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GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – PSM ENTESA NACIONALISTA 

 

 

PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM–EN AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68. 6 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del 
PSM-EN presenten al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella les següents preguntes. 
 
 
1. En el ple 11 d’abril del 2013 es retirà el punt 4 de l’ordre del dia : “proposta de 
creació de la junta tècnica assessora històrica de Sant Joan i aprovació 
inicial del seu reglament”. Tot i açò, semblava que l’equip de govern tenia 
intenció de crear aquesta comissió i de moment, després de més de mig any , està 
aquest assumpte paralitzat. 
 
Per açò demanam a la regidora de festes: 
 

- Pensen crear aquesta junta?  Quan? 

- Es faran les reunions pertinents perquè es puguin fer les 
aportacions necessàries? 

 
 
 
2. Al ple del mes de  setembre , el PSM va presentar una moció relativa a demanar 
una reunió en la qual l’equip de govern informés sobre l’estació d’autobusos.  
Per altra banda hem pogut veure als diaris que el trasllat de l’estació de la plaça 
Menorca a la perimetral no serà encara una realitat. 
 
Vist que encara no s’ha convocat, demanam a la regidora de governació o al regidor de 
serveis: 
 

- Tenen previst fer aquesta reunió on s’expliqui tot el relatiu a 
l’estació d’autobusos? 

- Quan es té previst fer el trasllat de l’estació de la plaça Menorca a 
la perimetral? 

- De què està pendent l’ajuntament per poder fer aquest trasllat? 
- No hi ha cap altra alternativa que la que es va fer arribar els 

diferents grups municipals en la qual el carril velo passarà a 
compartir espai amb els vianants? 

 
 
 
 

     Ciutadella de Menorca, 20 d'octubre de 2013 
 

 


