
PSM MÉS PER MENORCA 
Assamblea Municipal de Candidatura 

de Ciutadella de Menorca 
C/ Captius de Constantinobla, 53 baixos 

07760 – Ciutadella de Menorca 
Telèfon i Fax: 971.38 19 50 

www.psm-menorca.org 
menorca@psm-menorca.cat  

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 68.7 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM 
Més per Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent pregunta. 
 
 
El passat dia 14 de desembre de 2013 els serveis municipals van desmuntar les aspes 
del Molí des Comte, aspes que el dia anterior havien estat assegurades pels bombers 
de Ciutadella per evitar que caiguessin. Aquells mateixos dies va sortir a diferents 
mitjans de comunicació (Diari Menorca i Setmanari Iris) que el Batlle de Ciutadella José 
María declarava “que buscarán una partida económica, juntamente con el Govern 
balear, para acometer la intervención necesaria para remozar el molino. A cambio, 
quiere que el propietario del edificio, Juan Manuel Valero, acepte un convenio por el 
que cede el uso del edificio al Consistorio”. Per açò demanam al Batlle de Ciutadella: 
 

- Què va costar desmuntar les aspes del Molí des Comte? 
 
- Qui s’ha fet càrrec d’aquest cost, l’Ajuntament o el Propietari de 

l’edifici? 
 
- S’ha reunit amb el propietari de l’edifici per tractar el tema del 

conveni de cessió de l’edifici? 
 
- En què consisteix el conveni de cessió de l’edifici, si es té previst 

fer-lo?  
 
- Encara que no sigui competència municipal, s’ha fixat l’Ajuntament 

algun termini per restaurar aquest edifici emblemàtic de 
Ciutadella?  Quin? 

 
- Hi ha prevista alguna partida econòmica per part de l’ajuntament 

per arranjar les aspes del molí  o altres intervencions? 
 
- Si la resposta és afirmativa, quina quantia té prevista? No es 

podria dedicar aquesta partida per exemple a equipar el Teatre del 
Born? 

 
- Quina política es seguiria si hi hagués altres propostes de gestió de 

patrimoni de particulars que puguin tenir edificis en situacions 
similars? 

- Quina capacitat té actualment l’ajuntament de gestió de nous 
equipaments culturals que no són de la seva propietat ?  

 
 

Ciutadella de Menorca, 28 de març de 2014 


