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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DE 

2015 
 

4. SERVEIS ECONOMICS 

4.1 GESTIO TRIBUTARIA 

4.1.1. EXP. G135-2015-222. AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE L’ABAST DELS 

ANTERIORS ACORES DE DELEGACIÓ  

 

S’aprova, per assentiment, el document que conté totes les delegacions efectuades a la 

Diputació de Barcelona en matèria de gestió, liquidació inspecció i recaptació dels tributs 

municipals. 

 

6. SERVEIS PERSONALS D’ATENCIO AL CIUTADÀ 

6.1. ENSENYAMENT 

6.1.1.EXP.S118-2014.2033. SOL·LICITUD DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL 

PROJECTE D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AULA OBERTA A SECUNDARIA A LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA   

 

S’aprova, per assentiment, la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la delegació de 

la competència per poder prestar el servei d’Aula Oberta , servei adreçat a joves que esta 

cursant segon cicle d’ESO i que tenen dificultats per seguir l’ensenyament reglat. 

 

 

7. SERVEIS TERRITORIALS: 

7.1 PLANEJAMENT I GESTIO URBANISTICA 

7.1.1. EXP. I106-2015-12 (6U/2014). APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL 

DE MILLORA URBANA PER A L'ADEQUACIÓ VOLUMÈTRICA DEL POLÍGON 

D'ACTUACIÓ NÚM. 4 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 

 

S’aprova provisionalment, per assentiment, el PEMU del polígon d’actuació Can Escoda, 

que correspon al mateix document aprovat inicialment amb la subsanació d’ofici de dues 

errades materials que contenia aquell document.  

 

7.1.2- EXPEDIENT RESOLUCIÓ CONVENI AMB PRIMÍLIA SERVEIS D'ENCÀRREC 

DE GESTIÓ OBRES D'URBANITZACIÓ PP-2 
 

S’aprova, per assentiment, la resolució per mutu acord entre l’Ajuntament i l’empresa 

municipal Premia Serveis Municipals, SLU, del conveni subscrit en data 20 d’octubre de 

2010 corresponent a l’encàrrec de gestió de les activitats necessàries per a la total 

execució de les obres d’urbanització del Pla Parcial número 2 Torrent Malet.  

 

Les obres ja han estat executades i recepcionades per l’Ajuntament per la qual cosa 

s’entén finalitzat l’encàrrec de gestió. 

 

 

 

8. MOCIONS 
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8.1. EXP. A116-2015-157. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CP-

PA I ICV-EUIA-E I MOCIÓ ALTERNATIVA PRESENTADA PELS GRUPS 

MUNICIPALS CIU, PSC-PM I PP DEMANANT LES 7 LÍNIES DE P3 A LES ESCOLES 

PÚBLIQUES DE PREMIÀ DE MAR 

 

Moció presentada pels grups municipals CP-PA i ICV-EUíA-E 

 

- Que els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Premià de Mar 

manifestin públicament el seu suport a oferir les 7 línies de P3 públiques. 

 

- Que l'Equip de Govern, dins les seves converses o accions polítiques i tècniques 

amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, defensi i 

demani les 7 línies de P3 per a les escoles públiques del municipi pel curs 2015-

16. 

 

- Que l’Equip de Govern tingui com a objectiu prioritari l’augment de la matriculació 

als centres públics de Premià de Mar, tot fent conèixer les seves bones actuacions, 

i emprenent, conjuntament amb la Plataforma per l’escola pública i la comunitat 

educativa dels centres públics de Premià de Mar, accions concretes  per a 

aconseguir aquest objectiu.  

 

- Comunicar aquests acords a les direccions de les cinc escoles públiques del 

municipi.” 

 

Es denega la seva aprovació en obtenir el vot favorable dels grups municipals, CP-PA i 

ICV-EUIA-E i en contra dels grups municipals CIU, PSC i PP  

 

 

Moció alternativa presentada pels grups municipals CIU, PSC-PM i PP 

 

1. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el manteniment de les 

onze línies del primer curs d’educació infantil (P-3), durant el curs escolar 

2015/2016. 

 

2. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament la consolidació de les cinc escoles 

públiques d’educació Infantil i Primària del municipi. 

 

3. Dotar pressupostàriament (2015 i 2016) partides de millora de les escoles 

públiques per acabar les inversions recollides dins del Pla de Xoc endegat per 

l’Equip de Govern l’any 2014. 

 

4. Vetllar pel respecte de la diversitat d’opcions, respectar les preferències 

d’escolarització de les famílies de Premià de Mar i sol·licitar al Departament els 

canvis per ajustar l'oferta a la demanda, en el cas que sigui divergent. 

 

5. Amb la voluntat de millorar la qualitat educativa, la cohesió social, la promoció 

dels valors universals, realitzar, amb les Institucions i organitzacions 

corresponents, un estudi per diagnosticar el compliment d’aquests indicadors a les 

escoles del nostre municipi.   
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6. Vetllar pel manteniment de la qualitat i els recursos dels centres educatius 

d’educació infantil, primària i secundària: tècnics de reforç a P-3, vetlladores, 

aules d’acollida, hores de dedicació dels professionals de l’EAP i Elics. 

 

7. Mitjançant l’actuació de l’Ajuntament a la Comissió de Garanties d’Escolarització, 

vetllar per la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques, entre tots els centres que formen part del sistema educatiu de 

Catalunya, al municipi. 

 

8. Promoure, conjuntament amb la Delegació Territorial d’Ensenyament Maresme-

Vallès Oriental, l’assignació dels recursos educatius a les escoles i al Institut, 

atenent les característiques de l’alumnat de cada centre. 

 

9. Comunicar aquests acords a la comunitat educativa de Premià de Mar, així com al 

Director de la Delegació Territorial d’Ensenyament Maresme-Vallès Oriental.” 

 

S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC i PP i en contra 

dels grups municipals CP-PA i ICV-EUiA-E 

 

El portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E manifesta que no votaran a favor de la moció 

alternativa atès que desvirtua la presentada pel seu grup juntament amb CP-PA atès que 

no suposa una aposta clara i decidida en defensa de l’escola pública.  

 

En el mateix sentit es pronuncia el portaveu del grup municipal CP-PA qui incideix en que 

el que defensen es un únic sistema educatiu públic i de qualitat que a la llarga pugui 

absorbir l’actual escola concertada. 

 

El portaveu del grup municipal PP es manifesta a favor de l’escola pública però amb 

diversitat d’opcions per que les famílies puguin tenir llibertat d’escollir. 

 

El portaveu del grup municipal PSC es manifesta a favor de defensar l’escola pública, pels 

valors que té però sense deixar de banda una comunitat educativa en la que entren la 

pública i la concertada. 

 

El sr. alcade manifesta sorpresa perquè els grups municipals de CP-PA i ICV-EUiA-E no 

votin a favor de la moció presentada per la resta de grups atès que es una moció que 

aposta per les inversions a l’escola pública i per respectar les preferències d’escolarització 

de les famílies de Premià de Mar mitjançant una oferta ajustada ala demanda. 

  

 

 

8.2. EXP. A116-2015-188. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-

EUIA-E DEMANANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA 

LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOLS 

MUNICIPALS 

 

Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E 
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PRIMER.-  Reprovar la consellera d’ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l’actitud 

continuada i pel que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc 

competencial de la LEC i els acords signats amb les entitats municipalistes pel 

sosteniment de les escoles bressol. 

 

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el 

Pressupost del departament d’Ensenyament per l’any 2015 una partida específica i amb 

la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressols de 

titularitat municipal tal i com estipula la Llei d’Educació de Catalunya d’acord amb les 

competències exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en educació infantil en 

l’Estatut de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la Generalitat i la 

representació del món local (ACM i FMC),  recuperant com a mínim el finançament del 

2010. 

 

TERCER.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats 

amb les entitats municipalistes pel finançament de les escoles bressols de titularitat 

municipal incomplerts des de l’any 2011. 

 

QUART.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja 

justificades i acceptades, relatives al finançament de les escoles bressols de titularitat 

municipal. 

 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya,  al Consell Educatiu 

i a totes l’AMPA de la escola bressol municipal.” 

 

Es denega la seva aprovació en obtenir el vot favorable dels grups municipals, CP-PA i 

ICV-EUIA-E, en contra dels grups municipals CIU, PSC i l’abstenció del grup municipal PP  

 

 

 

Moció alternativa presentada pels grups municipals CIU, PSC-PM  

 

 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb 

competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de 

llars d’infants municipals. 

 

SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la garantia del sosteniment de les escoles 

Bressol Municipals per al finançament del servei públic d’escoles bressol municipals, per 

tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i 

comprometre's a augmentar-ho progressivament fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/ 

any. 

 

TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents 

convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una 

estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels 

compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de 

titularitat municipal.    
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QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament la garantia del restabliment de la 

convocatòria de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en 

l’accés al servei. 

 

CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents 

derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que 

correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i 

Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.  

 

SISÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 

Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del 

país, les associacions educatives i AMPA del municipi.” 

 

S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC i PP i en contra 

dels grups municipals CP-PA i ICV-EUiA-E 

 

 

El portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E manifesta que no es pot acceptar que els 

pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015 no contemplin la partida necessària per a 

la subvenció de places de les escoles bressol de titularitat municipal incomplint els acords 

signats amb les entitats municipalistes i que sigui la Diputació qui assumeixi aquest cos 

que va en detriment dels recursos per finançar altres serveis o inversions dels municipis. 

 

El portaveu del grup municipal CP-PA manifesta el suport del seu grup a la moció 

presentada per ICV-EUiA-E puntualitzant que la Generalitat de Catalunya considera les 

escoles bressos i les escoles de música com a serveis secundaris i no com a prioritaris 

que es la consideració que el seu grup te. 

 

El portaveu del grup municipal PSC confirma que es una realitat que la Generalitat de 

Catalunya ha deixat de posar els diners necessaris per a les escoles bressol però 

considera positiu que un altre Administració, en aquest cas la Diputació de Barcelona, 

assumeixi el cost del servei d’una forma temporal atès que les escoles bressol son una 

eina necessària. 

 

El sr. alcalde explica que han presentat una moció alternativa atès que la presentada pel 

grup municipal ICV-EUiA-E no va a buscar solucions a la vista de la situació de les arques 

de la Generalitat. Incideix en que l’equip de govern farà tot el possible per a que l’escola 

bressol continuï oberta i entenen que la moció alternativa presentada es una moció que 

pretén garantir el sistema de les escoles bressol.  

 

 

8.3. EXP. A116-2015-249. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDE SOBRE ELS 

RESULTATS DE LA CONSULTA DE CAN SANPERE 
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L’Ajuntament farà les actuacions necessàries per complir amb el resultat de la consulta 

sobre Can Sanpere i aconseguir que aquest espai pugui ser destinat el 100% a espai 

lliure i equipaments mitjançant procediment d’expropiació.” 

 

S’aprova, per assentiment, la moció que suposa que l’obtenció de l’espai de Can Sanpere 

com a espai públic i d’equipaments s’executi mitjançant procediment d’expropiació.  

 

 

 

8.4. EXP. A116-2015-220. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU, 

PSC-PM i PP DE CONDEMNA AL TERRORISME 

 

 

 Manifestar el seu condol i solidaritat als familiars i amics de les víctimes i al poble 

francès en general. 

 Manifestar la nostra defensa dels valors democràtics. L’afirmació de la convivència 

pacífica passa pel respecte de les persones independentment de les seves 

creences personals, religioses o polítiques. El debat i la confrontació de postures 

s’ha de fer sense ferir ni ofendre a qui té altra posició. 

 Exigir el respecte en matèria de llibertat religiosa, i condemnar aquells països que 

persegueixen les persones per les seves creences religioses per més minoritàries 

que siguin. 

 Fer una crida a totes les comunitats religioses a rebutjar sense cap tipus 

d’ambigüitat els radicalismes i els extremismes violents. 

 Fer una crida perquè aquesta barbàrie terrorista no afecti la convivència ni la 

defensa de les idees polítiques en pau i llibertat. 

 Demanar als poders públics de  la Unió Europea l’articulació d’un treball conjunt 

per lluitar contra l’amenaça terrorista.” 

 

 

S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC i PP i l’abstenció 

dels grups municipals CP-PA i ICV-EUiA-E 

 

Els grups municipals de CP-PA i ICV-EUiA-E justifiquen la seva abstenció en el sentit que 

eren partidaris de fer una menció o llegir un manifest de repulsa , tal i com s’havia 

apuntat en la reunió de junta de portaveus, però no de presentar una moció.  

 

El portaveu del grup municipal PP constata que les ideologies que justifiquen la violència 

per a imposar-se representen una amenaça contra les nostres societats , contra el dret a 

la vida i contra la llibertat dels ciutadans europeus que volen viure en democràcia oberta 

i plorar. 

 

El sr. alcalde mostra la sorpresa per l’abstenció dels grups municipals de CP-PA i ICV-

EUiA-E atès que es tracta d’una moció que defensa el dret a la vida. Fa una crida per a 

que la barbàrie terrorista no afecti la convivència ni la defensa de les idees polítiques en 

pau i llibertat. 

 


