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PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA AL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
 
D’acord amb l’article 68.6 del Reglament Orgànic Municipal, el grup municipal del PSM Més per  
Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella el següent prec:
 
ASSUMPTE: Prec sobre l'actualització de continguts a la pàgina web municipal
 
Atès que diverses informacions que es donen al lloc web municipal no estan actualitzades o són  
incorrectes, 
 
Atès que a la pestanya de l'àrea d'Educació, dins l'apartat de Plans Municipals, hi ha un apartat  
que diu Pla municipal de convivència i interculturalitat en el qual no s'hi pot trobar cap contingut,

Atès que a la pestanya de l'àrea d'Educació hi ha un apartat que diu “Ludoteca Municipal”, en el  
qual es pot trobar un telèfon i adreça electrònica, un programa d'activitats... quan fa gairebé un  
any que l'ajuntament ja no ofereix aquest servei,

Atès que dins la  pestanya de l'àrea d'Educació,  dins l'apartat  del  Consell  Infantil,  hi  ha una 
pestanya amb els membres del Consell i Laboratori, emperò es tracta dels membres de fa dos 
cursos escolars,

Atès que a la pestanya del Patronat d'Escoles Infantils, dins l'apartat d'Informació del Patronat, hi  
ha un apartat que diu Membres dels organismes, que tampoc està actualitzat,

Atès  que  a la  pestanya  de  Promoció  Econòmica  i  Laboral,  hi  ha  un  apartat  en  el  que  diu  
Projectes ocupacionals, en el qual només s'informa d'un projecte ocupacional finalitzat fa gairebé 
cinc mesos,

Atès  que  a  la  pestanya  de  Turisme,  dins  l'apartat  d'Informació  pràctica,  en  la  pestanya  de 
“Hospitals”, s'informa que Menorca compta amb un hospital ubicat a Maó, “el Verge del Toro”, en  
lloc d'informar del “Mateu Orfila”,

Atès que des de fa més d'un any no existeix cap pestanya de l'àrea de Serveis Socials, en la  
qual s'informi als ciutadans sobre els diferents serveis que s'hi ofereix, 

Per tot això, el grup municipal de PSM Més per Menorca presenta al ple el següent prec:

Pregam a l’equip de govern que posi al dia la pàgina web municipal.

Magí Muñoz Gener
Regidor del grup municipal del PSM Més per Menorca
 

Ciutadella de Menorca, 11 de març de 2014
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