aparcament de Cala Turqueta on aquest any s’hi va obrir un aparcament provisional sense 
permís tal com estava i no l’ha de tornar a obrir . 
 
Atès que el CIME planifica d’uns nous 20 aparcaments en zones properes a la costa i al camí de 
cavalls. 
 
Atès que el PSM – Més per Menorca aposta per un turisme sosteniblei respectuós amb el medi 
ambient. 
 
El Grup Municipal del PSM Més per Menorca proposa que el ple de l’ajuntament aprovi: 
 

1. Instar a l’equip de govern a no autoritzar nous aparcaments ni a Cala 
Turqueta ni a cap altra platja verge  de Ciutadella , tot tenint en compte 
els Plans especials ANEI’s 

2. Instar al CIME a restituir els terrenys de l’aparcament provisional de Cala 
Turqueta a l’estat inicial. 
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