
SOL·LICITUD QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE , EM-EU I 
PSM MÉS PER MENORCA A L’AJUNTAMENT DES CASTELL 
 
ASSUMPTE: PETICIÓ INFORMACIÓ SOBRE EL QUARTER DUQUE  DE 
CRILLÓN 
 
Atès que el conveni Urbanístic que està vigent entre l’Ajuntament des Castell i 
“Sa Nostra” compromet a aquesta a cedir lliure de càrregues el Quarter Duque 
de Crillón a l’Ajuntament per a la seva utilització. 
 
Atès que en l’actualitat aquest Quarter s’està utilitzant per a diversos 
departaments municipals i per grups i associacions privats. 
 
Atès que presenten aquest escrit quatre regidors que pertanyen a l’ajuntament 
des Castell i per tant, reuneixen els requisits que diu la llei de petició d’informes 
i l’obligatorietat per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament des Castell de 
confeccionar-los. 
 
Els grups municipals anteriorment esmentats present em a l’Ajuntament 
des Castell la següent SOL·LICITUD: 
 
 
Petició dels informes complets per part dels tècnics corresponents de la 
Corporació on s’especifiquin totes les respostes a les següents preguntes: 
 

1- Nombre de grups o usuaris que estan emprant les instal·lacions del 
Quarter d’Intendència. Demanem també que s’adjuntin els contractes 
convenis i els preus de lloguer o que s’expliquin les condicions que té 
l’ajuntament amb els usuaris. 

2- Enumerar quants de locals estan en situació de poder ser cedits o 
llogats. Especificar les característiques de tots ells. 

3- Nombre de dependències que està emprant l’ajuntament com a 
equipaments municipals i metres quadrats de cada un d’ells. 

4- Informe on s’especifiquin els metres quadrats de l’edifici, certificat de 
solidesa de l’edifici, Cèdula d’Habitabilitat de l’edifici, metres quadrats en 
desús, etc. 

5- Informe on s’especifiqui les quantitats econòmiques que s’han invertit en 
el manteniment de les instal·lacions i en la rehabilitació de l’edifici des 
que l’ajuntament el va començar a utilitzar.   

6- Quines despeses mensuals té l’ajuntament en consums (llum, aigua, 
telèfon)? Quins altres costos de despeses tenen (pòlisses 
d’assegurances, I.B.I., etc.)? 

 
 
 
A Es Castell, a 17 de març de 2014 

 
 
 
 



 
 
 

 
Mª del Prado Urbina Vázquez 

Portaveu Grup municipal PSOE Es Castell 
 
 
 
 

  
Juana Escandell Salom 

Regidora PSOE Es Castell 
 
 
 
 
 

Juan Miguel Gomila Ribot 
Regidor d’Esquerra  de Menorca – Esquerra Unida Es Castell 

 
 
 
 
 
 

Simó Ferrando Perelló 
Regidor del PSM més Per Menorca Es Castell 

 


