
ACTA NO OFICIAL DEL PLE MUNICIPAL DEL 15 DE SETEMBRE DE 2011

Ordre del dia:

L’Ajuntament Ple es reunirà en sessió extraordinària, el proper dijous 15 de setembre
de 2011, a les 19 hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del
dia següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió d’11/06/2011, de Constitució de l’Ajuntament de
Dosrius (Núm. 05/2011) i de l’acta de la sessió extraordinària de data 27/06/2011
(Núm. 06/2011)

2. Despatx oficial

3. Aprovació del Compte General 2010

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni de delegació de competències
de la Diputació de Barcelona en matèria de gestió tributària

5. Aprovació de l’actualització del Pla de Protecció civil de Dosrius

6. Aprovació del conveni de col·laboració al Consell Comarcal del Maresme en relació
al servei de transport escolar

7. Aprovació de la modificació, si s’escau, de la valoració de llocs de treball de
l’Ajuntament de Dosrius

8. Aprovació del vot a la candidatura dels municipis de l’àmbit del Consell Territorial
de la propietat immobiliària de Barcelona

9. Moció conjunta dels grups municipals del PSC, La PAC, CIU i PP referent a les
instal·lacions esportives del camp de futbol de Can Batlle

10. Moció conjunta dels grups municipals dels PSC, La PAC, CIU i PP referent als
pollancres de la Bassa de N’Homs de Canyamars

11. Moció conjunta dels grups municipals de la PAC i CIU, referent a la
reincorporació de personal de l’Ajuntament de Dosrius

12. Moció conjunta dels grups municipals de la PAC i CIU, de suport al model
educatiu català



13. Moció del grup municipal de La PAC referent a la reducció de les retribucions
de l’Equip de Govern

14. Moció del grup municipal de la PAC referent a la creació d’una Comissió
d’estudi del ROM

15. Precs i Preguntes

Assistents al ple

Sr. Josep Jo (PSC)- Alcalde
Sr. Josep ma Sagristà (PSC)- 1r Tinent Alcalde
Sr. Salvadror Corvalan (PP) – 2n Tinent Alcalde
Sra. Carmen Antòn (PSC)- 3r Tinent Alcalde
Sr. Juan Serra (PP)- 4t Tinent Alcalde
Sra. Sílvia Garrido (PSC)
Sra. Ma Antònia Pèrez (PSC)
Sr. Antoni Vall (CIU)
Sr. Carles Bosc (CIU)
Sra. Judith Coll (LaPAC)
Sr. Isidro Galiano (LaPAC)
Sr. Jordi Reñé (LaPAC)

El Sr. Alcalde excusa a la Sra. Carola Rucabadó (PSC)

Desenvolupament de la sessió:

1. El sr. Alcalde dona compte de les actes dels dos plens anteriors .

s'aproven per unanimitat.

2. El Sr. Alcalde dona la paraula al secretari de l'ajuntament que dona compte de les
actes de les juntes de govern i els decrets d'alcaldia següents:

DECRETS DE L’ALCALDIA:

· Des del núm. 0289/2011, de data 19 d’abril de 2011, fins al núm. 0546/2011,
de data 09 de setembre de 2011



JUNTES DE GOVERN:

· Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2011, núm. 07/2011
· Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2011, núm. 08/2011
· Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2011, núm. 09/2011
· Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2011, núm. 10/2011
· Junta de Govern Local de data 09 de juny de 2011, núm. 11/2011
· Junta de Govern Local de data 09 de juny de 2011, núm. 12/2011
· Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2011, núm. 13/2011
· Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2011, núm. 14/2011
· Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2011, núm. 15/2011
· Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2011, núm. 16/2011
· Junta de Govern Local de data 30 d’agost de 2011, núm. 17/2011

3. Després de la lectura del punt per part del Sr. Alcalde, dona pas al debat.

PP- El Sr. Serra no té comentaris al respecta i indica que el sentit del seu vot serà el
d'aprovació

CIU- El Sr. Valls comenta que no poden aprovar aquests comptes per coherència ja
que tampoc varen aprovar els pressupostos del 2010.
El Sr. Bosch fa diverses preguntes respecta algunes factures dels comptes del 2010.

LaPAC- El Sr. Reñé comenta que el vot de La PAC serà d'aprovació, però recalca que el
fet d'aprovar els comptes només representa donar el vist i plau a la gestió comptable i
no representa, en cap cas, aprovar la gestió econòmica que s'ha fet per part del
govern i l'ús dels recursos de l'ajuntament.

PSC- El Sr Sagristà manifesta que els dubtes del Sr. Bosch els hauria d'haver
manifestat a la comissió de comptes i no al ple municipal.

El Sr. Alcalde contesta, en la mesura del possible les preguntes presentades pel Sr.
Carles Bosch.
Davant d'aquestes explicacions CIU decideix canviar el sentit del seu vot i Abstenir-se.

S'aproven els comptes amb 10 vots a favor i 2 abstencions (CIU).

4. El Sr. Secretari de l'Ajuntament explica que aquest punt no és més que una
actualització dels acords presos en el darrer ple de la passada legislatura i que és un
pur tràmit administratiu.

S'aprova per unanimitat.



5. El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Sílvia Garrido que explica que aquest Pla és
una actualització del que es va fer ara fa 4 anys.

LaPAC- El Sr. Reñé qüestiona el fet que fins ara no s'han realitzat mai simulacres i
altres qüestions que contempla el Pla.

La Sr. Garrido comenta que fins ara no eren obligatoris.

S'aprova per unanimitat.

6. El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Sagristà que explica el contingut del conveni.
Comenta que de moment aquest any es manté l'acord de terços pel que l'ajuntament
paga un terç del cost del transport escolar (50.679,31 euros), el Consell comarcal un
altre terç i els pares el terç restant.
Comenta que sembla que això pugui canviar el proper any.

PP- El Sr. Serra comenta que aprovaran el conveni malgrat els agradaria que es
pugues millorar les condicions pels pares.

CIU- El Sr. Valls comenta que cal fer més esforços per part de l'ajuntament per tal de
millorar les condicions ja que hi ha municipis del Maresme que la part dels pares ho
assumeix l'Ajuntament.

LaPAC- El Sr. Reñé comenta que és evident que aquest conveni s'ha de tirar
endavant, però que cal un esforç suplementari que no s'ha fet fins ara per intentar
millor les condicions. A més recorda que un grup polític que actualment està al
govern havia promulgat durant la campanya electoral que els càrrecs electes havien
d'abaixar-se el sou per tal de destinar els diners al cost dels pares del transport
escolar.

PSC- El Sr. Sagristà comenta l'ajuntament ja fa un esforç important pagant un terç
d'un transport que no és obligatori i que abans no es feia. Comenta, a més, que
potser ara que CIU està al consell comarcal serà possible millorar les condicions, però
que fins ara no ha estat possible.

CIU.- El Sr. Valls replica que potser fins ara no s'han fet gaires esforços.

S'aprova per unanimitat

7. El Sr. Alcalde dona pas a la Sr. Silvia Garrido que comenta aquest punt. Diu que s'ha
fet una revisió del lloc de treball de l'Arquitecte ja que no es trobava amb les
condicions adequades. Per tant passarà de 28.243,43 a 44.298,63 euros.

PP- No manifesta res en contra.



CIU-El Sr. Valls comenta que aquesta situació és fruit de la pujada de sous dels
càrrecs electes i que no s'hagués hagut de fer aquesta modificació si no s'hagués
acomiadat a l'arquitecte.

LaPAC- El Sr. Reñé comenta que això s'ha de fer per tal de cobrir el lloc de treball
que van amortitzar. A més, pregunta si aquest canvi de categoria farà possible no
haver de contractar serveis externs.

PSC- La Sra. Garrido comenta que en la mesura que la feina actual a urbanisme sigui
la mateixa d'ara, no s'hauran de contractar serveis externs però que això pot canviar
si s'ha de fer un projecte gran.

S'aprova per 9 vots a favor i 3 abstencions (LaPAC)

8. El Sr. Alcalde comenta que cada 4 anys s'han de re escollir els representants dels
municipis de l'àmbit del consell territorial de la propietat immobiliària de Barcelona.
En el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants són 2 representants.
El Govern proposa els municipis de Canovelles i Centelles.

PP- No hi té res a dir
CIU- No hi té res a dir
LaPAC- El Sr. Reñé comenta que aquests dos municipis casualment estan governats
pel PSC i demana explicacions de per que no s'han escollit altres municipis més
propers (del Maresme).

PSC- El Sr. Alcalde comenta que aquest són els únics que s'han presentat.

S'aprova per unanimitat.

9. El Sr. Antoni Valls llegeix la Moció conjunta de tots els grups municipals respecte el
camp de futbol (Moció en annex)

CIU- El Sr. Valls comenta que és una llàstima que fins ara no s'hagi actuat al camp
de futbol i que cal treballar per que siguin unes instal·lacions amb condicions i que
aquestes actuacions bàsiques que es faran es facin en caràcter d'urgència.

PP- El Sr. Serra comenta que és important millorar les instal·lacions del camp de
futbol ja que és un equipament amb moltes deficiències i que ja s'han començat a fer
algunes actuacions per part de la regidoria d'urbanisme, però que per qüestions
econòmiques no saben fins on es podrà millorar.

LaPAC- El Sr. Galiano comenta que aquesta és una reivindicació que els clubs porten
temps fent-les i exposa la quantitat de nens i adults que surant la temporada
passaran per les instal·lacions.



Adjuntem Annex II

PSC-. El Sr. Sagristà comenta que si fins ara no s'han fet actuacions en aquest sentit
ha estat per que històricament els nens del municipi s'han decantat pel futbol sala i
que els únics que han mantingut el futbol gran han estat els veterans.
A la vegada, demana el suport de CIU per tal de negociar amb la generalitat la
col·locació de la gespa.

S'aprova per unanimitat

10.El Sr. Josep Ma Sagristà presenta la Moció conjunta de tots els grups municipals
referent als pollancres de la Bassa de N'Homs de Canyamars. (Moció en annex)

CIU- El Sr. Valls comenta que aquests pollancres estan catalogats i cal preservar la
seguretats dels veïns

LaPAC- El Sr. Galiano comenta que a banda dels pollancres caldria fer una actuació a
la bassa ja que era un comú i que per tant té un atractius històric per Canyamars.

PSC- El Sr. Sagristà recalca que es tracta d'una propietat privada i que per tant totes
les actuacions que es facin han d'estat consentides pel propietari.

S'aprova per unanimitat

11.El Sr. Reñé llegeix la moció referent a la reincorporació de personal de
l’Ajuntament de Dosrius. (Moció en annex)

PP- El Sr. Serra comenta que no estan a favor de la moció ja que actualment no hi ha
la mateixa feina que hi havia

CIU- El Sr. Valls diu que recolzaran la moció ja que els sembla molt casual que
acomiadessin aquestes dues persones desprès de pujar els sous dels càrrecs electes.

LaPAC- la Sra. Coll comenta que des de La PAC creuen que l'acomiadament de les dues
persones va ser una conseqüència directa de la pujada de sous dels càrrecs electes.

PSC- la Sra. Garrido comenta que no estan d'acord amb la moció ja que segons ells no
s'ajusta a la realitat. Replica a més que el fet que la puja dels sous i els
acomiadaments fossin coincidents en el temps, no són conseqüència un de l'altre.

PP- El Sr. Serra afirma que la decisió de acomiadar a l'arquitecte va ser seva.

Es desestima la moció per 7 vots en contra i 5 vots a favor (CIU i LaPAC)



12. El Sr. Carles Bosch llegeix la moció de suport al model educatiu català. (Moció en
annex)

PP- El Sr. Serra comenta que recolzarà la moció ja que creu que s'ha de defensar la
nostra llengua

LaPAC-La Sra. Coll comenta que és un acte important aprovar aquesta moció ja que el
model d'immersió lingüística ha representat un model que ha funcionat durant els
últims 30 anys i que per tant s'ha de mantenir. Es lamenta però que a la concentració
del passat dia 12 només hi hagués un membre del govern.

PSC-El Sr. Sagristà reitera la seva aprovació i manifesta la importància de preservar el
model educatiu d'immersió lingüística. Comenta que a la concentració del dia 12, ell va
trobar a faltar més pares i membres de les Ampes implicats.

PP- El Sr. Corbalan manifesta que encara que creu que s'ha de defensar el català,
també cal defensar el castellà i per tant ell s'abstindrà.

S'aprova la moció per 11 vots a favor i 1 abstenció (PP)

13. Llegeix la Moció el Sr. Jordi Reñé referent a la reducció de les retribucions de
l’Equip de Govern. (Moció en annex)

PP- El Sr. Serra comenta que considera justa la retribució per la dedicació que tenen.
Ha calculat que ell cobra una 10 euros la hora.

CIU- El Sr. Vall diu que creu que els polítics han d'estar retribuïts però que cal tenir
en compte la situació econòmica del municipi i de les famílies.

PSC- La Sra Garrido comenta els punts de la moció i diu que és cert que els sous són
una recomanació de l'Associació i Federació de municipis, però que ells s'hi han
acollit.
També comenta que el Sr. Alcalde encara que sigui diputat dedica moltes hores al
municipi i per tan es pot considerar que està a temps total.
D'altra banda comenta que el model que ells han escollit és que els polítics no
només prenguin decisions si no que també realitzin feines administratives o altres
que permeten estalviar treballadors.

LaPAC- El Sr. Reñé comenta que Cap dels polítics ha passat un examen per
comprovar si és apte per realitzar a questes feines i que a més els ciutadans els han
escollit per prendre decisions. L'Ajuntament és un pur administrador dels recursos
dels ciutadans i que a més d'econòmica, és una qüestió moral i de prioritats



A més amb aquesta rebaixa del 25% es podria pagar una gran part del transport
escolar que han d'assumir els pares.

Es desestima la moció per 7 vots en contra i 5 vots a favor (CIU i LaPAC)

14.Llegeix la Moció la Sra. Judith Coll referent a la creació d’una Comissió d’estudi del
ROM. (Moció en annex)

PP- El Sr. Serra comenta que hi ha molt de temps per canviar el ROM i que no cal fer-
ho ara.

CIU- El Sr. Valls comenta que el hi ha molts municipis que han anat actualitzant el
ROM i que és necessària fer-ho per tal de modernitzar l'ajuntament. Comenta que
només caldria buscar diversos models i tenir l'assessorament jurídic de la secretaria.

PSC- El Sr. Sagristà comenta que en el fons estan d'acord però que ara no és el
moment.

La PAC- La Sra. Coll pregunta que quan seria doncs aquest moment ja que si hi ha
possibilitat d'acord estarien d'acord en retirar la moció per presentar-la en un altra
moment més adequat.

El Sr. Alcalde comenta que es podria tornar a parlar en el moment que la Secretària
titular de la plaça que ara està de baixa maternal.

Es retira la moció per presentar-la més endavant

15.El Sr. Alcalde llegeix les preguntes que va presentar La PAC i es van contestant:

1. La Sra. Garrido fa un resum dels ingressos i despeses que hi ha hagut de les tres
festes majors.

2. El Sr. Serra comenta que estan actuant dins la llei i per tant que no canviaran la
manera de fer.

3. La Sra. Garrido fa una explicació de totes les coses que es poden trobar a la web i
que permeten als ciutadans comunicar-se amb l'ajuntament. Comenten a més que
s'aniran ampliant.

4. El Sr. Serra diu que s'està treballant en un projecte que ara com ara no poden
comentar.

Altres preguntes

5. Sr. Valls pregunta quines són les tasques administratives que fan els càrrecs electes.
El Sr. Alcalde comenta que fan moltes i diverses tasques i que seguiran fent-hoja que
consideren que és el model adequat.



6- La Sra. Coll comenta que l'exposició de la Sra. Garrido no es correspon amb una
memòria i que aquesta ha de comprendre totes les qüestions relatives a les festes
majors.
La Sra. Garrido contesta dient que les comissions de festes ja fan les avaluacions
pertinents i que no es posaran a escriure.

Es tanca el Ple sense donar la possibilitat de que el públic faci preguntes.





MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA
ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS AMB
L’OBJECTIU DE CREAR UNA COMISSIÓ D'ESTUDI PER L'ACTUALITZACIÓ I
ADEQÜACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE DOSRIUS

De conformitat amb l’article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, els grup municipal de La Plataforma Alternativa
Ciutadana de Dosrius presenta aquesta moció en base als motius següents:

1. Atès que el reglament orgànic Municipal de Dosrius va ser aprovat el 6
d'agost de 1988, ara fa gairebé un quart de segle.

2. Atès que l'evolució en la gestió municipal en els darrers 23 anys ha estat
important.

2. Atès que el ROM de Dosrius no contempla qüestions tant bàsiques com l'ús
de les noves tecnologies

El Ple de la corporació, a proposta dels grup municipal de La Plataforma
Alternativa Ciutadana de Dosrius

ACORD:

ÚNIC.- Crear una comissió d'estudi que treballi l'actualització del ROM.



MOCIÓ QUE FORMULEN CONJUNTAMENT TOTS E L S GRUPS 
MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS, R E F E R E N T ALS 
POLLANCRES DE LA BASSA DE N'HOMS DE CANYAMARS 

A l'indret conegut com la bassa o Safareig de n'Homs de Canyamars hi ha dos 
pollancres de grans dimensions, inclosos a l'inventari-catáleg de les vigents 
Normes Subsidiarles de Planejament Municipal de Dosrius, com a patrimoni 
natural protegit, ates el seu carácter d'espécies arbóries monumentals. 

Un deis pollancres, tanmateix, presenta signes evidents de deteriorament 
havent-se esberlat algunes branques principáis. 

Per tant, atesa la situació exposada, l'Ajuntament Pie adopta el següent acord: 

Primer. Demanar al propietari deis pollancres permís per fer un estudi técnic o 
informe per part deis técnics adscrits a aquest ajuntament, a fi d'avaluar l'estat 
actual deis pollancres esmentats. 

Segon. Un cop acabats aquest informes, traslladar-los a la propietat amb la 
finalitat que, si és el cas i els informes ho manifesten, prengui les mesures 
pertinents davant de possibles riscos de caiguda deis arbres o trencament de 
branques, amb el conseqüent perill de causa de danys a tercers, atesa la seva 
proximitat a la via pública. 

Dosrius, 12 de setembre de 2011 



EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA ALTERNATIVA CIUTADANA DE
DOSRIUS A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS PRESENTA ELS SEGÜENTS PRESCS I
PREGUNTES PEL TAL D'INCLOURE A L'ORDRE DEL DIA DEL PROPER PLE
MUNICIPAL

De conformitat amb l’article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, els grup municipal de La Plataforma Alternativa
Ciutadana de Dosrius presenta els següents precs i preguntes:

1. Havent finalitzat les festes majors del municipi, sol·licitem la creació
d'una memòria exhaustiva de les mateixes per tal que les comissions de
festes i el propi consistori puguin valorar el funcionament de les
mateixes.
Aquesta memòria hauria d'incloure entre altres qüestions, una fitxa
econòmica completa (ingressos i despeses) que contempli totes les
qüestions directes i indirectes que incideixen a la festa major com son
les hores extres de la brigada o la policia local o els ingressos de les
barres de bar, etc..

2. En el Ple Municipal del 27 de juny es van delegar diverses atribucions
del Ple a la Junta de govern Local al·ludint a un millor i més àgil
funcionament municipal.
Atès que d'aquesta manera s'impedeix el debat públic de les qüestions
delegades.
Atès que la tasca principal dels grups de l'oposició és la de fiscalitzar
l'acció de govern així com donar-ne comptes
Sol·licitem que la Junta de govern municipal convidi a un membre de
cada grup municipal a la oposició per poder ser presents a les sessions
d'aquestes.
A més, fem constar que el representant de La PAC renuncia a qualsevol
compensació econòmica per assistir a les sessions de la Junta de
govern local.

3. Respecta la pàgina web municipal: quina planificació té el govern per tal

de poder complir la llei 11/2007 de 22 juny

4. Respecta els punt d'informació al ciutadà de Canyamars i Can Massuet

actualment tancats, com es pensen gestionar a partir d'ara?

SOL.LICITEM:

Que s'incloguin a l'ordre del dia del proper Ple i que se'ns responguin de veu en

el mateix.



MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA PLATAFORMA
ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS i CONVERGÈNCIA i UNIÓ A
L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS AMB L’OBJECTIU D’INSTAR A L’EQUIP DE
GOVERN (PSC-PP) A QUE REINCORPORI A LES SEVES TASQUES ELS
TREBALLADORS RECENTMENTE ACOMIADATS.

De conformitat amb l’article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, els grups municipals de La Plataforma Alternativa
Ciutadana de Dosrius i Convergència i Unió presenten aquesta moció en base
als motius següents:

1. Atès que en data 30 de Juny l’Ajuntament ha cessat de les seves funcions
els treballadors Ramon Calonge i Jordi Cros

2. Atès que entenem que l’increment en la retribució dels càrrecs electes ha
motivat aquests dos acomiadaments

3. Atès que la feina d’ambdós treballadors és la mateixa ara, que abans de les
eleccions municipals.

4. Atès que hi ha altres mesures d’estalvi a la corporació que no pas acomiadar
personal.

El Ple de la corporació, a proposta dels grups municipals de La Plataforma
Alternativa Ciutadana de Dosrius i Convergència i Unió, podria adoptar el
següent:

ACORD:

ÚNIC.- Reincorporar a les seves tasques, que han vingut desenvolupant durant
els darrers anys, als Senyors Ramon Calonge i Jordi Cros i restablir la relació
laboral amb les mateixes condicions que mantenien fins abans del cessament.
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