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1.- INTRODUCCIÓ 
 
Des del grup municipal de Ciutadella del PSM Més per Menorca som molt conscients de 
la realitat que hi ha a Ciutadella i el lloc que li correspon al nostre grup. A pesar dels 
excel·lents resultats electorals de 2011 va quedar palès, perquè els ciutadellencs i 
ciutadellenques així ho van voler, que la nostra formació havia d’estar a l’oposició i no 
estar governant. Aquesta situació, entre d’altres, ens fa ser més autocrítics i exigents 
amb la nostra feina i sobretot amb tota la ciutadania de Ciutadella. Assumim per tant la 
nostra responsabilitat i aquestes son el motor que ens motiva a seguir endavant fent 
els canvis necessaris. Des de l’oposició, per tant,  i assumint que sempre hi ha coses 
que podem fer millor, hem de fer feina per millorar la nostra ciutat i la qualitat de vida 
de les persones que hi viuen, i part d’aquesta feina, a part de fer mocions, precs, 
preguntes i presentar iniciatives, és controlar les actuacions de l’equip de govern. 
 
El PSM Més per Menorca ha apostat i segueix apostant per un model de ciutat en el 
qual la participació, la formació, la innovació, la igualtat i la convivència, la 
sostenibilitat i la qualitat de vida, la cultura i el lleure, l’educació, la joventut i la gent 
gran, la ciutat i l’entorn siguin els seus pilars. 
  
La gestió d’un municipi, s’ha de basar en la pressa de decisions amb resultat immediat, 
però també ha de contemplar aquelles actuacions que generin els canvis a llarg 
termini, canvis que perduren en el temps amb l’objectiu que la nostra societat creixi 
amb una sèrie de valors que assegurin un marc de convivència entre els ciutadans. 
Aquesta gestió s’ha de fer comptant amb tots els ciutadans, les entitats socials, 
culturals, esportives, etc. ja que el canvi de la societat s’ha de produir a partir dels 
mateixos ciutadans, i les administracions tenen la responsabilitat de provocar aquests 
canvis.  
 
Per açò, el PSM Més per Menorca ha aportat propostes constructives i positives que 
ajuden a millorar les condicions de vida de tots els ciutadans, d’una manera sostenible 
amb l’entorn i en el temps sempre comptant amb la participació dels ciutadans (1). 
Hem aportat, també, una altra manera de fer les coses, amb honestedat, amb criteri, 
amb ganes de feina i d’arromangar-se, amb austeritat i orgull per la nostra ciutat, amb 
sentit d’equip, amb la participació ciutadana com a base (ho hem hagut de demanar 
insistentment), sempre amb la voluntat d’escoltar la gent, de crear espais de debat que 
reforcin una gestió neta, clara, sense interessos foscos i propera als ciutadans.  
 
Des del PSM consideram que el treball en equip garanteix la implicació de tots i 
afavoreix la optimització dels recursos.  
 
Per açò, creiem que el treball d’un equip de govern, tal i com diu el nom mateix, s’ha 
de basar en: 
  

- Que cada membre estigui especialitzat en una àrea determinada que afecta 
al projecte global i que siguin complementaris. 

- Que es faci un treball responsable, on cada membre té una responsabilitat 
en les seves funcions, ja que només si tots compleixen, serà possible treure 
el projecte endavant. 

- Que hi hagi una bona coordinació entre els membres, no ha de ser 
simplement la suma de les aportacions individuals. 

- Que es prioritza els objectius col·lectius per damunt dels individuals. 
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Un equip de govern és un equip de feina basat en la connexió entre els seus membres, 
els quals posen a disposició del grup la seva responsabilitat individual i col·lectiva per 
respondre com un tot davant de totes les decisions que es prenen. 

L’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella, en canvi, és un conjunt 
d’individualitats, amb molt poca confiança entre ells i sense un lideratge clar, que 
hauria d’exercir el batlle ja que ell és el que delega les tasques a realitzar en la gestió 
en els seus regidors.  

No podem entendre que en un equip de govern passin coses de les quals, hi hagi 
membres que no estiguin assabentats, o inclús tinguin coneixement a través dels 
mitjans de comunicació. Fins i tot hi ha esmenes a propostes o mocions al ple 
proposades per un membre de l’equip de govern, que la resta de l’equip desconeix i 
que a hora de votar no s’aclareixen i la decisió final és que el batlle retira l’esmena 
proposada pel seu equip. 

Molts dels temes que es plantegen a les reunions o comissions els regidors els 
desconeixen i són els tècnics que han de donar explicacions sobre els temes. Els 
regidors tenen l’obligació de saber com a mínim de que va el tema i quina és la 
postura de l’equip de govern al respecte, el que evidencia que desconeixen el 
funcionament de molts serveis municipals. 

No tenen un projecte de ciutat clar. És un equip de govern que no transmet il·lusió, 
amb poques iniciatives i que la gestió es basa en els fets immediats i d’apagar focs. No 
podem entendre que molts de temes es presentin a les comissions o per urgència 
sense poder-ne xerrar abans fet que demostra la precipitació en el tractament de molts 
temes. 

Alguns temes que reflecteixen aquesta manera de gestionar són: 

- Estació d’autobusos: és un clar exemple de la descoordinació i de la priorització 
d’objectius particulars i partidistes per damunt dels objectius municipals: Regidora de 
mobilitat - Junta de portaveus (batlle i portaveu del PP) – CIME - President de la junta 
local del PP a Ciutadella (regidor Pedro Gener) -??? 

- Trasllat centre de dia:  decisió unilateral, sense comptar amb les famílies i usuaris, ni 
amb l’acord del patronat, etc. reconduïda pels partits de l’oposició que vetllen per les 
persones i la qualitat de la seva assistència. 

- La renúncia del centre de dia per malalts d’Alzheimer: el centre estava equipat i dotat 
econòmicament i l’equip de govern no va ser capaç de defensar els interessos dels 
ciutadans per damunt dels interessos del CIME. 

-  Redacció o modificacions de les ordenances: s’ha donat participació als partits de 
l’oposició, tot i que la manca de planificació ha fet que sempre s’hagin duit a ple de 
pressa i sense acabar i  no s’ha obert a la participació ciutadana. 
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- Piscina municipal: s’ha actuat tard, amb passivitat durant molts de mesos tot i la 
insistència de l’oposició al respecte. L’equip de govern insistia en la manca de recursos 
jurídics per poder tancar el tema. Només s’ha actuat quan ja era inevitable.  

- Equipaments culturals: l’equip de govern no té una idea clara dels usos de Can Saura, 
motiu pel qual ha primat sempre la part econòmica i no la cultural. Després de la 
mobilitzacions ciutadanes (MAC) sembla que el tema s’està reconduint. 

- Teatre des Born: en dos anys el PSM va aconseguir que fos el 100% públic i que hi 
hagués finançament per a la seva rehabilitació. En canvi, amb més de dos anys que el 
PP governa no tenim assegurat els recursos pel seu equipament. 

-  Pla d’ajust - pla de sanejament: L’equip de govern va proposar un pla d’ajust sense 
comptar en cap de les aportacions de l’oposició i primant la pujada de l’IBI, la qual 
cosa implicava un nou esforç per part del ciutadà  per damunt d’altres propostes.  En 
cap moment va cercar el consens amb la resta de grups municipals. En canvi, no va 
tenir més remei que acceptar altres propostes dels grups municipals per a redactar el 
pla de sanejament, un pla al qual tots els grups municipals vam haver de renunciar, 
però que tots el vam aprovar i per tant, ens en fèiem responsables. L’equip de govern, 
en molts de moments no ho ha tingut en compte i ha responsabilitzat a l’oposició 
d’algunes de les conseqüències del pla. 

- Neteja viària- recollida de fems: amb un servei tant important com és aquest, el 
regidor responsable hauria de tenir coneixement de les incidències que afecten al 
servei i de fer complir el contracte, la qual cosa no s’ha fet per part del regidor 
responsable, demostrant en la seva compareixença al ple un total desconeixement del 
tema. 

- Retallades neteja d’edificis: De manera unilateral per part d’una àrea es van proposar 
uns nous plecs d’aquest servei amb un total desconeixement dels efectes que tindria 
en els diferents serveis municipals. Tot i ser una proposta de l’equip de govern  
aprovada per junta de govern, al tractar-se la qüestió en un plenari municipal, a petició 
de l’oposició, ningú va ser capaç de justificar el motiu de la reducció. 

 
 
2.- EL PSM MÉS PER MENORCA A L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, 2011-13 
 
Durant els dos primers anys de legislatura a l’Ajuntament de Ciutadella, el grup polític 
PSM Més Per Menorca ha presentat un total de 50 mocions, a més de molts precs i 
preguntes per clarificar i dur un control de la gestió municipal així com per proposar 
millores per als ciutadans i els serveis que se’ls ofereixen. 
 
Malauradament no totes les mocions presentades han tingut el suport de la resta de 
grups polítics representats a l’Ajuntament de Ciutadella ja que hi ha hagut 8 mocions 
(un 16% del total) que no han estat aprovades. Tot i això, 25 (un 50% del total) han 
estat aprovades per unanimitat, 13 (un 26 % del total) han estat aprovades i 4 (un 8% 
del total) només s’han aprovat de forma parcial. 
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MOCIONS TOTAL % 

APROVADES I APROVADES 
UNANIMITAT 

38 76 

NO APROVADES 8 16 

APROVADES 50% 4 8 

 
Les mocions presentades fan referència als diferents aspectes que s’havien presentat 
en els diferents eixos que el PSM Més Per Menorca havia detallat al seu programa 
electoral. Concretament s’han presentat 35 mocions de l’eix de Persones, 8 de l’eix de 
Projecte de ciutat, 4 de l’eix d’Economia i 4 de l’eix de Desenvolupament.  
 

TIPUS TOTAL % 

PERSONES (EDUCACIÓ, CULTURA, SERVEIS SOCIALS, ETC.) 35 70 

PROJECTE DE CIUTAT 7 14 

ECONOMIA (PRESSUPOSTOS, ORDENANCES, ETC.) 4 8 

DESENVOLUPAMENT 4 8 

 
De les 35 mocions de l’eix de Persones n’hi ha 12 referides a Educació i Joventut, 6 a 
Cultura, 6 a Salut i Serveis Socials, 3 a Esports, 5 a Informació Ciutadana i 3 a 
Cooperació. De les 7 mocions de l’eix de Ciutats n’hi ha 2 d’Urbanisme, 2 de Mobilitat, 
1 de Neteja Viaria i 2 de Paisatge i Medi Ambient. Les 4 mocions d’Economia fan 
referència a Hisenda. De les 4 mocions de Desenvolupament n’hi ha 2 referents al Port, 
1 a Treball i 1 a Turisme.  
 

TIPUS TOTAL % 

EDUCACIÓ I JOVENTUT 12 24 

ESPORTS 3 6 

CULTURA 6 12 

INFORMACIÓ CIUTADANA 5 10 

COOPERACIÓ 3 6 

SALUT I SERVEIS SOCIALS 6 12 

URBANISME 2 4 

MOBILITAT 2 4 

PAISATGE I MEDI AMBIENT 2 4 
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NETEJA 1 2 

HISENDA 4 8 

TURISME 1 2 

TREBALL 1 2 

PORT 2 4 

 
Les mocions no aprovades han estat 3 en l’àmbit de la Cultura, 1 en l’àmbit d’Educació 
i Joventut, 2 en l’àmbit de Salut i Serveis Socials, 1 en l’àmbit de Paisatge i medi 
ambient i 1 en l’àmbit de Treball (la única presentada). 
 

TIPUS TOTAL % 

CULTURA 3 37,5 

SALUT I SERVEIS SOCIALS 2 25,0 

EDUCACIÓ I JOVENTUT 1 12,5 

TREBALL 1 12,5 

PAISATGE I MEDI AMBIENT 1 12,5 

 
L’anàlisi d’aquestes dades mostren clarament que des del PSM Més Per Menorca 
s’aposta per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a la nostra ciutat.   
 

 
3.- LA FEINA FETA PEL PSM MÉS PER MENORCA  PER DONAR COMPLIMENT  
ALS DECÀLEG ELECTORAL, ÉS A DIR, ELS DEU COMPROMISOS PER 
CIUTADELLA, (2011-2015) 
 

 
 
I. La igualtat d’oportunitat per a tots els vesins a través d’una cartera de 
serveis socials que garanteixi, com ha de ser, l’atenció que es presta a les 
persones amb manca d’autonomia, a les persones en situació o alt risc 
d’exclusió social, als nouvinguts i l’educació com a procés d’aprenentatge 
continuat i en costant renovació. 
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SERVEIS SOCIALS 
 
Nous estatuts Patronat Hospital: Reiteradament el PSM ha demanat l’actualització dels 
estatuts del Patronat Municipal de l’Hospital i ha participat en aquesta actualització, tot 
confiant que a principis del 2014 estiguin aprovats els nous estatuts. La finalitat és 
dotar el Patronat de major transparència en la presa de decisions, així com implicar de 
forma més directa en aquests processos als professionals, donant més veu també a les 
entitats socials.  
 
 
Creació Premi a les persones majors: s’ha posat en marxa el Premi Gran, de 
reconeixement a la labor social que realitzen les persones majors del nostre municipi 
amb l’objectiu de prestigiar la tasca de voluntariat, d’implicació social, que realitzen les 
persones majors per tal de millorar el benestar dels ciutadans. Una proposta que el 
PSM havia deixat enllestida en l’anterior mandat, a través de la Comissió de persones 
majors.  
 
 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Cartera municipal de Serveis Socials: vam demanar que el Consell Insular accelerés la 
redacció de la Cartera Insular de Serveis Socials, que havia de definir cada tipus de 
prestació en l’àmbit dels serveis socials, l’equip professional que l’ha de gestionar, els 
estàndards de qualitat... en desenvolupament de la Llei de Serveis Socials. Esteim a 
l’espera que el Consell faci alguna passa en aquest aspecte. L’equip de govern es va 
comprometre que una volta s’aprovi la cartera insular es desenvoluparà la municipal. 
 
 
Dació en pagament, paralitzar els desnonaments i habitatges de lloguer social: el PSM 
va demanar al plenari la dació en pagament, paralitzar els desnonaments, que les 
entitats financeres posin a disposició de les famílies desnonades pisos de lloguer social 
i crear una comissió municipal per tractar aquests temes. S’ha incorporat dins la 
Comissió d’entitats de serveis socials el treball per fer front a les problemàtiques 
plantejades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Menorca.  
 
Un any  i mig després, encara l’equip de govern no disposa de l’informe jurídic 
sol·licitat per tal de conèixer les possibilitats de retardar el pagament de l’IBI a les 
famílies en situació d’execució hipotecària, per tal que, si és el cas, sigui assumit per 
l’entitat financera. Així mateix, també fa un any que l’equip de govern es va 
comprometre a portar a la Junta d’alcaldes el cercar una solució conjunta a nivell de 
Menorca per tal que les famílies desnonades no hagin d’assumir la plusvàlua, sinó que 
aquesta vagi a càrrec de l’entitat financera.  
 
Després d’un prec del passat febrer, demanant celeritat als acords de la comissió 
d’entitats de serveis socials de setembre de 2012, encara no hi ha cap resposta real 
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que pugui alleugerir les necessitats de les persones desnonades al municipi. El passat 
mes de maig vam tornar realitzar al plenari diverses preguntes al respecte i es va 
tornar posar en evidència que no s’ha avançat al respecte. Els ciutadans no s’han 
pogut acollir encara a cap solució municipal, a cap suport de l’ajuntament a aquestes 
problemàtiques.  
 
 
Horts urbans de Sa Vinyeta: des del PSM vam demanar adequar el camí que va cap a 
Sa Vinyeta i que està ubicat en terrenys municipals, per tal de facilitar l’accés als 
usuaris dels horts urbans. Sobre aquest tema cal destacar la continuïtat que ha donat 
el PP al projecte que es va trobar molt avançat quan va entrar a governar, encara que 
la posada en marxa definitiva ha tardat bastant més del previst i finalment des de fa 
uns mesos és una realitat. Així mateix, des del PSM veim necessari que s’ampliï el perfil 
dels possibles usuaris dels horts urbans, actualment 13 de les 20 parcel·les tenen ús, i 
defensam que s’ha d’estendre a persones en situació d’atur de llarga durada. 
 
 
Centre d’Estades Diürnes del Patronat Municipal de l’Hospital: L’equip de govern del 
Partit Popular va voler tancar el Centre d’estades diürnes del Carrer Degollador i 
traslladar-lo a l’edifici de la residència geriàtrica, sense cap acord exprés de la Junta 
del Patronat, per tal d’ubicar-hi la Casa d’acollida – es van demanar autoritzacions al 
Consell Insular-... trasllat que vam aconseguir paralitzar al plenari amb una moció 
conjunta dels distints grups polítics de l’oposició. Les formes d’actuació de l’equip de 
govern van ser de falta absoluta de respecte cap als òrgans establerts i a la 
participació prevista, actuant de forma unilateral. Va ser una decisió unilateral 
totalment desencertada i erràtica. Era una retallada en els serveis socials adreçats a les 
persones majors que ningú va pactar, tampoc era fruit del Pla de sanejament.  
 
 
Centre de Dia per Malalts d’Alzheimer: un altre servei amb un final molt diferent ha 
estat el Centre de dia per malalts d’Alzheimer, centre amb el que al final no comptarem 
a Ciutadella previsiblement durant els propers anys per manca de voluntat política. El 
centre, que havia de dependre del Consell Insular, una volta estava en disposició 
d’obrir-se (es va adequar un local municipal amb més de 250.000 € provinents de la 
CAIB) no va obrir-se, emperò a canvi, es realitzaran tallers per aquest tipus de malalts 
a la residència geriàtrica municipal. Una volta el Consell va anunciar que no obriria el 
centre, el Partit Popular de Ciutadella no va exercir cap tipus de pressió política davant 
el Consell Insular per tal d’evitar aquest fet. Finalment l’equip de govern ha ubicat la 
Casa d’acollida al local que havia de convertir-se en Centre per malalts d’Alzheimer. 
Des del PSM vam presentar una moció que va ser aprovada per tal de mantenir a 
Ciutadella el centre per malalts d’alzheimer, emperò al mateix plenari l’equip de govern 
va acceptar donar un altre ús municipal al local. 
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Habitatges Socials als pisos de sa rotonda des cavall: des del PSM vam presentar una 
moció, el juliol de 2012, per tal de destinar els pisos de propietat municipal de Sa 
Rotonda des Cavall a habitatges socials, emperò l’equip de govern va primar les 
qüestions econòmiques i va anunciar que vendria els pisos. Un any després, una volta 
els habitatges no s’han pogut vendre, l’equip de govern ha reconsiderat la seva decisió 
i els habitatges es destinaran finalment a atendre les necessitats socials del municipi, 
necessitats que, després de plantejar-ho a les entitats socials, són nombroses i 
requeriran establir prioritats sobre els futurs usuaris.  
 
 
Reforma codi penal: vam demanar, a petició d’entitats socials, instar al govern central 
a no considerar dins la reforma del codi penal com un delicte la solidaritat envers els 
immigrants. No va prosperar perquè l’equip de govern va argumentar que no havíem 
interpretat correctament el redactat. Curiosament, el Consell General del Poder 
Judicial, i no el PSM, va demanar una major concreció en relació a aquesta nova 
penalització. 
 
 
PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
Pla Municipal de Drogodependències: des del PSM vam considerar de poc encertada la 
decisió de gestionar el Pla de drogodependències des de l’àrea de Sanitat, quan es 
tracta d’un pla enfocat bàsicament a tasques de treball comunitari, per tant entenem 
que s’hauria de gestionar des de l’àrea de Serveis Socials o bé des d’Educació. La 
resposta que vam rebre era que el canvi no responia a cap criteri tècnic sinó 
exclusivament a criteris polítics.  
 
 
Residència a l’Hospital de Son Espases: el Partit Popular va presentar una proposta al 
plenari per tal que el govern construís una residència a Palma per l’allotjament 
d’acompanyants i pacients de llarga durada de l’Hospital de Son Espases, a Mallorca. 
En el seu moment ja vam demanar des del PSM que es tractàs el tema amb la màxima 
sensibilitat i de forma realista, sense crear expectatives. A través d’un prec al plenari 
vam saber que la residència no es faria a mig termini i, el que va ser més greu, a 
través de preguntes del PSM al parlament, el Conseller de salut desconeixia aquesta 
petició feta des de Menorca. 
 
 
Bus elèctric per persones amb mobilitat reduïda: des del PSM vam demanar que es 
reconsideràs el nou servei de bus elèctric que el Partit Popular volia posar en marxa a 
la ciutat, amb un cost aproximat de 15.000 €, ja que hi havia entitats que podien 
resoldre la necessitat de mobilitat de les persones amb falta d’autonomia a les que 
anava adreçat, i aquests recursos es podien destinar a altres necessitats socials. 
Finalment no es va posar en marxa. 
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Ordenança de compensació de multes municipals per treballs a la comunitat: des del 
PSM s’ha plantejat al Consell d’Acció Social la necessitat d’una ordenança d’aquest 
tipus, consideram que davant la difícil situació econòmica, en la qual molts de 
ciutadans es troben en una situació d’atur, cal disposar d’alternatives per tal que 
aquests ciutadans puguin donar resposta davant una sanció per incompliment d’una 
ordenança municipal. 
 
 
A MÉS, S’HAN FET AQUESTES DENÚNCIES PÚBLIQUES 
 
Pla Municipal d’Interculturalitat: vam denunciar públicament que l’equip de govern 
renunciàs a una subvenció del Ministeri d’Immigració per activitats d’interculturalitat, 
que el 2011 ens havia reportat 14.000 €. Els recursos per activitats de foment de la 
convivència intercultural han disminuït substancialment durant aquests dos darrers 
anys.  
 
 
Casa d’Acollida Municipal: vam denunciar que l’ajuntament fes ús durant mesos d’unes 
instal·lacions per ubicar-hi aquest servei sense cap contracte de lloguer per fer-ne ús. 
 
 
Habitatge cedit per una entitat financera: des del PSM vam denunciar la poca 
importància que l’equip de govern va donar a la posada en marxa d’un habitatge social 
que havia cedit una entitat financera. Finalment el projecte no va veure la llum.  
 
 
Cooperació: hem defensat la labor del Fons Menorquí de Cooperació davant les 
retallades establertes al Pla de sanejament. 
 
 
EDUCACIÓ 
 
Consideram positiu que l’actual equip de govern hagi donat continuïtat a diverses 
iniciatives que es van començar a gestar en l’anterior mandat, amb el PSM al govern, i 
a les que ara, des de l’oposició, hem seguit donant la nostra col·laboració per tal que 
es desenvolupessin, com són: el regular l’ús social dels centres educatius de primària o 
també la revisió del reglament d’ús de la Casa de Colònies des Pinaret. Així i tot, 
queden temes iniciats en l’anterior mandat que pensam que cal aprovar i posar en 
pràctica, com són: el reglament del personal municipal als centres educatius o el pla de 
manteniment de centres educatius.  
 
 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Sosteniment escoletes infantils: vam presentar una moció per a que el Govern de les 
Illes Balears convocàs els ajuts per al sosteniment de les escoletes infantils. El govern 



ELS DOS PRIMERS ANYS DEL PSM MÉS PER MENORCA A CIUTADELLA (2011-2013) 

11 

 

no va treure la convocatòria del 2011, emperò sí la del 2012, encara que amb una 
quantia molt inferior a la del 2010. 
 
 
Compromís de mantenir l’actual gestió municipal de les escoletes: es va aprovar per 
unanimitat una moció del PSM demanant el compromís de l’Ajuntament de Ciutadella 
per tal de treballar per mantenir l’actual gestió municipal de les escoletes infantils, 
públiques i de qualitat, davant els anuncis de la llei de reforma de l’administració local 
per part del govern central, més coneguda com a llei Montoro. 
 
 
Respecte de la Conselleria d’Educació envers el Mapa escolar municipal: després d’unes 
declaracions del delegat d’Educació de Menorca vam demanar amb una moció que la 
conselleria respectàs el Mapa Escolar Municipal; mapa aprovat just uns mesos abans 
per unanimitat del plenari de l’ajuntament (amb els vots favorables també del PP, 
llavors a l’oposició). Així mateix vam demanar que d’una vegada per totes s’elabori el 
necessari Mapa Escolar de Menorca, sobre aquest tema encara la conselleria no ha fet 
cap avanç concret. 
 
 
Continuïtat dels programes CAPI i PISE: davant l’anunci de la seva supressió, per les 
Mesures d’Estalvi 2012 anunciades pel govern autonòmic, vam portar una moció al 
plenari per tal de mantenir els cursos CAPI i PISE, d’iniciació al món professional, 
formació adreçada cap als alumnes més vulnerables, amb més dificultats. Després de 
la pressió exercida per ajuntaments i entitats socials es va aconseguir mantenir 
aquests dos programes. 
 
 
Continuïtat Servei d’Orientació Laboral Reforçada: vam demanar mitjançant una moció 
recuperar el Servei d’Orientació Laboral Reforçada de Ciutadella al qual l’equip de 
govern havia renunciat. No va prosperar per qüestions econòmiques, l’ajuntament no 
es podia fer càrrec del 25 % del cost de la treballadora. 
 
 
Retirada Decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL): des del PSM Més per 
Menorca vam portar a plenari, aquest mes de juliol passat, la retirada del Decret de 
Tractament Integrat de Llengües del Govern de les Illes Balears. La moció va quedar 
aprovada per majoria, el Partit Popular hi va votar en contra, tot i el rebuig al decret 
expressat per la comunitat educativa de Ciutadella al sí del Consell Escolar Municipal.  
 
S’evidencia que, tot i el malestar que la política educativa impulsada pel Govern de les 
Illes Balears està generant en la comunitat educativa, el Partit Popular de Ciutadella no 
escolta les problemàtiques plantejades pels professionals del sistema educatiu que es 
fan des de Ciutadella i segueixen les directrius marcades des de Palma. Des del PSM 
consideram que s’està creant una distància molt gran entre el poder polític i el sistema 



ELS DOS PRIMERS ANYS DEL PSM MÉS PER MENORCA A CIUTADELLA (2011-2013) 

12 

 

educatiu, amb una política educativa que falla clarament en la seva planificació, tot 
barrejant les voluntats polítiques amb un desconeixement absolut de les realitats 
actuals del sistema educatiu.  
 
Des del PSM Més per Menorca consideram que les polítiques educatives engegades a la 
comunitat autònoma pel Partit Popular no tenen per finalitat el combatre 
l’abandonament o el fracàs escolar. 
 
 
Suport als directors expedientats i a la comunitat educativa: després dels 
esdeveniments impulsats per la Conselleria d’educació d’expedientar sense cap motiu , 
més que el polític, als directors dels tres instituts de Maó i d’imposar el TIL anant en 
contra de les decisions preses pels consells escolars dels centres educatius, el PSM i el 
PSOE vam presentar una moció conjunta instant al ple de Ciutadella a manifestar el 
suport als directors expedientats, a la comunitat educativa i als Consells escolars i a 
respectar-ne les seves competències. La moció no va ser aprovada ja que el PP s’hi va 
oposar. En canvi, després al Consell escolar Municipal en va fer un vot d’abstenció, a 
què es deu aquest canvi de postura? 
 
 
Reinvertir els descomptes dels sous dels mestres i professors en vaga en educació: 
després de tantes jornades de vaga, els mestres i professors demanaven que el que 
se’ls descomptés per exercir el dret a la vaga es destinés al funcionament dels centres 
educatius o a altres temes relacionats amb l’educació. La qual cosa no va ser aprovada 
pel ple ja que hi votà en contra el PP i UPCM. 
 
 
Donar a conèixer la tasca realitzada pel patronat municipal d’escoles infantils i el 
patronat de l’Hospital en la celebració del 30è aniversari de l’aprovació dels seus 
estatuts: vist que l’any 2014 es celebra el 30è aniversari de la creació d’aquests 
patronats en els quals s’ha desenvolupat una bona feina per aconseguir que siguin una 
realitat  i una garantia de bon servei les escoletes infantils del nostre municipi així com 
el geriàtric municipal. La moció va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
Cursos Universitat Oberta per a Majors: vam demanar que la cloenda de la Universitat 
Oberta per a Majors es tornàs a realitzar a la ciutat, després que el 2012 els alumnes 
s’haguessin de desplaçar a Maó; el prec s’ha tingut en compte i aquest any s’ha tornat 
a celebrar la cloenda a la ciutat. 
 
 
A MÉS, S’HAN FET AQUESTES DENÚNCIES PÚBLIQUES 
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Conveni entre Ajuntament i conselleria d’Educació per fer ús de l’annex del Quadrado: 
vam denunciar públicament que l’ajuntament oferia serveis educatius a les 
instal·lacions de l’annex de l’IES Josep Ma Quadrado sense cap conveni que regulàs 
aquests usos. Aquesta precària situació s’ha perllongat durant els dos darrers anys. 
 
 
 

II. La gestió eficaç i transparent que no accepta cap forma de corrupció, 
fomentant els espais de consulta i participació ciutadana en la presa de 
decisions municipals a través d’òrgans de consulta, de decisió de projectes i 
d’actuacions; amb una Oficina d’Atenció al Ciutadà que faci més accessibles 
els serveis municipals a tothom.  

 
HISENDA 
 
Pla de sanejament: el PSM va presentar diferents propostes per a l’elaboració del pla 
de sanejament com són eliminació dels càrrecs de confiança o la reducció de les 
aportacions als partits polítics, però sobre tot va insistir en que l’ajuntament de 
Ciutadella treballi per aconseguir pactar un calendari de pagaments amb altres 
administracions deutores (CIME, Govern Balear,Estat) i pactar la manera de 
compensar-se mútuament els pagaments entre administracions amb l’objectiu de 
millorar la liquiditat i la capacitat de tresoreria de l’ajuntament. Així com, Instar a 
l’Ajuntament de Ciutadella a fer tot el possible per recuperar els diners del casos de 
corrupció i corrupteles amb sentència. 
 
 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Ajornament del pagament del Fons de Cooperació Municipal (recursos no finalistes que 
el GB transfereix als ajuntaments): el Govern Balear tenia previst només transferir als 
ajuntaments el 25% del Fons de Cooperació municipal de 2011 la qual cosa suposava 
un entrebanc per la liquidés de l’ajuntament, el pagament a proveïdors i el poder donar 
resposta a les demandes dels ciutadans en moments de crisi. El PSM va presentar una 
moció,que va ser aprovada per unanimitat, en la que s’instava al GB a mantenir 
l’aportació  íntegre del Fons de Cooperació 2011. El 28/12/2012 es va pagar el que 
restava de 2011 i 22/02/2013 el de 2012. A hores d’ara, l’ajuntament ja ha cobrat tota 
l’aportació. 
 
També, s’instava al Govern Balear i Consell Insular de Menorca a fer un calendari de 
previsió de pagament del deute amb l’ajuntament. Tot i que la proposta es va aprovar 
per unanimitat i que en repetides vegades hem demanant a l’equip de govern com 
estava aquest tema, l’equip de govern no han aconseguit el compromís del GB i del 
CIME en fer un calendari de pagaments.  
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Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella: aquest consorci es va crear 
l’any 2006 amb l’objectiu de finançar la pista voltadora i l’annex i millores dels 
poliesportiu municipal, per la qual cosa es va fer una primera operació de crèdit de 
4.304.454,58€ milions d’euros, per a la construcció de l’annex del poliesportiu 
municipal (actualment ja construït). El Govern Balear no havia fet cap aportació des de 
la constitució del consorci, el 2006, quan governava el PP mentre que el Consell Insular 
i l’ajuntament han duit a terme totes les aportacions aprovades pel consorci en els 
seus pressupostos anuals. 
 
Es demanava a l’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella que fes les gestions 
oportunes perquè el Govern Balear pagués les aportacions pendents al Consorci i que  
el Govern Balear en els pressupostos de la Comunitat Autònoma del 2012 posàs la 
partida corresponent a les aportacions al Consorci Esportiu de Ciutadella per part del 
Govern Balear, tal com ho ha fet amb altres consorcis. Es va aprovar amb el vot en 
contra del PP ja que va argumentar que s’hi estava treballant.  Es va tornar a insistir 
amb el tema quan el GB va extingir el consorci per assegurar que compliria amb les 
seves obligacions de pagar les seves aportacions. (Es va aprovar per unanimitat). 
 
El Consell de Govern del Govern Balear va aprovar el novembre una despesa plurianual 
2012-2027 de 2.240.236,90€ per pagar les seves aportacions al consorci. 
 
 
Canon de sanejament: el Govern Balear vol aprovar un Decret llei de Mesures 
Tributàries Urgents, que modifica la Llei 9/1991 reguladora del cànon de sanejament 
d'aigües, introduint unes mesures que resulten molt perjudicials als interessos de 
l’ajuntament de Ciutadella ja que aquest pot deixar d’ingressar uns 50.000€ (podríem 
dir que  l'Ajuntament de Ciutadella acabarà pagant per recaptar el cànon per al Govern 
de les Illes Balears). Va ser aprovada per unanimitat. 
 
 
L’ajuntament com a proveïdor del Govern Balear: el deute que el Govern Balear i el 
Consell Insular tenia amb l'ajuntament de Ciutadella el febrer de 2013 era del voltant 
de 2.499.898€ del GIB i de 2.811.800€ del CIME. El PSM va presentar una moció en la 
que es demanava al Govern de les Illes Balears a fer les gestions oportunes per 
reconèixer els ajuntaments com un proveïdor més de l'administració autonòmica i 
d’aquesta manera es podria acollir als plans de proveïdors que fa el Govern de l’Estat i 
al Consell Insular de Menorca que efectués el pagament del deute pendent amb la 
major promptitud possible. 
 
Es va aprovar per unanimitat, veurem si es fa arribar la proposta al Govern Balear i al 
Consell Insular de Menorca i aquests quin cas en fan. 
 
 
Pressupostos generals de l’estat: vist que els PGE són molt injusts amb les Illes Balears 
i que el sistema de finançament autonòmic implica un greuge comparatiu de cada 
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vegada més gran pels ciutadans de Balears en relació a la resta de l’estat, el PSM va 
presentar una moció per demanar la retirada del projecte de Llei dels PGE de 2014 així 
com negociar un sistema de finançament just per Balears. La proposta va ser aprovada 
amb els vots en contra del PP. És curiós que els polítics del PP de les Balears només es 
queixen però que a l’hora d’actuar acaten el que imposa l’estat sense posar-hi oposició. 
 
 
Proposta conjunta PSM, PSOE i UPCM sobre la licitació pública del contracte dels 
serveis de neteja d’edificis municipals: l’equip de govern unilateralment vol aplicar un 
nou retall, no contemplat en el pla de sanejament ni informat a l’oposició, en les 
partides relatives a neteja de dependències i edificis municipals sense tenir en compte 
que en alguns edificis com escoles i instal·lacions esportives ja no es  pot reduir més 
(després de les dues retallades duites a terme els darrers anys) tenint en compte que 
són utilitzats per fillets i joves i que la manca de neteja podia dur problemes higiènics. 
La proposta va ser presentada com un prec, i es va aconseguir aturar el procés i fer un 
nou contracta que no dugués implícit cap retallada més. 
 
 
TRANSPARÈNCIA I MANERA DE FER POLÍTICA 
 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Web institucional de l’ajuntament de Ciutadella: a la web de l’ajuntament de Ciutadella 
apareixia un comunicat amb el títol “El govern replica al PSM a compte de la manca 
d’accessibilitat al dic i voltants” on apareixen expressions com “És un acte que atenta 
contra el rigor polític degut – i és un acte de gratuïta ofensa al sentit comú- ...”  o  
“Però no passin ànsies que els esmenarem els seus terribles errors...” o “Hi ha que 
tenir molta sang freda ...”  o “Ens sembla una burla el sentit comú que els pulcres 
regidors del PSM, ara que ocupen la còmoda oposició, ...” o “de l’extingit pacte 
de Progrés dels Sr Antich i, de forma vicària, hi van consentits,...” 
 
La pàgina web d’un ajuntament ha de servir per informar als ciutadans dels serveis, o 
per publicar-hi els comunicats de premsa municipals on s’informi de la gestió feta per 
l’equip de govern, però mai pels comunicats que critiquen el treball que està fent 
l’oposició. La pàgina web d’una institució no pot ser la pàgina del partit polític que 
governa com si fos la pàgina web del seu partit. Per açò vam presentar aquesta moció 
demanant que l’equip de govern publiqui a la pàgina web, només els comunicats que 
informen als ciutadans de la seva gestió municipal, però mai els comunicats que 
critiquen als grups de l’oposició i que retiri el comunicat de la pàgina web de 
l’ajuntament de Ciutadella que duu per títol “El govern replica al PSM a compte de la 
manca d’accessibilitat al dic i voltants”.  
 
Aquesta moció es va aprovar per unanimitat i a més es va retirar el comunicat fins i tot 
abans del ple. 
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Retirada plaques infraestructures casos corrupció: el reconeixement institucional 
només pren sentit quan la persona que rep aquell honor ha desenvolupat la seva tasca 
política i institucional amb honradesa. I la corrupció política és l’antítesi de l’honradesa, 
i mai pot ser meritòria de cap tipus de reconeixement o enaltació pública.  
 
El PSM sempre ha defensat que hi ha una altra manera de fer política i pensam que la 
corrupció, la manca de transparència, l’enriquiment d’uns pocs i la malversació d’uns 
fons públics que aportam tots els ciutadans per poder gaudir d’uns serveis els quals 
ara s’han vist retallats per la mala gestió feta dels diners públics no hi tenen cabuda en 
la nostra forma de gestionar i fer política. 
 
A la moció presentada vam demanar que l’ajuntament es comprometi a no instal·lar 
cap nova placa o equivalent, derivada de la inauguració d'una infraestructura pública, 
en la qual es dóna compte de les persones que ostenten un càrrec públic en aquell 
moment de l'esmentada fita i a retirar, dins l'àmbit de les competències municipals, 
qualsevol tipus de reconeixement a càrrecs públics que tenguin una sentència ferma 
condemnatòria per corrupció, com poden ser fotografies dels alcaldes exposades en 
una sala del Consistori, fotografies de visites a les cases consistorials o a la ciutat, etc. 
Va ser aprovada per unanimitat.  
 
Al mes de desembre de 2013 a la piscina municipal de Ciutadella encara hi ha la placa 
en la que hi figura el nom de Jaume Matas. Haurem de recordar-ho a l’equip de 
govern.  
 
Moció reforma jutjats (centralització a Palma): la proposta d’avantprojecte de reforma 
dels partits judicials significaria per a Menorca la supressió dels cinc jutjats de primera 
instància de Maó i Ciutadella, així com també la supressió del jutjat de lo social ubicat 
a Ciutadella i el jutjat de lo penal ubicat a Maó, per a centralitzar totes les seves 
activitats a la capital de província, Palma. La qual cosa suposarà un perjudici 
desproporcionat i injustificable per a la població de Menorca que per a un simple judici 
de faltes o un divorci, s'haurà de desplaçar a Palma. Per açò, demanàvem que el 
Ministeri de Justícia respectés en qualsevol futura reforma judicial una distribució dels 
partits judicials que respongui a la realitat geogràfica i plurinsular de les Illes i  que 
hagi estat prèviament dialogada i pactada amb els consells insulars i el Govern de les 
Illes Balears. Va ser aprovada per unanimitat i de moment no s’ha fet cap reforma en 
aquest sentit. 
 
 
Donar a conèixer la planificació de la gestió municipal: hem demanat per plenari que 
siguin públics, a través de la web municipal, tant els plans de feina anuals com les 
respectives memòries de les distintes àrees municipals; que s’aprovin aquestes eines 
de planificació i avaluació en les distintes àrees tot comptant amb el vistiplau dels 
distints òrgans de participació ciutadana. La moció, presentada el desembre de 2011, 
va ser aprovada amb els vots d’abstenció de PP i UPCM. Durant el 2012 no es va fer 
cap avanç en aquest sentit. El gener del 2013 des del PSM vam fer un prec al plenari 



ELS DOS PRIMERS ANYS DEL PSM MÉS PER MENORCA A CIUTADELLA (2011-2013) 

17 

 

demanant que es portés a terme l’acord. A dia d’avui, dos anys després de l’aprovació 
de l’acord, a la web municipal només hi trobam una pestanya que diu “plans de feina” 
en la qual no hi ha cap contingut.  
 
 
Donar compte de l’execució dels acords del plenari al web municipal així com  facilitar 
l’accés de la ciutadania als diferents òrgans de participació ciutadana i a la tramitació 
d’instàncies: Des del PSM pensam que és primordial donar compte a la ciutadania de la 
gestió que realitza l’ajuntament així com que els ciutadans puguin conèixer de primera 
mà la tasca que realitzen els diferents òrgans de participació ciutadana  i les 
convocatòries d’aquestes, així com facilitar als ciutadans la realització de tràmits a 
través de la pàgina web, com puguin ser les instàncies. La proposta es va aprovar per 
unanimitat. Però de moment, en relació als diferents acords, només s’ha fet pública 
alguna convocatòria. 
 
 
Actes plenari de l’ajuntament de Ciutadella: Les actes dels plenaris de l’ajuntament es 
pengen a la pàgina web de l’ajuntament amb l’objectiu que els ciutadans puguin fer un 
seguiment dels temes que s’hi tracten . Ara bé , la darrera acta aprovada i per tant, 
que hi ha penjada a la web és del mes de maig de 2012 la qual cosa fa difícil poder fer 
un seguiment dels temes tractats. El PSM va demanar mitjançant una moció que es 
posassin al dia les actes dels plenaris, que es modificàs el format de les actes per fer-
se més llegibles i fàcils de consultar i que es penjàs a la pàgina web l’enregistrament 
sonor dels plens per si es volien seguir.  La proposta va ser aprovada. Actualment els 
enregistraments sonors es pengen a la web però la darrera acta aprovada pel ple és la 
del mes de juny de 2012. 
 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. RECOLZAMENT ENTITATS. OAC 
 
Des del PSM Més per Menorca consideram que els òrgans de participació ciutadana són 
espais vertebradors del teixit social i la gestió municipal, consideram que són 
imprescindibles per l’assessorament de les àrees municipals en la presa de decisions.  
 
 
MOCIONS PRESENTADES 
 
No desallotjar locals entitats: l’anterior equip de govern de PSOE- PSM va fer un esforç 
per a poder deixar locals municipals a les diferents entitats perquè poguessin dur a 
terme les seves activitats i l’equip de govern del PP volia desallotjar aquestes entitats 
(ho van fer amb les que ocupaven l’edifici de l’OAR tot i la insistència del PSM fins i tot 
amb un prec al ple perquè no les desallotjassin), el PSM va presentar una moció per 
demanar que ja que no es dóna cap tipus d’ajuda econòmica ni subvenció a diferents 
tipus d’entitats almenys se’ls deixàs utilitzar els locals. La proposta es va aprovar per 
unanimitat i les entitats han pogut seguir utilitzant els locals per poder així, seguir 
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treballant, de manera altruista, per enriquir la nostra societat i millorar la nostra ciutat 
(corals, associacions de veïns, protectora d’animals, grups de música, etc.) 
 
 
Apadrinar m2 del centre de recuperació GOB: el centre de recuperació de Fauna 
Silvestre gestionat pel GOB i ubicat a Ciutadella a la pedrera de n’Alzina  es duen a 
terme activitats d’educació ambiental per tal de conscienciar la societat de la necessitat 
de ser respectuós amb el medi ambient i amb la fauna que hi habita. La majoria 
d’administracions públiques ha suprimit les subvencions al GOB i per poder seguir amb 
aquesta tasca han engegat una campanya per apadrinar un m2 del centre de 
recuperació amb l’objectiu de aconseguir fons que complementin el suport econòmic i 
humà de voluntaris i socis. 
 
La moció es va aprovar amb els vots contraris del PP. Només es va apadrinar un metre 
quadrat (50€) que ens sembla una mica ridícul, però el suport d’UPCM estava 
condicionat a que fos només 50€. Més val poc que res. Es va haver de fer un prec al 
ple del mes de juliol  perquè després de 10 mesos no s’havia fet el pagament a 
l’entitat. 
 
 
Convocar comissió de les festes de Sant Joan: en el ple 14 de juliol de 2011 s’aprova la 
creació d’una comissió específica per a les festes de Sant Joan amb, entre d’altres, una 
esmena del PSM perquè aquesta comissió no tan sols serveixi per redactar l’ordenança 
sinó també per analitzar diferents aspectes de les festes que es poden millorar, tot 
comptant amb la participació dels representants dels diferents àmbits de les festes. 
Vist que el mes de juliol de 2012 no s’havia convocat encara la comissió per fer una 
anàlisi de les festes de Sant Joan  i del compliment de l’ordenança es van fer una sèrie 
de preguntes al ple en aquest sentit. Vist que el més de gener de 2013 encara no 
s’havia convocat la comissió el PSM va presentar una moció demanant la convocatòria 
d’aquesta comissió a l’hora que es fessin les modificacions oportunes de l’ordenança, 
fent-ne partícips els diferents participants de la festa. A la redacció de l’ordenança no 
es va donar aquesta participació per part de l’equip de govern perquè les preses per 
aprovar-la (com sempre per no haver planificat amb temps la seva redacció) i poder-la 
aplicar el 2012 no ho van permetre. Des del PSM vam demanar explicacions sobre 
aquest fet. I de fet no s’ha donat en cap moment la participació ciutadana en aquest 
tema. 
 
 
Sortim al carrer: Com a mostra del teixit associatiu amb que compta la ciutat, en què 
totes les entitats i associacions que treballen a Ciutadella puguin donar a conèixer a la 
ciutadania les activitats que desenvolupen. La moció presentada demanava que el 
2014 es tornàs a celebrar una nova edició del “Sortim al Carrer”. S’aprovà per 
unanimitat. 
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PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
L’equip de Govern de PP no creu gaire amb la participació ciutadana ,la qual des del 
PSM consideram un pilar bàsic de la gestió municipal. Per açò, hem hagut de portar 
diversos precs al plenari municipal per tal que es convoquessin distints òrgans de 
participació ciutadana: el Consell d’Acció Social, la Comissió assessora de persones 
majors, la Comissió assessora d’entitats de serveis socials... Així mateix, després d’un 
any sense reunir-se vam demanar amb un prec al plenari que es convoqués la comissió 
de feina del Pla intercultural, que finalment s’ha integrat dins la comissió d’entitats de 
serveis socials. Vam demanar mitjançant un prec que es convoqués el Consell 
Municipal d’Igualtat. A dia d’avui encara no s’ha convocat.  
 
També, s’ha insistit en la necessitat de participació dels ciutadans en la redacció o 
modificació de diferents ordenances (OVP, horaris,etc.) així com amb la necessitat de 
facilitar l’accés a l’administració als ciutadans obrint el capvespre el servei de l’OAC o 
demanar poder fer les instàncies digitalment. 
 
 

III. El teixit econòmic amb futur, que cuida el seu capital humà, amb una 
xarxa de petit comerç viva i dinàmica pensada com a centre comercial a cel 
obert i amb una política turística diversificada i lligada al medi ambient, 
vinculada amb l’oferta complementària en què compta la ciutat,  per tal que 
generi llocs de feina i en el qual tengui un paper important l’empresari 
emprenedor capaç d’innovar.  

 
 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Potenciar el consum de productes autòctons: vam demanar que es tornàs a introduir 
novament i de forma progressiva, sempre en la mesura del possible, la compra de 
productes ecològics autòctons per a la realització dels menús de la residència geriàtrica 
assistida municipal i el centre municipal d’estades diürnes, ja que el govern del Partit 
Popular ho havia paralitzat, tot i que la iniciativa s’havia implantat a partir d’un acord 
de la Junta del Patronat. Així mateix, vam instar a l’equip de govern a fer el seguiment 
i exigir, en el seu cas, el compliment del compromís de compra de productes autòctons 
a l’empresa adjudicatària del servei municipal de Menjar a Domicili i dels menús de la 
Casa d’Acollida. 
 
A petició del PSM es va aprovar incloure en el plec de condicions per a la prestació del 
servei de menjador de les escoletes de gestió directa el compromís d’introduir, en els 
casos que sigui possible, productes autòctons per a la realització dels menús. 
 
També es va aprovar per plenari, a petició del PSM, que l’ajuntament promocionàs el 
consum de productes autòctons entre la ciutadania.  
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Ciutat pel comerç just: tot i que s’ha aprovat per plenari, a petició del PSM, el fomentar 
des de l’ajuntament el comerç just, el treballar per implantar la compra pública ètica o 
aprofundir en polítiques de desenvolupament sostenible i de consum responsable, no 
s’ha traduït en accions concretes per part de l’equip de govern.  
 
 
Aparcament cala Turqueta i platges Verges: el PSM aposta per un turisme sostenible i 
respectuós amb el medi ambient per això no podem permetre actuacions com la 
creació de nous aparcaments a les platges verges i més si es fan sense els permisos 
pertinents. L’equip de Govern el 7 d’agost de 2013 va informar favorablement el 
projecte presentat per la declaració d’interès generals per la construcció d’un 
aparcament provisional a Cala Turqueta. Per això vam presentar una moció en el sentit 
d’instar a l’equip de govern a informar desfavorablement a l’interès general per 
construir nous aparcaments a les platges verges i a restituir els terrenys de 
l’aparcament de cala Turqueta a l’estat inicial. La moció no prosperar (PP i UPCM hi 
van votar en contra). 
 
 
PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
Transport marítim: hem demanat que es prenguin mesures davant actuacions com la 
de la companyia “Entre islas y canales” que va desatendre 700 usuaris que havien de 
viatjar des de Ciutadella a Cala Ratjada aquestes passades festes de Sant Joan. 
 
 
ALTRES ACTUACIONS 
 
Participació activa en la redacció del pla de desenvolupament turístic de l’ajuntament 
de Ciutadella. 
 
 
IV. El desenvolupament urbanístic sostenible, amb un enfocament social i 
comunitari, planificant un pla integral d’actuació de millora de les barriades i 
urbanitzacions i de manteniment dels diferents espais públics. 

 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Moció llei turisme: a l’avantprojecte de la llei de Turisme de les Illes es pretenia restar 
als ajuntaments competències plenament urbanístiques, com són les de fixar els usos 
possibles en les diferents zones del municipi, la transformació de l’ús turístic en 
residencial, administratiu, establiment públic, comercial, esportiu, docent o 
sociocultural per tal de donar-les a l’administració que no és competent en matèria 
urbanística com és l’administració turística (el Govern Balear).  
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Des del PSM pensam que el municipi, a través dels instruments que li dóna la llei, és el 
que ha de definir quin ha de ser el model de ciutat que vol, quins són els usos i les 
activitats que es poden desenvolupar en el territori municipal la qual cosa aquest 
avantprojecte ho modificava. La moció es va aprovar amb els vots en contra del PP 
(sempre a les ordres del que dicta el GB).  
 
 
El port de Ciutadella, aspectes a millorar: amb aquesta moció es demanava que 
s’instés a l’administració competent a reposar i arranjar els desperfectes del mobiliari 
urbà del Port de Ciutadella així com a revisar i solucionar els problemes de manca 
d’infraestructures en els nous pantalans i a dotar dels serveis necessaris. Tot això 
ajudaria a millorar aquest espai emblemàtic de la ciutat tant pel que fa a l’ús dels 
ciutadans com dels turistes. Es va aprovar per unanimitat. Ens costa que l’ajuntament 
ho ha demanat, però Ports creiem que no ha fet cas. 
 
 
Retirar la passarel·la de l’antiga estació marítima i millorar entorn Dic: amb aquesta 
moció s’instava a Ports de les Illes Balears a retirar la passarel·la de l’antiga estació 
marítima així com a millorar la nova estació marítima del dic de Son Blanc, almenys pel 
que fa referència a la sala actual d’espera i al tram que va de l’estació marítima al 
vaixell. També es demanava que l’administració competent neteges d’herbes i 
mantingués en bones condicions de pas les voreres del carrer que enllaça Mestre Vives 
amb la Vorera del Moll (accés al dic des de Son Oleo) així com la resta d’accessos i a 
plantar els arbres que hi falten. 
 
La moció es va aprovar per unanimitat i ens consta que l’ajuntament va fer les 
peticions, però Ports no ha fet cas. Haurem de tornar insistir en la neteja dels 
accessos. 
 
 
PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
S’han presentats diferents precs i preguntes per demanar sobre les obres de diferents 
carrers de Ciutadella (Gustau Mas, carrer de ses Amfores, Doctor Camps, etc.), per les 
obres de la discoteca del pla, per l’estat dels camins rurals,per les obres de connexió 
de la pedrera municipal del carrer Lleida amb els noves fibles de davant les pistes de 
tennis municipals, perquè es duguin a terme diferents arranjos a carrers, etc.  
 
També s’ha demanat per la circulació dels camions i containers per la urbanització de 
Son Blanc així com pels desperfectes que ocasionen a les voreres.  Així com una sèrie 
de preguntes relatives a la millora de l’estació marítima del dic de Son Blanc. 
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V. La millora de la mobilitat amb un pla per eliminar barreres 
arquitectòniques, millorant la xarxa del carril velo i la convivència entre 
cotxes, motos, velos, vianants...  guanyant espai pels vianants a la Plaça del 
Born i creant nous aparcaments.  

 
 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Instar a les administracions competents a dur a terme les actuacions necessàries per 
solucionar els diferents problemes de mobilitat que hi ha en el carrer de Sa Mitgera i 
Vorera del Molls arrel de la construcció del dic de Son Blanc: després de tenir 
enllestides (!!!) les obres del Dic de Son Blanc, i veient que hi havia algunes actuacions 
que no afavorien la mobilitat com la col·locació de la senyalística, voreres no acabades, 
connexió carril velo, etc. es va demanar que es solucionassin aquests problemes i que 
es complís i es fes complir la legislació sobre accessibilitat, així com que en les obres 
que escomet l’administració es prevegin  les mesures  necessàries que facin una ciutat 
més habitable per a les persones sense entrebancs ni dificultats afegides comptant 
amb l’assessorament de persones o entitats que treballen per la plena integració de les 
persones en discapacitats, de la gent gran etc. amb l’objectiu de suprimir o no crear 
noves barreres arquitectòniques.  
 
La moció va ser aprovada per unanimitat. Les actuacions de l’ajuntament s’han duit a 
terme, no així les del Govern Balear. 
 
 
PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
S’han fet diferents precs i preguntes relativa a la millora del carril velo. 
 
Mitjançant una sèrie de preguntes el PSM s’ha interessat pel servei de socorrisme a les 
platges així com pel serveis que es donen a les platges adaptades. 
 
També s’ha demanat que es posàs a la Contramurada diferents bancs perquè  les 
persones que tenen dificultats per caminar trams llargs pugui fer aturades. 
 
El PSM ha presentat una sèrie de preguntes relatives a  millorar l’accés al cementeri 
nou i a complir les normes d’accessibilitat perquè l’entrada a aquest recinte no sigui un 
entrebanc per les persones amb mobilitat reduïda. 
 
 

VI. L’aposta per la cultura potenciant les activitats culturals durant tot l’any, 
la creació de rutes sobre el patrimoni històric i cultural, executant, entre 
d’altres, el projecte de rehabilitació del teatre del Born i el de la futura 
Escola de Música. 
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Des del PSM Més Per Menorca sempre s’han defensat els valors de la nostra llengua i 
la nostra cultura.  
 
MOCIONS 
 
El grup municipal de Ciutadella del PSM Més Per Menorca ha presentat durant aquest 
dos anys de legislatura tres mocions referents a temes relacionats amb la nostra 
llengua, i totes tres no han estat aprovades. Queda clar que l’actual equip de Govern 
de l’Ajuntament de Ciutadella en temes de cultura, igual que en altres aspectes, 
segueix les directius que venen del Govern de les Illes Balears, que volen aconseguir 
que la nostra llengua quedi en un segon terme en benefici del castellà.  
 
 
El català com a requisit d’accés a la funció pública. A finals d’agost de 2011 va 
aparèixer l’avantprojecte de modificació de la Llei de funció pública de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears que eliminava el requisit de coneixement del català per 
accedir a l’Administració autonòmica, fet que suposava una discriminació cap a la 
nostra llengua. La moció demanava que l’Ajuntament instés al Govern de les Illes 
Balears a retirar aquest avantprojecte i que a les diferents àrees d’actuació de 
l’Ajuntament el català continués sent un requisit. 

 
 

Mantenir els topònims quan es tradueix al castellà. L’Ajuntament de Ciutadella va 
decidir que la major part de la documentació que es fes pública (cartells, fulletons, 
anuncis, contractes, etc.) fos en castellà i català, i fins hi tot en alguns documents 
s’havia canviat el nom de carrers o places. Per aquest fet es va fer una moció 
demanant que quan es redactessin documents els topònims no es traduïssin.   

 
 

Formar part de la Xarxa Municipal Ramon Llull. Al novembre de 2012 el Govern de les 
Illes Balears va decidir sortir de l’Institut Ramon Llull (consorci que s’encarregava de 
projectar a l’exterior la llengua i la cultura catalana en totes les seves modalitats, 
matèries i mitjans d’expressió). A Mallorca hi va haver una sèrie de municipis que van 
formar la Xarxa Municipal Ramon Llull per tal de poder seguir projectant la cultura i la 
llengua catalana. L’objectiu de la moció era adherir-se a aquesta xarxa. 
 
 
Altres mocions: 
 
Recepció de les obres de rehabilitació de Can Saura i iniciar el projecte museogràfic: 
Després de més de mig any al govern i veient que no es duen a terme cap tipus 
d’actuacions en aquest sentit, el PSM va presentar una moció  per demanar que 
s’agilitzessin els tràmits per poder tenir el final d’obra i poder començar a tirar 
endavant el projecte museogràfic a Can Saura de manera consensuada. Va tirar 
endavant per unanimitat demanar la recepció de les obres però no prosperar el tema 
relatiu al projecte museogràfic. 
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PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
S’han presentat diferents precs i preguntes relatius a Can Saura i al Teatre des Born. 
 
 
A MÉS, S’HAN FET AQUESTES DENÚNCIES PÚBLIQUES 
 
El PSM ha presentat al·legacions al reglament d’ús del Castellà-Català a l’ajuntament 
de Ciutadella per considerar que el reglament lingüístic vigent a Ciutadella, que  va ser 
aprovat per unanimitat al plenari de 12 de juliol de 1990, també, amb els vots a favor 
del Partit Popular, i s’ha mantingut durant 22 anys, independentment de si governava 
un o altre partit, garanteix els drets lingüístics de tots els ciutadans. 
 
Al plenari municipal del passat 10 de maig es va aprovar, per majoria (vots favorables 
de PP i UPCM) no per unanimitat, una modificació del reglament, que dista de dotar el 
català de plena normalitat i afavoreix novament la llengua castellana com a primera 
llengua de l’estat, lluny d’una pluralitat lingüística real.  
 
 

VII. La convivència veïnal, gaudir d’una ciutat més confortable vetllant pel 
compliment de la normativa i les ordenances municipals i acostant la policia 
a les barriades i a les urbanitzacions. 

 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Moció neteja viària: davant les múltiples queixes de molts ciutadans en referència als 
excrements d'animals a la via pública, a la brutor dels carrers per les llosques i xiclets o 
a les places per les closques de pipes o papers que els ciutadans tiren al terra, i que 
creiem que la implicació dels ciutadans és imprescindible per aconseguir la millora de la 
qualitat de vida en el nostre municipi, vam presentar aquesta moció en la que s’instava  
a l'equip de govern a realitzar campanyes de difusió i de coneixement de les 
ordenances Neteja viària i Tinença d'animals a tots els ciutadans del municipi a través 
de diferents accions, com per exemple: campanya policia tutor a les escoles, de la web 
municipal, campanyes als centres educatius, al taller d'Agenda Local 21, a les 
comissions de participació ciutadana, al Consell Infantil, o altres espais; sense que 
representi cap cost a aquest ajuntament. I a fer complir les ordenances de Neteja 
viària i Tinença d'animals, i més en concret als punts que fan referència a les 
conductes incíviques. 
 
La moció va ser aprovada per unanimitat però no s’han duit a terme les campanyes de 
conscienciació, ni s’ha millorat gens la neteja, ni s’ha duit a terme cap acció per fer  
complir aquestes (ni algunes altres) ordenances. 
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El civisme com a valor: durant el que duim de legislatura, des del PSM hem insistit en 
realitzar un treball des de l’administració per incloure el civisme com a valor de la 
nostra societat per aconseguir una societat sensibilitzada amb el seu espai de 
convivència i responsable del benestar col·lectiu i el respecte cap a les persones, 
entorn, etc; per a una bona convivència. comptant amb totes les entitats socials, 
culturals, ja que el teixit associatiu és una de les millors plataformes per als canvis en 
la societat. El treball en equip garanteix la implicació de tots i afavoreix la optimització 
dels recursos. 
 
En el ple del mes de novembre de 2012, vam presentar una moció en aquest sentit. La 
qual no va ser aprovada ja que només hi vam votar a favor el PSM i UPCM. 
 
 
Per una ciutat neta per tots, amb tots i de tots: en el ple del mes de febrer de 2013, es 
va aprovar per unanimitat una proposta, del PSM Més per Menorca, relativa al treball 
per a una Ciutadella més neta, basada en la conscienciació dels ciutadans mitjançant 
campanyes de difusió i coneixement de les ordenances de la neteja diària i de la 
tinença d’animals, a través de la campanya del policia tutor a les escoles, de la web 
municipal, també, a partir de iniciatives a centres educatius, al taller d’Agenda Local 
21, o inclús, a comissions de participació ciutadana. Al mateix temps, aquesta proposta 
demanava fer complir les ordenances corresponents per part d’aquest consistori. 
 
 
PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
S’Han fet diferents preguntes per demanar que es donin a conèixer i es facin complir 
les diferents ordenances, entre ella la de tinença d’animals l’articulat relatiu a als 
excrements dels animals a la via pública, al trànsit etc. 
 
 
A MÉS, S’HAN FET AQUESTES DENÚNCIES PÚBLIQUES 
 
Vandalisme urbà: hem vist, i hem denunciat, l’actuació de l’equip de govern de retirar 
mobiliari urbà davant els problemes de vandalisme. Hem demanat polítiques centrades 
en més treball en educació cívica. 
 
 
ALTRES APORTACIONS 
 
S’han fet aportacions en la redacció i modificació de diferents ordenances, sempre 
primant l’interès general  dels ciutadans i la millora en la qualitat de vida de els 
persones. 
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VIII. Els espais que fan possible que els joves gaudexin d’activitats d’oci 
saludables, practiquin esports a l’aire lliure i fomentin la seva creació 
cultural.  

 
PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
Des del PSM hem fet diferents precs i preguntes relatives a la tanca del Pi des Llamp 
(Biniatram) amb l’objectiu que s’obri per a activitats d’oci en la natura. També, en el 
Consell Escolar Municipal s’ha tractat el tema i s’ha demanat que s’agilitzi perquè pugui 
ser una realitat. 
 
 

IX. La pràctica esportiva basada en els valors educatius, el treball conjunt 
amb tots els clubs i associacions esportives en unes instal·lacions esportives 
municipals més accessibles. 

 
Al PSM donem molta importància al treball dels valors educatius en la pràctica 
esportiva, sobretot en les edats en formació ja que la persona està en etapes de 
creixement, i totes les experiències que viu l’enriqueixen com a  persona. 
 
 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Eduquem amb l’Esport: En el mes d’octubre de 2012, el grup municipal del PSM Més 
per Menorca feia una moció relativa al mateix programa,demanant a l’equip de govern 
una sèrie d’actuacions, entre les quals, creiem necessari donar a conèixer a les entitats 
i als ciutadans en general, a la vegada que es realitzava una valoració tècnica dels 
objectius assolits des de la posada en marxa del projecte. Al mateix temps, instàvem a 
l’equip de govern a organitzar unes jornades de treball, centrades en la revisió, 
actualització i planificació del projecte eduquem amb l’esport. Finalment, convidàvem a 
l’equip de govern a confeccionar un document final del projecte, recollint les accions 
fetes, nous objectius i pla d’acció, i ser presentat a totes les entitats i persones 
interessades. La moció es va aprovar per unanimitat. 
 
D’aquella proposta se’n van derivar diferents accions, en primer lloc, l’equip de govern 
va elaborar un document resum, explicant totes les accions que s’han dut a terme des 
de l’inici del programa, posteriorment es feia públic a la web municipal de l’ajuntament.  
Però no s’ha treballat amb les entitats esportives per poder dur a terme el projecte 
eduquem amb l’esport. 
 
 
PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
Eduquem amb l’esport: el passat mes de setembre de 2012, el PSM va fer unes 
preguntes, a l’equip de govern, sobre el programa Eduquem amb l’Esport, relatives a 
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saber quin era l’estat actual del programa, un programa que es va iniciar amb una 
activitat abundant. La resposta, en aquell moment, de la regidora d’esports i 
d’educació va ser que “ el programa es basa en un festival esportiu, i durant l’any 2009 
s’havien fet unes jornades de formació”, a la vegada ens informava de quines eren les 
entitats beneficiàries d’aquest programa, detallant que eren totes les entitats 
esportives de Ciutadella. Quan li demanàvem, quines actuacions s’hi preveien, la seva 
resposta va ser menys clara, ja que en cap moment van mostrar una planificació clara 
per a l’execució del programa Eduquem amb l’Esport. 
 
El passat mes de març 2013, la regidora d’esports va convocar, en una reunió, a totes 
les entitats esportives amb l’objectiu de presentar el mateix document. D’aquella 
reunió es va esdevenir la necessitat, per part de les entitats, de continuar amb aquest 
programa, inclús, des de les entitats, es va proposar un grup de treball per fer un 
seguiment en el treball de formació per als més petits. Es va proposar treballar en les 
edats de 5 a 7 anys, unificar metodologies, objectius i continguts, amb l’objectiu de 
seguir la filosofia de l’Eduquem amb l’Esport. 
 
Posterior a aquesta reunió, el PSM va tornar a insistir en aquest programa, així, en el 
mes de juny de 2013 es van fer una sèrie de preguntes dirigides a saber quines 
actuacions es tenien previstes per a la propera temporada. Al mateix temps, vam 
demanar com es preveia la feina conjunta amb les entitats, intenció originada en la 
reunió conjunta, o també, com preveia, l’equip de govern aplicar les propostes 
acordades per al proper curs, finalment, ens vam interessar per saber en quines dates, 
tenien previst celebrar el festival esportiu. Les respostes de la regidora van ser poc 
concretes i deixant en dubte quin és el camí, que a partir d’ara, agafarà el programa 
Eduquem amb l’Esport. 
 
Des del PSM tenim clar que aquest programa ha de ser un pilar fonamental en la 
planificació esportiva municipal. L’esport és una eina fonamental per a l’educació en 
valors, i per tal que això sigui una realitat, és necessari establir programes específics 
que ho fomentin. I que tot aquest treball s’ha de fer amb la col·laboració de totes les 
entitats, les quals, són les que dediquen tots els seus esforços al treball amb els més 
petits. 
 
 
Seguretat en les instal·lacions esportives: Des del PSM Més per Menorca creiem 
imprescindible que les instal·lacions esportives, i sobretot, les municipals tinguin unes 
condicions que assegurin la pràctica esportiva sense cap perill. Aquesta exigència, 
s’accentua quan es tracta de la pràctica esportiva dels més petits. L’ajuntament té la 
responsabilitat de mantenir o fer mantenir les instal·lacions esportives en bon estat i 
garantir-ne el seu funcionament. Davant els fets ocorreguts el passat mes de 
novembre de 2012 en que la paret que limita el camp municipal de Son Marçal es va 
enfonsar a causa de les condicions meteorològiques, el PSM vam demanar que es 
prenguessin les mesures corresponents a solucionar aquell problema i quines 
actuacions tenien previst per solucionar l’enfonsament d’aquella paret.  
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Posteriorment i veient que començava el nou curs esportiu i el problema no s’havia 
solucionat, vam tornar a fer preguntes al ple.  
 
Actualment, no tenim constància de que l’equip de govern tengui resolt el problema i 
probablement haurem d’esperar a l’existència de més perill, per veure solucionada 
aquesta situació. 
 
 
Piscina Municipal: Des del PSM Més per Menorca consideram el servei de la piscina 
municipal, un servei bàsic i necessari per als ciutadans del municipi. Es sabut tots els 
beneficis que aporta l’activitat de la natació, tant en la formació dels més petits i el seu 
creixement, per a les persones amb algun tipus de discapacitat, per a les persones 
amb necessitats terapèutiques, també, per a totes aquelles persones que volen 
mantenir un bon nivell de salut,finalment, és molt beneficiosa per a les relacions 
socials de totes les persones. Per tots aquests motius, i d’altres, creim que l’ajuntament 
de Ciutadella té la responsabilitat i la obligació de vetllar perquè aquest servei es faixi 
en les millors condicions i assegurar que cap factor extern als usuaris impliqui no poder 
dur a terme aquest servei. 
 
Des del nostre grup municipal, hem mostrat un interès especial per vetllar per a tot 
això. Després que en la junta de govern de dia 2 de maig de 2012, s’aprovés una 
proposta de la regidora de hisenda d’extingir el contracte amb l’empresa que estava 
gestionant la piscina, ja que el contracte tenia vigència fins el passat dia 1 de setembre 
de 2012, ens vam interessar per saber com tenien els tràmits administratius per donar 
inici a un nou contracte, que en teoria havia de començar el mes de setembre de 
2012. L’equip de govern, no tenia preparats els tràmits necessaris per a treure a 
concurs la nova gestió, pel que va suposar una prorrogació a la mateixa empresa.  
 
Davant la passivitat de la regidora i de l’equip de govern en publicar els plecs de 
condicions per a la nova gestió, el PSM Més per Menorca va estar insistint, fins arribar 
al punt més crític, en el que l’empresa concessionària va amenaçar en entregar les 
claus si no es revisava el contracte o es treien els nous plecs.  
 
A partir d’aquell moment, el PSM Més per Menorca ha responsabilitzat a l’equip de 
govern de la situació que va dur a tancar la piscina municipal, ja que era la seva 
obligació tenir els plecs de condicions acabats. Des del PSM ens hem ofert en tot 
moment per col·laborar en el disseny d’una nova gestió que asseguri, per un costat, el 
bon funcionament i el bon servei, per l’altre, que sigui òptim per l’ajuntament i per a 
l’empresa concessionària. L’equip de govern, però, ha insistit en fer les coses a darrer 
moment amb una mala planificació i a una mala gestió que ha perjudicat als ciutadans. 
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X. Les mesures adreçades a la millora de l’eficiència energètica, la mobilitat 
sostenible, l’estalvi d’aigua, la reducció de residus o la recollida selectiva. 

 
MOCIONS PRESENTADES 
 
Transport públic que uneix Ciutadella i Maó: des del PSM pensam que s’ha de potenciar 
el transport públic com a mitjà de transport sostenible. El CIME ha suprimit un servei 
de transport directe des de Ciutadella als instituts de Maó i altres freqüències del bus 
regular, en el marc dels retalls que ha fet només pensant en la rendibilitat i no  en el 
servei als ciutadans amb les consegüents queixes de ciutadans que utilitzen el 
transport públic com a mitjà de transport per anar a treballar, a estudiar, a visites al 
metge, anar a l’aeroport... Demanàvem que el CIME solucionés el problema creat amb 
el transport públic que uneix Ciutadella i Maó i que impedeix que els ciutadans 
(estudiants, treballadors, malalts, viatgers, etc) de Ciutadella i de Menorca, en general, 
es puguin desplaçar, en condicions òptimes, amb aquest mitjà de transport. 
 
Es va aprovar per unanimitat, però per part del CIME segueix tenint més importància la 
part econòmica que no la social. 
 
Intercanviador o estació autobusos de Ciutadella: vist que des del partit PP i l’equip de 
govern de l’ajuntament i del CIME es donen versions contradictòries i es “treballa” 
d’una manera poc planificada per resoldre el tema de l’estació d’autobusos i vist que 
s’ha informat molt poc sobre el tema als grups municipals de l’ajuntament, vam 
presentar una moció instant a fer una reunió on se’ns donàs a conèixer als diferents 
grups municipals els informes, projectes, actuacions previstes respecte a 
l’intercanviador i que també es fes extensiva aquesta informació a les diferents 
comissions de participació ciutadana. La moció es va aprovar per unanimitat, però a 
dia d’avui seguim sense saber com està realment el tema i quines passes es fan. 
Moltes de les informacions que reben es fan via premsa. 
 
 
Habilitar una aturada de l’autobús que fa la línia Ciutadella- Maó prop dels instituts pels 
alumnes que es desplacen d’altres pobles: el mes de desembre de 2013 es va 
traslladar l’aturada dels busos de la plaça Menorca als Pins, provisionalment mentre no 
estaven enllestides les obres per traslladar-los a la via perimetral. Aquest trasllat es va 
fer però no es va tenir en compte mantenir l’aturada que facilitava als alumnes d’altres 
pobles que cursen estudis a Ciutadella poder utilitzar el servei públic d’autobús i arribar 
puntuals a classe. Per això el PSM va fer una moció demanant que es resolgués aquest 
problema i que quan es traslladés l’estació a la via perimetral es tingués en compte , 
també. La proposta va ser aprovada per unanimitat. Ja s’ha resolt  el tema mentre 
l’aturada sigui els Pins. Què passarà quan els autobusos vagin a la Via Perimetral? 
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PRECS I PREGUNTES REALITZATS 
 
Des del dia 1 d’octubre de 2013 l’Ecoparc de Ciutadella ha deixat d’estar gestionat per 
l’Ajuntament i ha passat a ser gestionat pel Consorci de Residus Urbans i Energia de 
Menorca i en diferents reunions s’ha comunicat als partits polítics que aquest canvi 
suposaria un estalvi econòmic per les arques municipals. Per açò, hem demanat quina 
és la quantitat prevista que s’estalviarà mensualment i si  amb aquesta quantitat, es 
preveien fer algunes accions, a la qual cosa se’ns va respondre que no es tenia previst 
dur accions relacionades amb medi ambient amb aquest estalvi. 
 
Per altra banda, també, ens hem interessat , en diverses ocasions, per la posada en 
marxa del programa Hogares Verdes del Centre Nacional d’Educació Ambiental 
(CENEAM), pel qual es demanava la inscripció de 10 famílies. 
 
Durant més de tres mesos els contenidors soterrats de recollida selectiva de residus de 
la Plaça d’Artruix han estan fora de servei. Hem  demanat per quin motiu i si es tenia 
previst tornar-los posar en funcionament. A dia d’avui s’està fent els treballs necessaris 
per posar-los en funcionament. 
 
Ens hem interessat per saber com funciona el nou sistema de recollida d’oli vegetal 
d’origen urbà. Quin seguiment se’n fa i quina difusió s’ha fet per donar a conèixer a la 
ciutadania aquest nou servei de recollida.  
 

4.- ANNEX MOCIONS  
 

DATA 
PLE 

MOCIONS PRESENTADES VOTACIÓ 
F: Favor    C: Contra     A: Abstencions 

8-09-11 Instar a la Conselleria d'Educació de la CAIB a respectar 
el mapa escolar municipal en la planificació 
d’infraestructures educatives a Ciutadella. 

F: PP, PSM, PSOE, UPCM (21 vots)  
S’aprova per unanimitat 

8-09-11 Instar a les administracions competents a dur a terme les 
actuacions necessàries per solucionar els diferents 
problemes de mobilitat que hi ha en el carrer de Sa 
Mitgera i Vorera del Molls arrel de la construcció del dic 
de Son Blanc. 

F: PP, PSM, PSOE, UPCM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

8-09-11 Català requisit d’accés a la funció pública.   F : PSM-PSOE (9 vots) 
C : PP-UPCM (12 vots) 
No s’aprova 

11-10-11 Ajornament del pagament del Fons de Cooperació 
Municipal   

F: PP, PSM, PSOE, UPCM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

11-10-11 Adhesió al programa Ciutats pel comerç just i assumpció 
de criteris de Compra pública ètica en la compra i 
contractació municipals. 

F: PP, PSM, PSOE, UPCM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

11-10-11 Web institucional de l’ajuntament de Ciutadella F: PP, PSM, PSOE, UPCM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

10-11-11 Aposta continuïtat educació infantil 0-3 anys F: PP, PSM, PSOE, UPCM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

10-11-11 Transport públic que uneix Ciutadella i Maó F: PP, PSM, PSOE, UPCM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

10-11-11 
 

Continuïtat  conveni col·laboració amb el GB del servei 
d’orientació laboral reforçada 

C: PP (10 vots) 
F: PSM-PSOE (9 vots) 
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A: UPCM (2 vots) 
No s’aprova  

15-12-11 Consorci per el desenvolupament Esportiu de Ciutadella C: PP (10 vots) 
F: PSM, PSOE, UPCM (11 vots) 
S’aprova 

15-12-11 Donar a conèixer a la ciutadania les accions municipals 
que es planifiquen anualment des de les distintes àrees 

F: PSM-PSOE (9 vots) 
A: PP- UPCM (12 vots) 
S’aprova 

11-01-12 Potenciar el consum de productes autòctons en aquells 
serveis municipals en que es serveixen aliments 

Punts 1 i 3 s’aprova per unanimitat 
Punt 2 s’aprova (F: UPCM, PSOE, PSM 
(11 vots) 
Punt 4 s’aprova (F: PSOE, PP, PSM (19 
vots) A: UPCM (2 vots) 

11-01-12 Recepció de les obres de Can Saura i inici del projecte 
museogràfic consensuat 

Punt 1 (recepció obres) s’aprova per 
unanimitat 
Punt 2 (museogràfic) no s’aprova (F: 
PSOE-PSM (9 vots) , C: PP (10 vots) i  
A: UPCM (2 vots) 

09-02-12 No desallotjar locals entitats F: PP-PSOE-UPCM-PSM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat (amb 
esmena UPCM) 

09-02-12 Moció llei general turística C: PP (10 vots) 
F: PSOE, UPCM, PSM(11vots)  
S’aprova. 

08-03-12 Canon de sanejament F: PP, PSOE, UPCM, PSM (21 vots)  
S’aprova per unanimitat 

08-03-12 Cartera de serveis socials C: PP (10 vots) 
A: PSOE, UPCM (7 vots) 
F: PSM (4 vots) 
No s’aprova 

10-05-12 Consorci desenvolupament esportiu F: PP, PSOE, UPCM, PSM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

10-05-12 Millora accés a la Vinyeta A: UPCM (2 vots) 
F: PP, PSOE, PSM (19 vots)  
S’aprova 

10-05-12 Escoles esportives, de música i arts F: PP, PSOE, UPCM, PSM (21 vots)  
S’aprova per unanimitat 

14-06-12 Instar al GB a donar continuïtat als programes PISE i 
CAPI 

F:PSOE, UPCM, PSM(11 vots) 
A: PP 
S’aprova 

14-06-12 Retirar la passarel·la de l’antiga estació marítima F: PSOE, PP, UPCM, PSM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

14-06-12 Modificació de la Llei Hipotecària per a prendre mesures 
per evitar els desnonaments 

F: PSOE, PSM, UPCM, PP (excepte punt 
2 que PP es va abstenir). 
S’aprova (amb esmena UPCM) 

12-07-12 Destinar dos habitatges de propietat municipal a ús 
social 

F: PSOE, PSM (9 vots) 
C: PP, UPCM (12 vots) 
No s’aprova 

13-09-12 Apadrinar m2 del centre de recuperació GOB F: PSOE, PSM, UPCM (11 vots) 
C: PP                
S’aprova 

13-09-12 El port de Ciutadella, aspectes a millorar F: PSOE, PP, UPCM, PSM  
S’aprova per unanimitat (esmena 
PSM infraestructures) 

13-09-12 Mantenir topònims quan es tradueix al castellà  F: PSOE, PSM (9 vots) 
A: UPCM (2 vots) 
C: PP (10 vots) 
No s’aprova 

11-10-12 Programa eduquem amb l’esport F: PSOE, PSM, PP, UPCM 
S’aprova per unanimitat  (amb 
esmena PP cost zero) 

08-11-12 El civisme com a valor F: PSM, UPCM (6 vots) 
A: PSOE (5 vots)  
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C: PP (10 vots) 
No s’aprova 

13-12-12 Moció conjunta PSOE, UPCM, PSM trasllat centre de dia F: PSOE, UPCM, PSM (11 vots)  
A: PP (10 vots) 
S’aprova 

14-02-13 Moció  convocar comissió de les festes de Sant Joan F: PP, PSOE, UPCM, PSM (21 vots) 
(esmena PSM, retira punt 2) 
S’aprova per unanimitat 

14-02-13 Moció neteja viària F: PP, PSOE, UPCM, PSM (21 vots) 
S’aprova per unanimitat 

14-03-13 Moció conjunta PSOE-PSM xarxa municipal Ramon Llull F: PSOE, PSM (9 vots) 
C: PP (10 vots) 
A: UPCM (2 vots) 
No s’aprova 

14-03-13 Moció  escoletes (noves competències municipals)  F: PP, PSOE, UPCM, PSM (21 vots)  
S’aprova per unanimitat 

11-04-13 Moció defensar actuacions humanitàries envers els 
immigrant irregulars 

1-3-4: F: PP, PSOE, PSM i A: UPCM  
S’aprova 
2: F: PSOE,PSM   C: PP-UPCM 
No s’aprova 

11-04-13 Moció Centre de dia malalts d’Alzheimer 2-3(esmenat)-4-5:  
F: PP, PSOE, UPCM i PSM 
S’aprova per unanimitat. 
1 F: PSOE, PSM i UPCM 
C: PP         
S’aprova 

13-06-13 Moció l’ajuntament com a proveïdor del GB F: PP, PSOE, UPCM i PSM 
S’aprova per unanimitat 

11-07-13 Moció plaques infraestructures F: PP, PSOE, UPCM, PSM 
S’aprova per unanimitat 

11-07-13 Moció Retirada TIL F: PSOE, UPCM, PSM 
C: PP       
S’aprova 

11-07-13 Moció jutjats F: PP, PSOE,UPCM, PSM 
S’aprova per unanimitat 

12-09-13 Moció donar compte l’execució dels acords de plenari al 
lloc web municipal 

F: PP, PSM, PSOE, UPCM 
S’aprova per unanimitat 

12-09-13 Moció actes plenari ajuntament de Ciutadella F: PSOE, PP, PSM 
C: UPCM (punt 2) 
A: UPCM (punt 1)         
S’aprova 

12-09-13 Moció intercanviador autobús F: PP, PSM, PSOE, UPCM 
S’aprova per unanimitat 

12-09-13 Moció suport directors expedientats i a la comunitat 
educativa en la concreció dels projectes educatius de 
cada centre (Conjunta PSOE-PSM) 

F: PSOE, PSM 
C: PP 
A: UPCM (punt 1,2i3 ) 
F: UPCM (Punt 4 esmenat) 
S’aprova punt 4 
No s’aproven punt 1,2,3 

10-10-13 Moció reinvertir el descompte del sou dels mestres i 
professors vaguistes en el funcionament dels centres 
educatius 

Punt 1: C: UPCM, PP 
F: PSOE,PSM   No s’aprova 
Punt 2: F: UPCM, PSM, PSOE 
A: PP    S’aprova 

14-11-13 Moció pressupost general de l’estat 2014 Punt 1-3: F: PSOE, PSM, UPCM  
C: PP      S’aprova 
Punt 2 : F: PSOE, PSM, UPCM PP  
S’aprova per unanimitat 

14-11-13 Moció aparcaments platges verges Punt 1: F: PSOE, PSM 
C: UPCM, PP 
No s’aprova 
Punt 2: retirat 
Esmenes PSOE (No s’aprova: C: PP, 
A:UPCM, F: PSOE,PSM) 
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Esmena UPCM: (S’aprova F: PSOE, 
PSM, UPCM, A: PP) 

14-11-13 Moció sortim al carrer F: PSOE, PP, UPCM, PSM 
S’aprova per unanimitat 

12-12-13 Habilitar una atura de l'autobús que fa la línia Ciutadella-
Maó  prop dels instituts pels alumnes d’altres pobles. 

F: PSOE, PP, UPCM, PSM 
S’aprova per unanimitat 

12-12-13 Donar a conèixer la tasca realitzada pel Patronat 
Municipal d'Escoles Infantils i analitzar els reptes de 
l'educació infantil a Ciutadella, així com del Patronat de 
l’hospital (celebració del 30è aniversari) 

F: PSOE, PP, UPCM, PSM 
S’aprova per unanimitat 

 


