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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 18 DE GENER DE 

2017 
 

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 
 

S’aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP, ICV-
EUIA-E  i PP, i l’abstenció del grup municipal CP-PA el dictamen de 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. 
 

Es produeixen intervencions de la tinent d’alcalde i regidora delegada de serveis socials 

que explica el contingut del dictamen, de la portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E que 
considera positiva la valoració però incideix en la necessitat de difondre el projecte i de la 

regidora del grup municipal CP-PA que justifica el posicionament del seu grup en que, 
malgrat no estar en contra del servei els hagués agradat una altre manera de fer alhora 

de renovar el servei. 
 

 
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 

 
A proposta del sr. alcalde es procedeix a la votació separada de les modificacions que 

s’assenyalen en el dictamen. 
 

S’aproven, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP, ICV-
EUIA-E  i PP, i l’abstenció del grup municipal CP-PA, les modificacions números 1, 2, 6, 7, 

11, 12, 13, 15, 16, 18, 20  del dictamen. 

 
S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP  i PP, 

en contra del grup municipal , ICV-EUIA-E i l’abstenció del grup municipal CP-PA, la 
modificació número 3 del dictamen. 

 
S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC-PM, ERC-JXP  i PP, en 

contra dels grups municipals CP-PA, C,S i ICV-EUIA-E la modificació número 4 del 
dictamen. 
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S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP  i PP,  i 

l’abstenció dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E la modificació número 8 del 
dictamen. 

 
S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP  i PP,  i 

en contra dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E la modificació número 9 del 
dictamen. 

 
S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP, ICV-

EUIA-E  i PP,  i l’abstenció del grup municipal CP-PA la modificació número 10 del 

dictamen. 
 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, C,S, PSC-PM, ERC-JXP  i PP, 
en contra del grup municipal CP-PA i l’abstenció del grup municipal ICV-EUIA-E la 

modificació número 14 del dictamen. 
 

Es denega amb el vot favorable dels grups municipals CIU i PSC-CP i en contra dels grups 
municipals CP-PA, C,S, ERC-JXP, ICV-EUIA-E i PP E les modificacions números 17 i 19 del 

dictamen. 

 
Es produeixen intervencions del tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme explicant el 

contingut de les modificacions que es portaveu a aprovació i  dels portaveus dels 
diferents grups municipals en les que els grups justifiquen el sentit del seu vot en les 

diferents modificacions proposades.  
 

 
5. MOCIONS 

5.1. EXP. A116-2017-63. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-JXP 

PER COBRIR L'ATENCIÓ D'INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 

1. Realització d’una diagnosi on el resultat serveixi per desenvolupar un Projecte 
adequat a cada necessitat. 

 
2. Que és desenvolupi un Projecte pel tractament d’aquestes necessitats amb la 

participació de les Àrees implicades de l’Ajuntament de Premià de Mar, resultants de 
la diagnosi establerta, i amb participació de l’Associació NEENS i altres entitats que 

puguin ajudar a la realització del projecte d’una manera més acurada.  

 
3. En aquest projecte han de ser tractats tots els infants amb Necessitats Educatives 

Especials, diferenciats per les seves característiques concretes. Caldrà desenvolupar 
el projecte en diferents vessants: 

 
 El suport de professionals als infants dins dels centres escolars, amb coordinació 

amb els equips directius, claustre de professors i personal de suport dins de l’aula, 
amb coordinació dels professionals del Departament d’Ensenyament. 

 Desenvolupar propostes per treballar en les activitats de lleure i complementàries 

per cobrir les necessitats dels infants en les activitats organitzades pel propi 
centre, ja sigui en les excursions així com les colònies escolars, com a eix 

integrador entre tots els infants de l’aula. 
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 Treballar la divulgació i la formació de les diferents patologies, adreçades a 

tothom. 
 Desenvolupar propostes d’activitats extraescolars, fora de l’escola amb les entitats 

culturals, esportives i socials del municipi, per desenvolupar propostes de lleure 
integrador. 

 
4. Què el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la seva 

delegació a la comarca, participi activament en el desenvolupament d’aquest Projecte 
i autoritzi i supervisi la seva execució a Premià de Mar. 

 

5. Que aquests acords de Ple siguin notificats al Departament d’Ensenyament, Salut i 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a la delegació d’Ensenyament del 

Maresme i al Consell Escolar Municipal.” 
 

S’aprova la moció per assentiment. 
 

Es produeix debat en el que intervenen tots els grups municipals i especialment el 
regidor portaveu suplent del grup municipal ERC-JXP, que ha presentat la moció,   

centrat essencialment en la necessitat de recolzar als nens amb aquestes necessitats 

educatives especials i a l’associació NEENS de Premià de Mar, associació de suport als 
pares i mares de nens amb necessitats educatives especials. 

 
 

 
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 

 

 
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.” 

 
 

S’aprova la moció per assentiment. 
 

Es produeix debat en el que intervenen tots els grups municipals centrat en la necessitat 
que s’hagi portat al Ple aquest debat sobre la gent gran. No obstant alguns grups 

municipals com ERC-JXP i CP-PA consideren que la moció presentada es molt genèrica. 
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5.3. EXP. A116-2017-113. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CP-
PA I ICV-EUiA-E PER FACILITAR L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS PÚBLICS 

ALS CARRERS I PLACES PER PART DE LES ENTITATS I CENTRES EDUCATIUS DEL 
POBLE 

 
1. Fer els canvis de normativa municipal necessaris perquè cap entitat registrada al 

registre municipal, associació sense ànim de lucre ni cap escola municipal hagi de 
pagar taxes per fer activitats a l’espai públic, i que se’ls facilitin de manera 

gratuïta el material necessari perquè puguin dur-les a terme, incloent el punt de 

llum.” 
 

S’aprova la moció per assentiment. 
 

Es produeix debat en el que intervenen tots els grups municipals centrat en la necessitat 
de recolzar les activitats de les associacions i entitats del municipi i acordant-se que 

aquest canvi en la normativa municipal es produiria mitjançant la regulació del tema en 
la nova ordenança municipal de convivència ciutadana que s’està tramitant a 

l’Ajuntament. 

  
 

 
 

 
 

 


