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GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DEL PSM - MÉS PER MENORCA 

 
PREGUNTES 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 les següents preguntes. 
 
En data 21 de febrer de 2014 es va publicar a la web municipal una notícia relativa a la 
celebració de la Comissió d’associacions de veïns en la qual s’explicitava “... A part de 
representants de les associacions de vesins, la comissió va comptar amb representats 
de l’oposició excepte del PSM”. 
 
Després de llegir la notícia al web, els regidors del PSM vam voler esbrinar per quin 
motiu no havíem estat convocats a aquesta comissió i, van rebre la resposta (Me van 
passar la llista de mails i el teu el tenien com a bepet@hotmail.com i per això no ho 
havíeu rebut i ho he enviat a l’adreça del PSM de l’ajuntament per si de cas), i una 
disculpa, no de l’equip de govern, comentant-nos que hi havia hagut un error amb els 
correus electrònics. Aquest fet ja havia passat el mes de març de 2013 i per aquest 
motiu jo mateixa vaig enviar un mail a l’ajuntament que deia: 
 
"Agrairia m’enviéssiu els correus electrònics a l'adreça:  joanagomlluch----------- (...)  
Per altra banda, les convocatòries de la comissió d'associacions de veïns l'heu d'enviar, 
també, a n’en Bep Juaneda que és el representant del PSM a la comissió d'associacions 
de veïns. 

 Atentament, Joana Gomila "   
 24 de març de 2013 

 
Des del PSM Més per Menorca entenem que es pot produir un error en la convocatòria, 
més faltaria, i ho acceptem. Ara el que no podem acceptar, de cap manera, és que 
l’equip de govern empri aquesta absència, sense esbrinar que ha passat, per atacar-
nos públicament des del web de l’ajuntament. És la primera vegada que el PP utilitza la 
web municipal per remarcar que algú no va assistir a una reunió, sense esbrinar que 
no havia estat convocat correctament, és a dir, que no hi havíem assistit per un error 
seu. 
 
Ara bé, si és que l’equip de govern ha decidit informar als ciutadans de les absències a 
les reunions, comissions i demés de tots els membres de l’equip de govern o de 
l’oposició, suposam que per millorar la transparència, com a mínim, haurien de posar el 
motiu de la no assistència. 
 
Vist que la resposta de l’equip de govern a la notícia en la que el PSM deia que era  
vergonyós que el govern de Ciutadella, utilitzes la web municipal per mentir i atacar el 
PSM com si fos la web del PP, va sortir al pas d’aquestes acusacions afirmant que el 
PSM havia estat convocat i s’havia fet correctament a la direcció del PSM, la mateixa 
que des de fa 3 anys se’ls convoca per les comissions de vesins i afirmant que si per 
deixadesa el PSM no obren el seu correu electrònic de l’ajuntament és un problema 
d’organització interna del propi partit i res té a veure amb l’equip de govern. Demanam 
a la regidora responsable de la web municipal: 
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- Als altres partits de l’oposició, s’envia la informació als regidors corresponents i a 
l’adreça de correu dels grups municipals que té l’ajuntament creada o s’envia a les 
adreces del partit polític? 
 
- Quines informacions, convocatòries i demés s’envien al PSM només a l’adreça de 
l’ajuntament PSM@ajciutadella.org? I als altres partits de l’oposició? 
 
- Quines informacions, convocatòries i demés s’envien al PSM a l’adreça dels regidors?   
I als altres partits de l’oposició? 
 
- L’ajuntament havia rebut el correu enviat l’any 2013 pel PSM i demanant que les 
convocatòries de la comissió d’associacions de vesins s’enviessin a l’adreça de la 
portaveu i a la del regidor Bep Juaneda?  
 
- Si la resposta és afirmativa, perquè no ho van fer? 
 
- S’han preocupat els membres de l’equip de govern de que els funcionaris tenguin les 
adreces de correu electrònic correctes perquè es pugui convocar a tots els membres? 
 
- A quantes reunions, comissions, etc. no ha assistit el PSM sense haver justificat la 
seva absència? Quin percentatge de no assistència injustificada representa? 
 
- Per quin motiu es va posar en la notícia esmentada anteriorment la no assistència del 
PSM? 
 
- Per quin motiu l’equip de govern no va demanar abans de penjar la notícia perquè el 
PSM no hi havia assistit? 
 
- A la reunió de la comissió de vesins tenim entès que també hi van faltar altres 
membres d’associacions, segur que per motius justificats, i en canvi no apareix a la 
notícia, per quin motiu? 
 
- A la darrera reunió de la comissió de festes de Sant Joan o a la de l’agenda local 21, 
per exemple, no hi van assistir alguns regidors dels altres partits de l’oposició i alguns 
regidors de l’equip de govern, per quin motiu no es va fer una notícia en la que 
s’expliqués la celebració d’aquestes reunions i les absències de l’oposició o de membres 
de l’equip de govern? 
 
- Quins són els criteris que es segueixen per penjar la informació a la web municipal? 
 
- S’informarà a partir d’ara de totes les comissions i reunions i dels membres absents i 
es penjarà la informació a la web municipal? S’indicarà per quin motiu? 
 
Joana Gomila Lluch 
Portaveu del grup municipal del PSM Més per Menorca 
 

Ciutadella de Menorca, 11 de març de 2014 


