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GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – PSM MÉS PER MENORCA 

 
 
PREC 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 el següent prec. 
 
 
ASSUMPTE: ESTACIÓ D’AUTOBUSOS 
 
 
Al ple del passat 12 de setembre de 2013 el PSM presentava una moció, que s’aprovà per 
unanimitat, en la qual s’instava a  l’equip de govern a fer una reunió amb els diferents grups 
municipals de l’ajuntament de Ciutadella en la qual se’ns facilités tota la informació relativa a la 
infraestructura que es vol dur a terme i de quins recursos disposarem realment; els diferents 
informes que es manegen (de l’ajuntament, del CIME, del Govern Balear) relatius a la 
ubicació;informes de mobilitat;proposta concreta, si hi és, que l’equip de Govern  té al respecte; 
actuacions que s’haurien de dur a terme (d’infraestructura, d’aturades previstes perquè el bus 
doni un bon servei,etc) amb l’objectiu que l’estació – intercanviador d’autobusos fos una realitat 
el més prest possible. 

 
En dues ocasions s’han celebrat reunions amb els grups municipals, el CIME, l’equip de govern 
i en una d’elles els responsables de les empreses de transport i en cap d’elles se’ns ha ofert la 
informació requerida en la moció. Tan sols s’ha divagat sobre el tema, s’ha demanat opinió 
però en cap cas s’ha concretat res. 
 
Des del PSM pensam que era imprescindible abans de fer qualsevol actuació ni adequació de 
les voreres o espais que estaran més transitats haver fet el projecte de mobilitat. Una vegada 
més aquest projecte s’ha fet amb improvisació, manca de planificació i coordinació entre els 
membres de l’equip de govern.  Per el PSM és imprescindible prioritzar la seguretat dels 
vianants alhora que reordenar el trànsit de la zona . 
 
A la darrera reunió, el PSM va  tornar insistir en com quedaria el carril velo ja que s’ha malmès 
el tram de carril velo més segur i ben dissenyat de Ciutadella. En un primer moment es va dir 
que passaria damunt la vorera  la qual cosa ja no ens va semblar bé, però és que ara resulta 
que damunt la vorera s’ha fet un desnivell per poder accedir als WC’s i a algunes marquesines i 
per tant, contínuament hi haurà vianants transitant per damunt la vorera i per tant , pel carril 
velo. 
 
Al diari Menorca de dia 12 de març de 2014 el regidor de serveis generals comentava que 
s’havia decidit donar continuïtat al carril velo en la part posterior de la nova estació. Voldríem 
saber com s’ha dissenyat, per on passarà i si es té previst fer? 
 
També en la darrera reunió es va demanar com quedarien les aturades dels autobusos i com 
es preveia atracar els usuaris al centre , a la qual cosa es va respondre que hi entrarien uns 
quants autobusos grans. Des del PSM es va comentar que no ho veiem clar i que crèiem que 
s’havien d’habilitar aturades dels autobusos grans a prop del centre (darrera l’Oar, Plaça 
Sevilla, Plaça Europa) però no dins i que s’adaptés els horaris de l’autobús urbà per poder 
atracar els usuaris a l’estació d’autobusos o al centre. Des de l’equip de govern van dir que ho 
estudiarien, ho han estudiat? La nostra sensació és que no ja que a la mateixa notícia del diari 
de dia 12 s’indicava que ja era segur que el fet de situar l’estació a la via perimetral no 
comportaria la supressió de les aturades cèntriques. 
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Per altra banda, s’està duent a terme l’ampliació de la vorera del carrer Sant Antoni Maria 
Claret cantonada camí de Maó i encara no tenim clar com  i quina serà la mobilitat de la zona. 
 
Dia 19 de març via correu electrònic vam demanar alguns aclariments sobre aquests temes i 
encara no hem obtingut cap resposta. 
 
 
És per tot açò, que des del PSM Més per Menorca presentem el següent Prec: 
 
Demanem a l’equip de govern que ens informi al ple i per escrit de : 
 

- La proposta concreta de l’equip de govern per l’estació d’autobusos 
provisional i els seus voltants. 

 
- Les actuacions que s’han duit o es duran a terme relatives a les 

infraestructures i de quins recursos disposam.  
 

- El projecte de mobilitat de la zona. 
 

- Com s’atracarà als usuaris a l’estació i com al centre i quines aturades es 
tenen previstes. 

 
- Quines gestions ha fet l’equip de govern perquè els autobusos grans no entrin 

al centre, però si tenguin aturades molt a prop del centre  o bé que es puguin 
enllaçar amb l’autobús urbà. 

 
- Respecte el carril velo que s’ha decidit posar damunt la vorera i que en un 

tram s’haurà de repensar: com s’ha dissenyat, per on passarà i si es té previst 
fer. 

 
- Les dates previstes perquè la nova estació d’autobusos estigui en 

funcionament. 
 

- En quin punt està el projecte de l’estació d’autobusos que s’ha d’ubicar al 
costat del cementeri, si disposarem de finançament per part del CIME i del 
Govern Balear per dur-lo a terme i quin calendari d’actuacions hi ha previst. 

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

 
 

Ciutadella de Menorca, 9 d’abril de 2014 
 

 

 

 


