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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 68.7 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM 
Més per Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella les següents preguntes. 
 
1. En el diari Menorca apareixia la notícia que l’ajuntament de Ciutadella finançaria el 
viatge d’una entitat cultural a Barcelona. 
 
Segons teníem entès, en el pressupost de l’ajuntament de l’any 2014 no apareixien 
partides relatives a finançar o subvencionar activitats culturals, esportives, juvenils,... 
excepte per algunes associacions socials específiques. A  més l’equip de govern ha 
reiterat en moltes ocasions que la situació econòmica de l’ajuntament no permet 
recolzar econòmicament les activitats realitzades per les entitats de Ciutadella. 
 
Pel PSM - Més per Menorca les entitats formen part del conjunt del projecte de ciutat i 
la seva participació, la seva feina, els recursos que ofereixen i les respostes que donen 
a un ventall amplíssim de necessitats, de voluntats, de projectes de moltes persones és 
fonamental i per açò, des de  l’ajuntament s’ha de recolzar , si és necessari també 
econòmicament, a aquest teixit associatiu com a pilar de la nostra ciutat que és. Però 
entenem que totes les entitats han d’estar en igualtat de condicions i no hi ha d’haver 
un greuge comparatiu entre elles. 
 
Demanat al batlle , en la junta de portaveus de dia 7 d’abril de 2014, si l’ajuntament 
finança part d’aquest viatge, la resposta va ser que sí amb una aportació econòmica a 
través de l’àrea de cultura. 
 
Per açò, demanam al batlle: 
 
- De qui va ser la decisió de finançar part d’aquest viatge? 
 
- Per quin motiu es va decidir finançar? 
 
- Quina quantia s’ha finançat i en quines partides pressupostàries 
s’inclouran? 
 
- Quin procediment s’ha seguit per atorgar aquesta subvenció? 
 
- Entenem , idò, que ha canviat la política de subvencions per part de l’equip 
de govern? 
 
- Entenem, idò, que qualsevol entitat cultural, esportiva, juvenil, etc. pot 
demanar a l’ajuntament una subvenció o un finançament per realitzar les 
activitats previstes durant l’any 2014? 
 
- Quin procediment han de seguir aquestes entitats per poder demanar 
aquestes subvencions? 
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2. Fa més de tres anys que l’observatori del Canal Salta està en desús. Des de fa 
temps, l’ajuntament té pendent firmar amb el Cercle Artístic el conveni que ha de regir 
l’ús i el funcionament de l’observatori astronòmic del Canal Salat. Repetides vegades 
s’han posat en contacte amb l’ajuntament per demanar com estava el tema amb 
l’objectiu de poder donar l’ús astronòmic a l’observatori.  
A dia d’avui, encara no s’ha firmat. Per açò, demanam a la regidora de cultura: 
 

- Te l’ajuntament la intenció de que l’observatori astronòmic 
s’utilitzi?  
 

- Està redactat el conveni? 
 

- Des de quan? 
 

- Per quin motiu no s’ha firmat encara? 
 

- Es pensa firmar , en breu? Més o menys en quin termini de temps? 
 
- En quin estat es troba l’observatori? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joana Gomila Lluch 
Portaveu del grup municipal PSM- Més per Menorca a l’ajuntament de Ciutadella 
    

 
Ciutadella, 6 de juny de 2014 


