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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. 
 
El passat mes de desembre, la regidora de Cultura va convocar a la oposició per 
tractar el tema de la gestió del Teatre del Born, data des de la qual, no s’ha tornat 
a convocar cap més reunió per tractar el tema de la gestió. 
 
En aquella reunió, la regidora de Cultura es va comprometre a estudiar les 
diferents possibilitats en el format de la gestió del teatre. 
 
Tenint en compte que la decisió del format de la gestió del Teatre del Born és 
important, des del PSM creiem que s’han d’estudiar totes les variables que 
intervenen en una gestió d’aquest tipus, quan parlem d’un espai destinat a l’ús 
cultural com és aquest. 
 

     En aquest sentit, el  PSM, en la darrera reunió del passat mes de desembre, ja va 
plantejar a l’equip de govern la possibilitat de obrir el debat sobre la gestió i 
programació del Born entre les diferents persones i entitats que estan relacionades 
amb el món del teatre. 

 
 És per tot això que des del PSM demanem a la regidora de Cultura: 
 

- En quin punt estan les valoracions econòmiques sobre el manteniment del teatre 
del Born? 

- Quines actuacions s’han fet per aconseguir finançament d’altres 
administracions? 

- Quants contactes heu tingut amb el Consell Insular de Menorca? Amb el Govern 
de les Illes Balears? Amb el Govern Central? 

- Quines són les opcions de gestió que l’equip de Govern planteja? 
- Quines són les accions que tenen previst fer per aconseguir que s’iniciï l’activitat 

al teatre del Born? 
- Estan recepcionades les obres? Per quan es té previst? 
- Es planteja realitzar una jornada de portes obertes? Per quan estaria previst? 

 
 
 
 
 
 
 
 



9-  PSM MÉS PER MENORCA 
10- Assemblea Municipal de Candidatura 
11- de Ciutadella de Menorca 
12- C/ Captius de Constantinoble, 53 baixos 
13- 07760 – Ciutadella de Menorca 
14- Telèfon i Fax: 971.38 19 50 
15- www.psm-menorca.org 

                             menorca@psm-menorca.cat  
 

GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DEL PSM - MÉS PER 
MENORCA 

Després de l’èxit de la passada jornada de portes obertes al palau Can Saura, des 
del PSM demanem a la regidora de Cultura les següents preguntes: 

 
- Ja està enllestit l’estudi de viabilitat de les possibles activitats comercials al Palau 

Can Saura? 
- S’han estudiat altra tipus d’escenaris? 
- Quina és la planificació d’accions a partir d’ara? 
- Es té previst la continuïtat de la subcomissió de Patrimoni per a seguir  

treballant per aconseguir un projecte viable i sostenible per al Palau Saura? 
 

 
 
 
Josep Juaneda 
Regidor del grup municipal PSM Més per Menorca 
 
 

Ciutadella de Menorca, 11 de març de 2014 


