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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:  Habilitar  una atura  de l'autobús que fa  la  línia  Ciutadella-Maó aprop dels 
instituts per als alumnes que venen d'altres pobles a cursar estudis a Ciutadella

Atès que s'ha traslladat l'atura dels autobusos de la línia Ciutadella-Maó a la plaça del pins, de  
manera provisional.

Atès que abans de fer cap trasllat s'ha d'haver planificat , tenint en compte tots els aspectes i  
més si afecta a les persones i no tan sols els referents a infraestructures (trasllat marquesines, 
senyalítica, etc.).

Atès que hi ha joves d'altres pobles de Menorca que cursen estudis als instituts de Ciutadella.

Atès que mentre l'aturada de l'autobús va ser a la Plaça Menorca hi  havia una aturada per  
aquests alumnes molt propera als instituts la qual cosa ajudava a que els alumnes poguessin  
arribar a classe amb puntualitat.

Atès que a Maó pels alumnes que cursen estudis al IES Cap de Llevant i IES Pasqual Calbó hi  
ha un autobús que trasllada aquests alumnes als centres escolars.

Atès que no s'ha habilitat, de moment, una aturada aprop dels instituts com hi havia fins ara.

Per tot això, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca proposa que el ple de l’ajuntament  
aprovi:

Instar al CIME i a l'ajuntament de Ciutadella a habilitar una atura de l'autobús que fa la línia  
Ciutadella-Maó  aprop  dels  instituts  per  als  alumnes  dels  instituts  que  venen  d'altres 
pobles  a  cursar  estudis  a  Ciutadella  o  posar  algun  bus  que  apropi  els  alumnes  als 
instituts, quan es faci el trasllat dels autobusos a la via Mascaró Passarius.

Joana Gomila Lluch
Portaveu del Grup Municipal del PSM Més per Menorca 

Ciutadella de Menorca, 2 de desembre de 2013
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