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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSM-MÉS PER MENORCA AL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68.3 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal PSM-Més 
per Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent moció. 
 
 
ASSUMPTE:  DUBTES, INFORMES I NECESSITAT DE RESPOSTES SOBRE EL 
PRESENT I EL FUTUR DE CAN SAURA -MIRET 
 
 
Atès que el passat 25 de març de 2013 l’ajuntament de Ciutadella remet al ministeri de 
justícia l’oferta de cessió de l’inmoble de propietat municipal Can Saura Miret, en el 
qual es pot llegir “ nos es grato comunicarles nuestra plena disposición a culminar el 
proceso de cesión a su ministerio del inmueble de propiedad municipal que llamamos 
Can Saura Miret (…) “ , firmat per l’exbatlle José M. De Sintas. 
 
Atès que en aquest mateix document es diu que “ (…) Sin embargo , los efectos de la 
aguda recesión econòmica por la que atraviesan las Administraciones públicas han 
hecho del todo inviable que la previsión como equipamiento cultural pudiera llevar-se a 
cabo, ni ahora hi a medio plazo. El proyecto de museo , pues, se nos presentaba ahora 
impensable”. 

 
Atès que l’avantprojecte per un nou equipament cultural a Ciutadella de Menorca i la 
seva viabilitat econòmica va ser remès a la oposició pel seu estudi en data 05/06/14. 
 
Atès que vista la cronologia dels fets ,es pot comprovar que la intenció de l’equip de 
govern ha estat sempre llogar Can Saura per a ús de jutjats, independentment de si 
era o no viable Can Saura cultural o del recolzament o no de l’oposició. 
 
Atès que ja tenim a Ciutadella un precedent amb el Teatre des Born, que no s’hauria 
de tornar repetir però que sembla que pot tornar ocórrer amb Can Saura,: l’ajuntament 
no sap quines obres es faran a Can Saura, l’ajuntament no sap si aquestes obres 
poden afectar en posterioritat a que Can Saura pugui ser un equipament cultural de 
Ciutadella, l’ajuntament no té informes tècnics ni del ministeri ni de l’ajuntament i a 
més  l’informe del ministeri és un informe ocular. 
 
Atès que el PSM – Més per Menorca ha anat demanat contínuament informació 
mitjançant preguntes, precs, mocions, comissions, etc. sobre Can Saura però les 
respostes són vagues i fins i tot algunes vegades dubtem  si se’ns diu tota la veritat, i 
que ens preocupa molt el present i futur de Can Saura. 
 
Atès que  vam demanar al govern de l’estat ,via preguntes fetes pel diputat de 
Compromís, còpia de l’informe d’idoneïtat que el ministeri de Justícia ha emès de 
l’edifici de Can Saura –Miret per poder ser la seu judicial de Ciutadella així com l’ 
informe de les reformes necessàries per poder adaptar l’edifici com a jutjats i previsió 
econòmica per dur-les a terme.També es va demanar l’estat de tramitació del 
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contracte de lloguer de Can Saura- Miret per part del Ministeri de Justícia. Així com, 
previsió de la data en que es firmarà el contracte de lloguer. 
 
Atès que el govern de l’estat ens ha respost aquestes preguntes i per tant, el PSM- Més 
per Menorca té aquesta informació, que ha remès a l’equip de govern i als membres de 
la Comissió de Can Saura (ja que a una comissió de Can Saura i després en 
declaracions al diari Menorca (26/02/15) se’ns havia informat que l’equip de govern no 
el té). 
 

Atès que a l’informe ocular del Ministeri només es fa menció de l’edifici de Can Saura, 
però en cap cas de l’accessibilitat a Can Saura i la manca d’aparcaments a la zona i que 
a l’informe del Ministeri deixa clar que hi ha d’haver calabossos , zona de policia i de 
detinguts, i , suposam, que aquests es desplaçaran en vehicle i no a peu. 
 
 
Atès que el PSM- Més per Menorca es demana com afectarà aquest ús a la idiosincràsia 
del cas antic de Ciutadella, perquè sembla que per una banda volem un casc antic 
històric, turístic, de passeig, residencial, sense cotxes (nou PGOU) i per l'altra, sembla 
que  hi volen posar uns serveis que generaran trànsit i una altra imatge del casc antic 
de Ciutadella. 
 

 
Per tot això, el Grup Municipal PSM Més per Menorca proposa al ple de l’ajuntament : 

 
1. Instar a l’equip de govern a contestar al ple i per escrit a les següents 
preguntes: 
 

- Per quants anys es preveu llogar Can Saura? 
 

- Data i registre de sortida de la modificació del contracte de lloguer 
aprovat pel ple d’aquest ajuntament. 
 

- Vist i plau del Ministeri de Justícia a les modificacions del contracte de 
lloguer. 
 

- En quina situació està el contracte de lloguer de Can Saura.  
 

- Quan està prevista la formalització d’aquest contracte? 
 
 

2. Instar a l’equip de govern a realitzar un informe de mobilitat del casc 
antic i l’accessibilitat a Can Saura , així com de les possibilitats d’aparcament 
a la zona i que posteriorment es remeti a la subcomissió de Cans Saura així 
com al Ministeri de Justícia.   
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3. Instar a l’equip de Govern a redactar un informe dels tècnics (urbanisme, 
cultura, etc.) respecte a les obres que es preveuen fer , segons informe 
ocular, i com poden afectar al futur ús de Can Saura així com sobre els 
aspectes que s’haurien de tenir en compte si s’han de fer obres d’adaptació 
als jutjats a Can Saura. 
 
 
4. Instar a l’equip de govern a convocar la subcomissió de Can Saura per 
analitzar l’informe del Ministeri així com els informes redactats per aquest 
ajuntament. 
 
 
5. Instar a l’equip de govern a paralitzar la cessió de Can Saura al Ministeri 
de Justícia, mentre no tinguem resposta a aquestes qüestions, haguem 
redactat els informes corresponents. 
 
 
 
 Joana Gomila Lluch 
 Portaveu del grup municipal PSM- Més per Menorca    
 

 
 
 
 

     Ciutadella de Menorca, 26 de febrer de 2015                            


