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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. 

 

Repassant les preguntes fetes el passat mes d’Abril, en les quals la 
majoria de respostes van esser que estaria llest amb 15 dies. Després 
d’haver passat 2 mesos, és a dir, 4 vegades 15 dies, li tornam a 
demanar: 

 

1. Per les obres de les pluvials del Polígon i l’Avinguda Palma de Mallorca, ens 
va dir que en 15 dies estaria aclarit. 

A dia d’avui les obres segueixen vallades, amb les canonades tapades però la 
zona no és accessible als veïns. 

Vist que les obres estan sense acabar, demanam al regidor de Serveis Generals; 

 

o Ens podria dir, en quin estat es troben dites obres? 

o Si la resposta és que estan acabades, perquè no s’han tret 
les tanques o barreres i els blocs de formigó? 

 

 

2. També seguim rebent queixes de l’estat de molts carrers de Ciutadella on els 
clots, en algun carrer ja no són clots. Com a resum del mes de Juny; l’Avinguda 
Palma de Mallorca, Carrer Pere Cortes amb plaça Sant Antoni, Carrer Ruiz i 
Pablo amb plaça Menorca, diferents carrers del polígon industrial, carrer Pintor 
Torrent, entre altres. És per aquest motiu que tornam a demanam al Regidor 
de Serveis Generals: 
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o Està previst fer algun cloteig dels carrers del poble en 
general? 

o Si la resposta és sí, ens pot dir quan? 
 
 

3. Demanat pel projecte municipal de millora de la intersecció entre el camí de 
Sant Joan de Missa i el Carrer Sa Cova des Mussol”, si no recordam malament, 
la resposta va ser que abans de Sant Joan, estaria llest. Veient que hi queden 
poc menys de quince dies per ses festes i no s’han començat les obres, per això 
demanan a l’equip de govern: 

 

o Està previst dur a terme dit projecte? 

o Si la resposta és sí, sabem quan? 

o Si la resposta és no, per quin motiu’ 

 

 

4. Una de les parets del camp municipal de Son Marçal, va caure l’hivern del 
2013. A preguntes del PSM més per Menorca, per saber si es duria a terme 
alguna acció al respecte, la resposta va ser que durant l’estiu l’arreglarien. 

El regidor de serveis al ple del Gener, va dir que en breu aclaririen el tema, al 
ple de l’Abril que tenia el projecte fet però que faltaven pressupostos i que a 
l’estiu farien 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, aquest estiu ? 

o Podriem tenir copia del projecte i dels pressupostos? 
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Preguntes noves del mes de Juny 

 

1. Hem rebut diferents queixes i també ens hem passejat per alguns camins, 
els quals n’hi ha que els abatzers quasi fan un arc per poder-hi passar per 
davall. Ha començat la temporada turística, ha arribat l’estiu i els camins rurals, 
estan com estan, ja no dic de les queixes dels pagesos que hi passen cada dia 
vàries vegades, per això demanan a l’equip de govern: 

 

o Està previst dur a terme el xermat dels camins públics 
municipals? 

o Si la resposta és sí, sabem quan? 

o Podríem tenir una planificació? 

o Si la resposta és no, per quin motiu? 

o Està previst dur a terme un cloteig dels camins públics 
municipals? 

o Si la resposta és sí, sabem quan? 

o Podríem tenir una planificació? 

o Si la resposta és no, per quin motiu? 

o El camí de la Vall, és va començar, esta previst acabar-lo? 

 

 

2. En el ple d’aquest ajuntament vàries vegades s’ha xerrat del tema de les 
ordenances municipals referides a OVP (ocupació de la via pública), horaris, etc. 
que regulen de manera diferent les zones del port i les del poble o 
urbanitzacions, pel fet de ser competents administracions diferents. Es va 
comentar que es demanaria per fer complir les mateixes, per això demanam a 
l’equip de govern: 

 

o S’ha demanat a Ports pel tema abans esmentat? 

o Si la resposta és sí, sabem quan, quantes vegades ? 

o Quins són els corresponents números de registre i data, 
que ho certifiquen ? 

o Si la resposta és no, per quin motiu, (ja que diferents 
vegades s’ha dit al ple que s’havia xerrat del tema amb 
l’administració competent)? 
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3. En data 07 de Novembre de 2013 i registre d’entrada 017583 tenim una 
instància pendent de rebre resposta, per això demanan a l’equip de govern: 

 

o S’ha pensat contestar-la? 

o Si la resposta és sí, sabem quan? 

o Si la resposta és no, per quin motiu? 

 

 

4. En data 07 de Novembre de 2013 i registre d’entrada 017584 tenim una 
instància pendent de rebre resposta, per això demanan a l’equip de govern: 

 

o S’ha pensat contestar-la? 

o Si la resposta és sí, sabem quant? 

o Si la resposta és no, per quin motiu? 

 

 

5. Amb el P.I.C. (pla insular de cooperació) és va aprovar el projecte de millores 
dels carrers Gerreries i Caragol, es van fer millores de les voreres, ja fa uns 
quants de mesos, es varen eixamplar, varen fer rampes noves per a passos de 
vianants .. .. però s’ha deixat la feina a mitges, els aparcaments han canviat i 
no estan pintats, les retxes grogues dels guals tampoc així com tampoc els 
passos de vianants, per això demanan a l’equip de govern: 

 

o S’ha pensat acabar el projecte? 

o Si la resposta és sí, sabem quan? 

o Si la resposta és no, per quin motiu? 

 

 

6. Un ciutadà, ens ha fet arribar aquesta fotografia, i ens ha dit que a dia d’avui 
ja fa més de 15 dies que aquesta senyal “poble en festes desviament zona 
nord” està a la rotonda. També hi ha barreres i senyals de prohibit el pas. Per 
això demanan a l’equip de govern: 
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o S’ha d’informar amb tanta antelació als visitants? 

o Es correcta tenir tot aquest material tant de temps abans 
repartit i a més en aquest espai? 

 

 

7. Un ciutadà, ens ha informat, que a la platja de Ses Fontanelles hi ha ocupats 
diferents espais, vist que al diari Menorca de dia 4 de Juny sortia publicat que a 
la platja de Ses Fontanelles s'ha sol·licitat construir un restaurant de fusta, per 
això demanan a l’equip de govern: 

 

o Té constància d’aquesta sol.licitut l’Ajuntament? 

o Si la resposta és si, des de quant ? 

o S’ha rebut a l’Ajuntament alguna altra informació sobre 
alguna altra sol·licitut d’ocupació per la platja de Ses 
Fontanelles (tumbones, parasols, caiacs, etc.)? 

o Si la resposta és si, ens podrien dir quan i en quins 
termes? 

 

 

 

 

 

 

 

Ciutadella de Menorca , 10 de Juny de 2014 


