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GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – 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. 

 

1. Alguns vesins del nostre municipi ens han fet arribar les següents 
fotografies: 

   

   

   
 

Atès que aquesta via (camí que comunica el polígon amb la ronda nord i amb el 
camí de club Hípic) presenta molts forats i que està molt bruta, acumulant en 
diversos punt del costat gran quantitat de fems, per açò demanam al Regidor 
de Serveis Generals; 

 

o Esta previst que l’Ajuntament millori l’estat de la via, 
tapant els clots? 

o Per quan està previst? 

o Està previst que es netegin els voltants de la via? 

o Per quan està previst? 
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2. Igualment, hi ha vesins que ens han explicat que  fa un mes que es va 
aixecar un tram del Camí de Baix i que s’han deixat les obres obertes. Segons 
s’havia explicat als vesins, aquestes obres només havien de durar 2 setmanes. 
Es per aquest motiu que demanam al Regidor de Serveis Generals: 

 

o Quin és el motiu de les obres? 

o Quina era la durada prevista d’aquestes obres? 

o Per què estan aturades aquestes obres? 

o Quan està previst que s’acabin aquestes obres? 
 

 

3. També hem rebut queixes de l’estat de molts carrers de Ciutadella on els 
clots, en algun carrer ja no son clots si no que casi be son forats. Com a resum, 
l’Avinguda Palma de Mallorca, el carrer Mallorca, carrer Caragol, Avinguda 
Capità Negrete, Carrer República Argentina, entre altres. Es per aquest motiu 
que demanam al Regidor de Serveis Generals: 

 

o Esta previst fer algun cloteig dels carrers del poble en 
general? 

o Si la resposta es si, ens pot dir quan? 

o Si la resposta es no, ens pot explicar el per què? 
 
 

4. Al ple del mes de Febrer de 2013, vam demanar per el projecte municipal de 
millora de la intersecció entre el camí de Sant Joan de Missa i el Carrer Sa Cova 
des Musol”, si no recordam malament, la resposta va esser que abans de 
l’estiu, estaria llest. Ha passat l’estiu del 2013 i esteim a les portes de l’estiu de 
2014, per això demanan al equip de govern: 

 

o Esta previst dur a terme dit projecte? 

o Si la resposta es si, sabem quant? 

o Si la resposta es no, per quin motiu? 

 

 

5. Al ple del mes de Gener d’aquest any, vam demanar per les obres de les 
pluvials del Polígon i l’Avinguda Palma de Mallorca, vist l'estat de les obres, 
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sembla que estan abandonades, han crescut les herbes tant al munts de paltret 
com dins la síquia, desprès de més d’un any i mig que es varen començar, han 
estat aturades pendents de pressupost, pendents de ... ...  

La resposta al ple del mes de Gener, va esser que esperaven que plogués per 
comprovar les connexions i si funcionava correctament. 

Vist que les obres a dia d'avui estan sense acabar, demanam al regidor de 
Serveis Generals; 

 

o Ens podria dir, si ja ha plogut prou per poder acabar dites 
obres? 

o Si la resposta es no hi hem d’esperar més aigua, per lògica 
ara ve el bon temps, aixó vol dir que faran tot l’estiu 
aturades? 

 

 

6. Seguint amb les preguntes fetes el mateix mes de Gener, vam demanar per 
la paret del camp municipal de Son Marçal, que va caure l’hivern del 2013, a 
preguntes del PSM més per Menorca, la resposta va esser que durant l’estiu 
l’arreglarien. 

El regidor de serveis al ple del Gener, va dir que en breu aclaririen el tema de la 
paret, confirmant que es un espai amb molta gent i sobre tot al·lots i joves. 

A dia d’avui, tres mesos més tard segueix sense està aixecada la paret, per això 
tornam a demanam al regidor de Serveis Generals; 

 

o S’aixecarà la paret del camp que va caure amb el temporal 
de fa dos hiverns ? 

o Ens podria dir quan ? 

 

 

7. Per acabar amb aquest bloc de preguntes al Sr. Pedro Gener, a la comissió 
d’Urbanisme de fa uns mesos, ell mateix va comentar un tema de signar un 
conveni amb una empresa per anar canviant els llums dels carrers per LED. La 
regidora de Medi Ambient també va fer aquesta mateixa afirmació (que era el 
Sr. Gener qui duia el tema de canviar als LED) al darrer taller d’Agenda Local 21 
celebrat el passat mes de març. 
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El regidor de Serveis Generals ens va dir que l’empresa tenia quasi acabat un 
estudi i que en breu ens informaria del tema, a dia d’avui no en sabem res, per 
això demanam al regidor de Serveis Generals; 

 

o Com està l’estudi que feia l’empresa per canviar els llums 
actuals per LED? 

o Si està llest l’estudi, en podríem tenir copia? 

o Que es pensa fer amb la firma del conveni? 

 

 

 

 

 

 

Ciutadella de Menorca , 8 d’abril de 2014 


