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GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – PSM MÉS PER MENORCA 

  
 
 
PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68.6 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca 
presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella el següent prec. 
 
ASSUMPTE: Informació del procés de la nova gestió de la piscina municipal 
 El passat dia 4 de novembre es va començar la nova etapa en la gestió de la piscina municipal. Ha estat 
un procés complicat per a totes les parts, per un costat, i els principals usuaris habituals que han vist 
interrompuda la seva activitat, sobretot aquells que, per mantenir la seva qualitat de vida, tenen com a 
necessàries les activitats aquàtiques, en segon lloc, pels treballadors, els quals s’han vist dintre d’un 
procés marcat pels interessos  d’una empresa, que per damunt de tot, ha prioritzat la minimització de les 
seves pèrdues, causades per una mala gestió, prioritzant la rendibilitat econòmica per damunt del capital 
humà. En tercer lloc la nova empresa que és concessionària de la gestió de la piscina, que ha estat a 
l’expectativa de que els problemes ocasionats per l’antiga empresa es solucionessin i començar a treballar 
pel benefici dels ciutadans. I en darrer lloc,els governants de  l’Ajuntament, els qual, com a màxims 
responsables han hagut de prendre decisions i donar solucions a la problemàtica. 
Ara que el procés s’ha acabat, des del grup Municipal PSM Més per Menorca volem que la regidora ens 
informi d’alguns dels aspectes del procés. 
 

Per tot això, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca presentam al ple el següent prec: 

 

Que la senyora regidora ens informi de com ha anat el procés en el qual s’ha canviat d’opinió en relació a 
fer-se càrrec del cost que la darrera concessionària ha deixat pendent amb els treballadors. 

 

 

 
Josep Juaneda Mercadal 
Regidor del Grup Municipal del PSM Més per Menorca 
 

Ciutadella de Menorca, 07/11/2013 
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