CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta el següent PREC davant aquest
Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el Ple de dia 20/02/2020 de la Corporació
Municipal.

Tal com mostren les fotografies que s’adjunten, es pot comprovar l’estat de brutor en que es
troba part del camí i de dues parcel·les que estan al propi camí de Ses Arenes de Baix (polígon
industrial de Ciutadella entre el final del Carrer dels Industrials i la ronda nord).
Cada banda del camí i dins les parcel·les, propietat de l’Ajuntament, s’ha convertit en un
abocador incontrolat de fems, en el que el incivisme i la falta de vigilància ha provocat que es
puguin observar en el mateix camí i dins les parcel·les, materials altament nocius i perillosos
tant per la salut humana com per el medi natural que ens envolta. Concretament, es poden
observar restes de poda, electrodomèstics, escombraries de construcció, cadires de plàstic,
restes d’uralita...
La propietat d’aquestes parcel·les és l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i per aquesta raó
és l’Ajuntament el responsable del seu manteniment i neteja, i per aquestes deficiències volem
instar-lo a que ho arregli.
Tot l’exposat anteriorment es pot comprovar en les fotografies que s’adjunten a aquest prec.
(S’ADJUNTEN FOTOGRAFIES)

Per aquests motius, des del nostre grup municipal,
1) Instem a l’equip de Govern a exercir la competència pròpia que té assignada en
matèria de manteniment, neteja i control en parcel·les que són propietat de
l’Ajuntament.
2) Instem a l’equip de Govern a eliminar i controlar els abocaments que es troben en les
esmentades parcel·les.
3) Instem a l’equip de Govern a col·locar elements dissuasius perquè les persones
incíviques que en fan un mal us, no emprin aquestes parcel·les i part del camí com a
abocador.
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