
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. 
 
 
ASSUMPTE: ACTES PLES I JUNTES DE GOVERN 
 
 
El passat ple del mes de setembre de 2013 el PSM va presentar una moció i un prec en 
els  qual s’instava a l’equip de govern a cercar una solució perquè es poguessin posar 
el dia les actes dels plenaris així com les  actes de les juntes de Govern. 
 
A dia d’avui la darrera acta penjada a la pàgina web de l’ajuntament és de dia 14 de 
juny del 2012, és a dir, de fa més d’un any i mig i la darrera de la junta de govern és 
de dia 20 de març de 2013, és a dir, de fa més d’un any. La qual cosa  fa difícil poder 
fer un seguiment dels temes tractats al plenari i a les juntes de govern per part dels 
diferents grups municipals i de la ciutadania en general. 
 
També es va instar a penjar a la pàgina web l’enregistrament sonors del ple la qual 
cosa s’hi que s’ha duit a terme. 
 
Per tot açò, des del PSM demanam: 
 

- Quina solució s’ha cercat per poder tenir al dia les actes dels plens 
i Juntes de Govern i poder-les penjar a la web municipal? 
 

-  En quin estat es troben aquestes actes? 
 

- Per què l’enregistrament sonor del darrer ple no està encara 
penjat a la web municipal? 
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