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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 22 de febrer de 2018
(PLE2018000002), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
(X2018000036)
«El Ple de l’Ajuntament del 29 de març de 1995, va acordar, per unanimitat, reconèixer els
principis compresos a la Carta de Ciutats Educadores de desembre de 1994 i signar la
inclusió de la ciutat dins la llista de ciutats signants en que “les esmentades ciutats apareixen
els principis i expressen la voluntat de prendre les mesures administratives oportunes per
dur-los a terme i elaborar regularment informes sobre la seva aplicació”.
Aquesta Carta es fonamenta en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), en el
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la Declaració
Mundial sobre Educació per a Tothom (1990), en la Convenció que es va assumir a la
Cimera Mundial per a la Infància(1990), i en la Declaració Universal sobre la Diversitat
Cultural (2001), entre d’altres.
Les ciutats signants s’agrupen en l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE),
de la qual la ciutat de Sant Feliu de Guíxols va ser-ne membre fins a l’Assemblea de l’abril
de 2012. Avui dia, l’Associació compta amb 434 signants pertanyents a 37 països.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de tornar a subscriure els principis de la Carta, tal i com
va informar el regidor d’Educació en el Ple del Consell Escolar Municipal del 15 de març de
2016.
Atès que per demanar novament l’adhesió a l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores, cal que el Ple de l’Ajuntament ho acordi.
El Ple municipal acorda:
Primer- L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es compromet a donar compliment als
principis establerts a la Carta de Ciutats Educadores.
Segon- Demanar l’ingrés de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols a l’Associació Internacional
de Ciutats Educadores.
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Tercer- Notificar aquest acord a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i facultar
a l’alcalde, Carles Motas i López, per a signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 27 de febrer de 2018
(Signat electrònicament)
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