FRANCISCO JAVIER EZQUIAGA TERRAZAS,
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,

secretari

general

de

CERTIFICO: Que en l’esborrany de l’acta de la sessió ORDINARIA del Ple de
l’Ajuntament del dia 26 de novembre de 2001, hi consta l’acord següent:

2 – ALCALDIA – Posar en marxa el procés del Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC)
Vist que dins dels objectius del mandat de l’equip de govern de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, està el de conèixer de forma acurada el paper de la ciutat i
les seves organitzacions i grups en els processos educatius i de socialització dels seus
habitants, a fi de plantejar d’una manera progressiva accions encaminades a la seva
millora;
Vist que aquest objectiu adquireix més importància en un moment de canvis
importants, que recomanen una acció de govern anticipativa i dinàmica, que permeti
plantejar propostes que tinguin en compte la persona, els diferents grups socials i
l’entorn, tot entenent l’educació com quelcom global, processual, que abasta tot el cicle
vital de la persona i on l’ambient en què es desenvolupa és cabdal per a la seva
maduració i orientació en la vida. Així, individu, família, escola, comunitat, però també
avui el món global, estan en constant interacció, però és el terreny del territori més
proper, la ciutat i el barri, on l’acció de govern pot contribuir de manera decidida a fer
l’educació un instrument de progrés, de ciutadania, de cultura i d’eina per a la integració
social;
Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’ha proposat impulsar i
liderar un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), convidant a prendre-hi part de manera
corresponsable a les altres institucions i en concret, a la Generalitat de Catalunya i a la
Diputació de Barcelona, però també a les entitats i persones de la ciutat i de fora, per tal
d’aconseguir un consens en allò que avui existeix i, sobretot, en el plantejament de
millorar-ho amb accions concretes pel futur immediat;
Vist que l’objectiu general és el d’impulsar el Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC), com un instrument de reflexió, debat i compromís per promoure un model
educatiu que permeti redefinir la pròpia ciutat i llurs organitzacions des d’un punt de
vista educatiu, amb instruments conceptuals i metodologies que permetin revisar,
avaluar i reorientar les actuacions que escoles, entitats i administracions duen a terme a
la ciutat;
Vist l’informe emès per la directora de serveis de Promoció Social i Ciutadana,
que es troba a l’expedient, en el qual es descriu l’organització, l’estructura, la
metodologia i calendari de treball del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC);

Atès l’article 25 n) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 63 o) de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya relatius a les competències del municipi en matèria d’ensenyament;
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió
Informativa Permanent, per unanimitat dels / de les 26 regidors/regidores assistents,
acorda:
Posar en marxa el procés del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), com a
instrument de reflexió, debat i compromís per promoure un model educatiu que permeti
redefinir la pròpia ciutat i llurs organitzacions des d’un punt de vista educatiu, amb
instruments conceptuals i metodologies que permetin revisar, avaluar i reorientar les
actuacions que escoles, instituts i administracions duen a terme a la ciutat.

I, perquè consti, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Santa Coloma de Gramenet, 27 de novembre de 2001

Vist i plau
L’alcaldessa

Manuela De Madre Ortega

