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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: TEATRE BORN 
 
En breu l’Ajuntament de Ciutadella podrà fer la recepció del Teatre del Born ja que es donaran 
per finalitzades les obres, però encara no està decidit com s’equiparà ni com es gestionarà tot i 
haver passat més de dos anys des del començament de les obres de rehabilitació. 
 
L’equip de govern ha tingut el temps suficient  per anticipar quin ha de ser el futur de la gestió 
del Teatre del Born i trobar finançament per equipar-lo, tal com el PSM-PSOE va aconseguir 
finançament per a rehabilitar el teatre des Born quan vam governar a l’ajuntament de Ciutadella 
El PSM considera que la gestió dels equipaments públics s’ha de fer amb caràcter sostenible i 
ha de ser autosuficient, sempre que sigui possible; però al mateix temps, creiem que 
l’ajuntament ha de contemplar l’activitat cultural com a una part de la inversió, que des de les 
institucions públiques, s’ha de fer en la nostra societat. 
 
El PSM creu que l’equipament del Teatre del Born no ha de condicionar la futura gestió del 
mateix i consideram que l’equip de govern hauria d’haver treballat per aconseguir el 
finançament per poder equipar el Teatre  i  fer les gestions necessàries per a poder-lo obrir.  
Des del PSM han estat vàries les ocasions en les que hem suggerit i demanat sobre les 
gestions que s’han fet amb altres administracions per aconseguir el suport financer per poder 
equipar el Teatre i les respostes sempre han estat poc clares.  La regidora de Cultura de 
l’Ajuntament, en les darreres reunions amb els representants dels diferents grups municipals , 
va manifestar que s’està fent un estudi real dels costos que es poden derivar , per un costat, de 
l’equipament, i per l’altre, del la gestió del Teatre, però de moment no en sabem res 
 
 
És per tot açò, que des del PSM Més per Menorca presentem el següent Prec: 
 
Que l’equip de govern  ens informi sobre  el conveni amb el Govern de les Illes Balears en la 
que ens aporta 400.000 €, sobre si es podrà utilitzar per a l’equipament del teatre dins aquest 
any 2014. Finalment, que ens informin de quin és l’estat en que  es troba l’estudi econòmic 
sobre el cost real de l’equipament del Teatre del Born. 
 
 
 
 
Josep Juaneda Mercadal 
Regidor del Grup Municipal del PSM Més per Menorca 
 
 
 

Ciutadella de Menorca, 8 d’abril de 2014 
 

 

 

 


