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RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA CORRESPONENTS A LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18/01/2017 

 

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors 

 

 

2. Informació Oficial 

 

 

3. SERVEIS PERSONALS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

3.1. SERVEIS SOCIALS 

3.1.1. Exp. R132-2017-8. Aprovació conveni de col·laboració econòmica 

entre el Consell Comarcal del Maresme i L'Ajuntament de Premià de Mar 

per al desenvolupament de Programes i Serveis vinculats al fet migratori 

per a l'any 2017. 

 

El 10 d’octubre de 2016 es va signar el Contracte Programa per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies i l’Ajuntament de Premià de Mar, en matèria de serveis socials, altres 

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat i on es defineixen els 

eixos estratègics, les accions d’aquests i sistema de finançament. 

 

El desenvolupament d’aquests eixos es concreta en les accions detallades en les 

fitxes d’acció social, entre elles la fitxa 7 Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i 

cohesió. 

 

Es proposa l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica amb el Consell 

Comarcal del Maresme per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al 

fet migratori per l’any 2017,  l’aprovació d'aquest conveni permetrà donar 

compliment a les competències que actualment té l'Ajuntament de Premià de Mar 

en l'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, així com 

desenvolupar el que s'estableix a la Fitxa núm. 7 del Contracte Programa 2016-

2019. 

 

 

4. SERVEIS TERRITORIALS 

4.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

4.1.1. Exp. I103-2016-2392. Modificacions puntuals del Pla D'ordenació 

Urbanística MunicipaL. Aprovació inicial 

 

Des de l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, s’han 

observat una sèrie d’errades que cal subsanar. La proposta tracta de l’aprovació 

inicial d’un conjunt de modificacions puntuals del pla d’ordenació urbanística 

municipal, tant d’ofici com d’altres proposades per particulars. 

 

 

5. MOCIONS 

5.1. Exp. A116-2017-63. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP per 

cobrir l'atenció d'infants amb necessitats educatives 
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El grup municipal ERC-JxP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

1. Que és desenvolupi un Projecte general pel tractament d’aquesta necessitat 

amb la participació de les Àrees de Serveis Socials i Ensenyament de 

l’Ajuntament de Premià de Mar, amb participació de l’Associació NEENS.  

 

2. Què el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya participi 

activament en el desenvolupament d’aquest Projecte i autoritzi i supervisi la 

seva execució a Premià de Mar. 

 

3. Aquest projecte hi haurà dos vessant diferenciades, el tractament dels Infants 

amb Necessitats Educatives Especials dins de l’aula i una segona vessant que és 

el treball de formació i recerca de personal de vetlladores per a cobrir les 

necessitats dels infants en les activitats organitzades pel pròpi centre, ja sigui 

en les excursions així com les Colònies escolars, com a eix integrador entre tots 

els infants de l’aula.   

 

4. Que aquest acord de Ple, sigun notificat al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5.2. Exp. A116-2017-109. Moció presentada pel grup municipal C's per 

l'adhesió de Premià de Mar a la Xarxa Mundial de ciutats amigables amb la 

gent gran 

 

El grup municipal C’s proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

1. Declarar la voluntat d’aquest plenari de treballar per millorar la qualitat de vida 

de la gent gran del nostre municipi. 

 

2. Presentar aquest projecte en el pròxim Consell de la Gent Gran 

 

3. Fer les gestions necessàries perquè Premià de Mar formi part de la Xarxa 

Mundial de Ciutats Amigables. 

 

4. Manifestar el compromís de promoure la participació ciutadana al llarg de tot el 

projecte. 

 

5.3. Exp. A116-2017-113. Moció presentada pel grup municipal CP-PA per 

facilitar l'organització d'esdeveniments públics als carrers i places per part 

de les entitats i centres educatius del poble 

 

El grup municipal CP-PA proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

1. Eliminar o bonificar les taxes per organització d’esdeveniments al carrer i places 

per part d’entitats, associacions sense ànim de lucre i centres educatius del 

poble quan realitzin activitats de caire social i festiu. 
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2. Facilitar des de l’Ajuntament i sense cost els recursos necessaris de caire 

logísticperquè puguin desenvolupar les activitats en espais públics (punts de 

llum, aigua, taules, cadires, tanques...). 

 

 

6. PRECS I PREGUNTES 

6.1. Exp. A117-2017-65. Pregunta presentada pel grup municipal ERC-JxP 

sobre la situació de l'ordenança municipal sobre els clubs socials de 

cànnabis 

 

El grup municipal ERC-JxP formula les preguntes següents: 

 

1. Quina és la situació real de l’Ordenança Municipal que regula els Clubs socials 

de Cànnabis?. 

  

2. Sota quins criteris, ordenances o reglaments superiors s’autoritza l’obertura 

d’un Club Social de Cànnabis a Premià?.  

 

3. Un cop autoritzada l’obertura d’un Club Social de Cànnabis, sense Ordenança 

Municipal vigent, un cop s’aprovi aquesta Ordenança, en compliment de l’acord 

de Ple del Juliol, els centres oberts i autoritzats, han de complir amb la nova 

Ordenança Municipal?. 

 

6.2. Exp. A117-2017-111. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA 

sobre la situació de Can Sanpere 

 

El grup municipal CP-PA formula les preguntes següents: 

 

 Quina és la valoració del govern respecte del dia 13? 

 Quins passos seguirà el govern a partir d’ara? 

 

6.3. Exp. A117-2017-150. Prec presentat pel grup municipal CP-PA  perquè 

l'equip de regidors i regidores de Premià de Mar comenci a aprendre i 

reflexionar sobre experiències de gestió comunitària 

 

El grup municipal CP-PA formula les prec següent: 

 

Començar, com a equip de regidors, a conèixer experiències de gestió comunitària 

d’equipaments de titularitat municipal. Visitar o convidar persones que participen 

en aquestes experiències de gestió comunitària, així com personal tècnic de 

l’administració implicat per conèixer el seu funcionament. Alguns espais propers i 

interessants podrien ser l’Ateneu de Nou Barris, l’Harmonia, Casa Orlandai, entre 

d’altres. 

 

 


