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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. ESTACIÓ BUSOS 
 
Des de que es va posar en marxa l’estació provisional d’autobusos s’han anat produint 
tota una sèrie de despropòsits que han creat desconcert entre els usuaris del transport 
públic i que és conseqüència de la manca de planificació i coordinació de l’equip de 
govern. 
 
Per açò, demanam a la regidora de mobilitat i al regidor de serveis: 
 
- Les aturades d’inici i final dels autobusos que fan la línea regular Maó- 
Ciutadella, són a la perimetral? 
 
- Si la resposta és negativa:  

on es fan aquestes aturades i per quin motiu no són a la perimetral? 
Com es pretén potenciar l’estació provisional d’autobusos a la via 
perimetral si els inicis i finals de les línees no estan allà? 

 
- Ja s’ha redactat el projecte de mobilitat de la zona? 
 
- Si la resposta és afirmativa: ens podrien fer arribar una còpia? 
- Si la resposta és negativa: pensen redactar-lo? Quan? 
 
- S’han rebut queixes dels usuaris per la manca d’informació dels horaris i 
canvi d’aturades o per la manca d’instal·lacions adients a les aturades que 
s’han anat improvisant? Quantes i per quins motius eren les queixes? 
 
- S’han  rebut queixes dels vesins de darrera l’OAR pel fet que aquesta 
aturada s’hagi convertit en la vertadera estació provisional? S’han estudiat 
les diferents peticions fetes pels vesins respecte a altres aturades properes a 
aquella zona? 
 
- Què ha costat adequar la via perimetral i els seus voltants per fer-hi 
l’estació de busos provisional, tot i que no s’utilitza com a tal? 
 
- Quines actuacions tenen previstes fer perquè la via perimetral sigui la 
vertadera estació provisional? 
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