
Moció del Partit dels Socialistes de Catalunya- Units per Premià- CP a 

favor de la creació del Servei Municipal d’Atenció de Psicopedagogia i 

Logopèdia 

Atès que l’Ajuntament de Premià de Mar ja disposava d’un servei municipal de psicopedagogia 

municipal fins l’any 2003 que donava servei a tots aquells nens i nenes que ho necessitaven i 

que a partir del canvi de govern es va deixar de prestar. 

Atès que Premià de Mar és el segon poble més important del Maresme amb una població de 

28.000 persones,  amb un col·lectiu de 4500 persones entre 0 i 15 (3-16?? O edad obligada de 

estudiar)anys que poden tenir algun tipus de necessitat a l’hora de tractar algunes carències en 

el seu natural desenvolupament.     

Atès que municipis del nostre voltant com ara Calella, Villassar de Dalt o Pineda de Mar entre 

d’altres, municipis tots ells molt més petits que nosaltres i amb uns recursos, encara més limitats 

i on la prestació d’aquest servei està molt ben valorat pels pares i mares i que són de gran ajuda 

familiar.  

Atès que la lluita contra el fracàs escolar, la igualtat d’oportunitats i que tots els estudiants 

menors d’edat puguin gaudir plenament d’un dret com es el de l’educació és necessari posar 

tots el mitjans necessaris per tal de que tots aquells aspectes psicològics, pedagògics i de 

logopèdies puguin ser tractats en el moment de ser detectades, sense que això suposi una gran 

despesa per a la família que en molts casos suposa haver de deixar el tractament per falta de 

recursos. 

Ates que ha de ser un servei públic i de qualitat, ha de donar resposta als següents principals 
objectius: 
 

 Atendre i tractar les demandes derivades pels centres d’educació infantil, primària i 
secundària del municipi. Nens de 0 a 18 anys que presentin qualsevol tipus d’alteració 
o retard en el seu desenvolupament cognitiu i/o emocional.  
 

 Atendre i tractar demandes derivades pels centres d’educació infantil, primària i 
secundària del municipi. Nens de 0 a 18 anys que presentin qualsevol tipus d’alteració 
o retard en el desenvolupament del seu llenguatge 

 

 Treballar en la prevenció de desenvolupament de trastorns mentals, trastorns de 
llenguatge i de l’aprenentatge a la infància i adolescència.  

 

 Millorar i afavorir la detecció i atenció precoç a través de la intervenció a les llars 
d’infants del municipi i serveis de pediatria  

 

 Millorar la coordinació dels diferents serveis i professionals implicats en l’atenció d’un 
cas. Inclou també els centres escolars.  

 

És per tot això que el nostre grup municipal sol·licita l’adopció dels següents acords: 



1) Coordinar i definir amb la Comunitat Educativa i associacions interessades la creació de 

la carta de serveis del Servei Municipal d’Atenció de Psicopedagogia i Logopèdia. 

2) Generar la dotació pressupostària necessària i l’espai per crear i establir el servei 

municipal d’atenció de psicopedagogia i logopèdia.  

3) Obrir un procés de contractació pública del servei durant l’any 2020. 

4) Informar d’aquest acord a l’associació NEENS i a la Comunitat Educativa. 

 


