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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 d'informació  sobre la  continüitat  dels  projectes de Ciutadella  com a 
Ciutat Educadora

Atès que Ciutadella forma part de la Xarxa de ciutats educadores des del 1999, apostant des de  
llavors, amb major o menor intensitat, per un model de ciutat en el qual l'educació sigui la clau i  
treballant per desenvolupar principis com els de la justícia social o el civisme democràtic,

Atès que dins els paràmetres de Ciutadella com a Ciutat Educadora, s'ha promogut l'educació  
per  la  diversitat,  per  la  comprensió  o  la  cooperació;  s'ha  afavorit  la  llibertat  d'expressió,  la  
diversitat cultural o el diàleg en condicions d'igualtat... 

Atès que tots aquests principis i valors s'han treballat a la nostra ciutat sabent que esdevenir  
plenament Ciutat Educadora és un objectiu a llarg termini, tot i així s'ha aconseguit a poc a poc  
posar en marxa diverses iniciatives que han anat fent realitat en distints àmbits aquest projecte  
que ha de ser global, com són: el programa Obrint  Portes, en col·laboració amb els centres  
educatius;  el  projecte  Eduquem  amb  l'esport;  el  programa  Ara  que  tenc  temps,  adreçat  a  
persones majors; els Tallers de Famílies; les accions dels Plans de Convivència Intercultural o de 
Drogodependències; la Ludoteca Infantil; el Centre Municipal Universitari; el Consell Infantil...

Atès que totes aquests programes i  accions han assumit que l'educació va més enllà de les  
parets de les aules, i que cal una coresponsabilitat de tots els ciutadans envers l'educació, que  
els valors també s'han de treballar i fomentar des de la ciutat, que la convivència social ha de ser  
una aposta del municipi,

Atès que la recent aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local  
pot posar entrebancs al desenvolupament del projecte de Ciutadella com a Ciutat Educadora,

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

Pregam a l’equip de govern que informi de l'abast de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de  
l'Administració Local en els projectes de Ciutadella com a Ciutat Educadora, i de les accions que 
pensa emprendre l'equip de govern al respecte.

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

Ciutadella de Menorca, 8 d'abril de 2014
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