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PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM–EN AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68. 7 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM-EN 
presenten al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella les següents preguntes: 
 
Des del PSM no ens cansarem d’insistir a convidar a l’equip de govern que apliqui polítiques que 
treballin en l’educació en valors dels més petits. 
Tenint en compte que l’esport pot arribar a ser una eina molt vàlida per al creixement en valors 
dels qui el practiquen. 
Atès que l’administració pública, concretament l’administració local, és qui té les competències 
en la promoció, difusió i organització de l’esport per  a l’edat escolar, i ha d’assegurar-se que tota 
activitat organitzada per altra tipus d’entitat respecti els valors que s’ha de preservar en aquestes 
edats, tal i com s’anomena en la llei 14/2006, 17 octubre de l’esport de les illes balears. 
Atès que el passat dissabte 26 d’octubre es va realitzar el Festival d’Eduquem amb  l’esport. 
Tenint en compte que des del PSM Més per Menorca, creiem que aquest festival és una bona 
oportunitat per donar a conèixer totes les activitats de totes les entitats esportives. Al mateix 
temps, pensam que no és suficient per tal de fer una bona difusió del programa Eduquem amb 
l’Esport, i menys per fer la respectiva conscienciació a totes les persones vinculades a l’esport de 
formació. 
 
Per tot això,  el grup Municipal de PSM demanam a les regidories d’Esports i Educació les 
següents preguntes : 
 

1. Quants club i/o entitats esportives van participar al festival esportiu? Quin 
tipus d’entitats? 

2. Quina participació de fillets i filletes hi va haver? 
3. Perquè no hi havia totes les entitats esportives del municipi? Com es van 

assegurar que la informació arribés a totes les entitats? I a tots els fillets/es? 
4. Amb quin objectiu es va organitzar el festival esportiu? 
5. Pensa la regidora complir amb el compromís de treballar amb el programa 

Eduquem amb l’esport juntament amb totes les entitats, tal i com es va quedar 
en la reunió? 

6. Hi havia alguna entitat que no fos del municipi de Ciutadella? 
7. En el cas que sigui que sí: Per quin motiu? Es va fer publicitat impresa 

d’aquesta entitat? Qui es va fer càrrec del cost d’aquesta publicitat? 
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