
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  
17 DE SETEMBRE DE 2012 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28/06/2012 (Núm. 07/2012) 
2. Despatx oficial 
3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2011 
4. Ratificació de l'acord de junta de govern local relatiu a l'establiment de preus públics per la 

prestació del servei d'ensenyament especial mitjançant cursos per adults pel curs 2012-2013. 
5. Acord d’exercici d’accions judicials en defensa del local municipal situat al núm. 47 del carrer 

Major de Canyamars (Les Cotxeres) 
6. Acord de ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 

Maresme 
7. Acord de designació de les festes locals del municipi per a l’any 2013 
8. Modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant expedient de crèdit extraordinari  
9. 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) 
Sra. Carola Rucabadó (PSC) 
Sr. Carles Bosch (CIU) 
Sra. Judith Coll (LaPAC) 
Sr. Isidro Galiano (LaPAC) 
Sr. Jordi Reñé (LaPAC) 

 
DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 

 
 

1- El Sr. Jo obre el ple comentant el primer punt. 
La Senyora Coll comenta que hi ha alguns punts a l'acte que no estan prou 

desenvolupats. La Sra. Secretària comenta que l'acte és un extracte del que es 
comenta i els acords i que si es vol que hi consti alguna cosa concreta, cal 
especificar-ho i enviar-li  per escrit. 

 

S'aprova per unanimitat 



 
 

 

 

 
2- El Sr. Jo dóna compte dels decrets d'alcaldia i actes de la Junta de govern local que 

es porten a aprovació: 
 

JUNTES DE GOVERN: 

 
· Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2012, núm. 11/2012 

· Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2012, núm. 12/2012 
· Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2012, núm. 13/2012 
· Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2012, núm. 14/2012 

· Junta de Govern Local de data 08 d’agost de 2012, núm. 15/2012 
 

DECRETS DE L’ALCALDIA EXPRÉS: 
 
- Decret 0788/2012 de 25 de juliol de 2012 

 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 

 
· Des del núm. 0652/2012, de data 25 de juny de 2012, fins al núm. 0921/2012, de 

data 06 de setembre de 2012. 

 
 

3- El Sr. Jo comenta que es tracte dels comptes anuals del 2011 que ja han passat per 
la comissió de comptes. 

 

El Sr. Bosch comenta que ha vist coses als comptes que no acaba d'entendre. Que 
hi ha molt poca empatia per part d'aquest govern cap a les empreses proveïdores 

ja que algunes factures es paguem molt tard, però d'altres es paguen de seguida. 
Demana quins són els criteris. A més diu que hi ha coses que fan que els polítics 

estiguin allunyats de la societat, com un tiquet d'un esmorzar per 4 persones per 
28 euros. 
 

El Sr. Reñé comenta que al igual que l'any anterior, els comptes estan correctes 
comptablement, però que de fet ens estem fent trampes nosaltres mateixos ja que 

l'Ajuntament té més d’un milió i mig de euros de pendents de cobrament que mai 
es cobraran ja que són impostos de gent que ha desaparegut. D'aquesta manera, 
quan es preveuen inversions s'utilitza unes xifres que no són reals, endeutant 

l'ajuntament cada vegada més. Actualment el deute puja a 200 euros per habitant. 
Cal frenar aquesta situació i regularitzar els comptes. 

 
El Sr. Jo comenta que efectivament hi ha uns pendents de cobrament, però que ells 
amortitzen exactament el que diu la llei. Diu que Dosrius és el 5è municipi del 

maresme menys endeutat. Comenta que està molt content de tenir aquest deute i 
que es va produir bàsicament per culpa de la construcció de l'escola bressol. 



 
 

 

 

Respecte el que havia comentat el ser. Bosch, diu que l'ajuntament té un problema 
de tresoreria i que es van pagant les factures quan es pot. 

Respecte l'escola bressol, comenta que la Generalitat no paga el que deu i per això 
l'ajuntament tampoc pot pagar les factures. 
 

El Sr. Bosch diu que tothom sap que la Generalitat no paga les factures de l'escola 
bressol, però que la neteja de l'escola bressol és cosa de l'ajuntament i no de la 

Generalitat. 
 
El Sr. Reñé rectifica amb la xifra del deute per habitant ja que els 200 euros són 

únicament el darrer crèdit que ha donat l'estat pel pagament de factures a 
proveïdors i que el deute total és de 900 euros per persona. Comenta que és una 

fal·làcia que tinguem el pressupost en superàvit. 
 
El Sr. Jo comenta que els comptes s'han de fer com s'ha de fer i que ja hi ha uns 

professionals que els fan. 
 

S'aproven per 8 vots a favor (PSC i PP) , 3 en contra (La PAC) i 2 abstencions (CIU) 

 
4- Aquest punt s'ha retirat del Ple ja que és una competència transferida a la junta de 

govern local. 
 

5- El sr. Jo explica el punt. 
El sr. Valls cometa que ha revistat l'expedient i que crida l'atenció que en el seu 
moment no es pugués fer la inscripció al registre. Comenta que el problema és que 

no es va complir el conveni i demana que s'obri un expedient per tal d'aclarir per 
que no es va fer la inscripció registral. Expressa la seva intenció d'abstenir-se. 

 
El Sr. Reñé comenta que en algun punt d'aquesta història algú va fer les coses 

malament i ara ho haurem de pagar tots els ciutadans. 
 
El Sr. Jo comenta que el registre de la propietat no va volem fer la inscripció però 

que per part del govern hi havia voluntat de fer-ho. 
La Sra. Secretària fa una explicació complementària sobre l'anotació que hi ha a 

l'inventari municipal sobre aquest local, aquesta anotació és la valoració que en fan 
els tècnics. 
 

El Sr. Valls comenta que sí s’hagués pogut fer la inscripció i que s'havia d'haver 
insistit. 

 
El sr. Reñé diu que l'antic propietari va demanar un certificat de l’IBI i que 
l'ajuntament no li va fer ja que l'IBI no el pagava ell. En aquell moment 

l'ajuntament hagués hagut d'esbrinar perquè volia el certificat. 
 



 
 

 

 

El sr. Jo comenta que en el moment que van saber això, van voler fer una anotació 
al registre, però que no van poder. 

 

S'aprova per 8 vots a favor (PSC i PP) i 3 en contra (La PAC) i 2 abstencions (CIU). 

 

6- Explica el punt la Sr. Rucabado que comenta que la diputació de Barcelona ha 
decidit sortir del consorci i per tant s'ha de modificar els estatuts . 

 
El Sr. Reñé comenta que està molt bé que estiguem dins d'aquest consorci però 
caldria saber de que ens serveix, ja que visiblement no s'està fent res per la 

promoció turística a Dosrius. 
 

La Sra. Rucabado comenta que sí s'està fent coses. Comenta que en programes 
com les jornades gastronòmiques els restaurants del municipi no s'hi han volgut 
adherir. 

 
El Sr. Reñé comenta que si realment s'està fent coses, no es nota, i que el qui ha 

de tirar del carro ha de ser l'ajuntament. 
 
El Sr. Jo diu que l'ajuntament té un pla relacionat amb la natura i l'entorn i que 

s’està fent coses en quan al turisme rural. 
 

S'aprova per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU) i 3 en contra(La PAC) 

 
7- El Sr. Jo comenta que les festes proposades són: 

 
Dilluns 20 de maig- 2a pasqua  

Divendres 30 d'agost – Festa major de Dosrius 
 

S'aprova per unanimitat 

 
8- Explica el punt el sr. Jo. Es tracta d'un canvi en les partides pressupostàries per tal 

de cobrir 24.000 euros destinats a inversions que s'ha hagut de renunciar de 
subvencions del PUOSC ja que la Generalitat no admet que no hi hagi un mínim del 

5% de la inversió finançada per l'ajuntament. Els 24.000 euros es treuen d'una 
partida afectada per inversions de 90.000 euros que hi havia sobrants. 

 

El Sr. Reñé comenta que si sobren 65.000 euros d'aquesta partida afectada per 
inversions es podrien destinar a altres coses com l'arranjament dels parcs infantils. 

 
El Sr. Jo comenta que ja s'estan preparant altres projectes per invertir. 
 

 

S'aprova per unanimitat 



 
 

 

 

 
9- Abans d'iniciar els precs i preguntes el Sr. Jo comenta que hi ha un punt d'urgència 

que és la modificació puntual de Normes Subsidiàries del planejament ja que en 
l'anterior ple es van fer unes aprovacions però Urbanisme de la Generalitat els ha 
dit que cal presentar-les d'una a una i per tant s'ha de tornar a votar. 

Ja que els grups de l'oposició no han tingut temps de veure-ho, es presten a fer 
una reunió amb el Sr. Serra i els tècnics per tal de comentar-les ja que encara que 

ara s'aprovin, caldrà posar-les en exposició pública i fer l'aprovació final. 
 
El Sr. Valls comenta que caldria haver donat abans les explicacions. 

 
El Sr. Reñé comenta que ara es presenta un punt que no hi era en les prescripcions 

anteriors. 
 
El Sr. Jo comenta que el que es va aprovar al Juny, queda totalment anul·lat. 

 

S'aprova per unanimitat 

 
 

Els grups municipals de La PAC i CIU manifesten que tenen una proposta de moció. 

Es tracta d'una moció per tal d'adherir Dosrius a l'associació de municipis per la 
independència. 

La Sra. Judith Coll llegeix un fragment del manifest llegit pel primer tinent alcalde 
de l'ajuntament de Dosrius el passat 11 de setembre 

 
"Catalunya, aquest 2012, està immersa en una crisi de gran calatge. Una crisi que afecta 
profundament les capes de la societat més exposades i més dèbils.  
La història de l’Onze de Setembre ens diu que davant de les dificultats, fins i tot les més dures, 
els catalans i les catalanes ens aixequem i iniciem la represa, la  reconstrucció, el futur. 
La lluita contra la crisi és la nostra principal determinació. L’Ajuntament rep de forma directa les 
necessitats dels veïns del nostre municipi i és per això que reclamem un millor finançament 
pels ajuntaments i així poder donar resposta a tots els nostres veïns i veïnes.  
La lluita contra l’atur i la precarietat de l’ocupació és un compromís que ha d’aplegar la unitat de 
les forces catalanes. Des de l’Ajuntament de Dosrius ens comprometem, un cop més, a fer de 
la lluita social i econòmica la nostra prioritat política. " 

 
Seguidament comenta que aquesta lluita contra l'atur i la precarietat laboral, en 
definitiva contra la crisi econòmica, no la podem fer solament des de Dosrius, l'hem 

de fer des del conjunt de Catalunya. 
El clam dels catalans el passat 11 de setembre, amb una manifestació que va treure 
al carrer més d'un milió i mig de persones, exigeix que les institucions, començant 

pels ajuntament, fem un pas endavant.  
I el primer, sens dubte, és posicionar-nos com a municipi en quant a la 

governabilitat del nostre país. 



 
 

 

 

Així doncs us demanem que aproveu d'urgència de la moció que ara us presentem i 
que voteu en consciència com a catalans, com a ciutadans de Dosrius i no només 

com a membre d'un partit polític. 
 
El Sr. Jo comenta que ell se sent molt català, però no creu que s'hagi de fer per 

urgència. 
 

El Sr. Valls diu que ara hi havia l'oportunitat de presentar-la pels esdeveniments 
que estan passant al país, i aquesta oportunitat és la que marca la urgència. 
 

El Sr. Sagristà diu que hi ha temes que surten de l'àmbit municipal i que a ells no 
els interessa i que ja hi ha altres organismes en els que s'ha de parlar d'aquest 

temes. 
 

Es desestima la urgència per 8 vots a en contra i 5 a favor 

 
 

PREGUNTES: 
 
El Sr. Bosch pregunta que si es pensa fer alguna actuació al mercat municipal ja 

que hi ha diverses parades que s'han donat de baixa. 
La Sra. Rucabado contesta que són les mateixes activitats que ja van explicar i que 

són accions tant per incentivar la demanda dels consumidors com per la instal·lació 
de noves parades. Puntualitza que en l'actualitat tots els mercats municipals han 
baixat molt. 

 
 

El Sr. Valls fa un prec en relació a les actes de la junta de govern local ja que els 
regidors a l'oposició no les poden veure fins abans dels plens i tenint en compte que 

hi ha JGL cada 15 dies, pot haver moltes coses que s'hagin aprovat molt abans i 
fins i tot ja s'han executat. Demana tenir un extracte de les actes. 
El Sr. Jo comenta que veu difícil donar aquesta informació però que miraran de 

incloure-ho en el nou ROM. 
 

També pregunta sobre les adjudicacions de les obres de Can Batlle i de les pistes de 
pàdel ja que curiosament s'ha adjudicat totes a la mateixa empresa. Pregunta quin 
procediment s'ha seguit. 

El Sr. Jo comenta que està l'expedient a la disposició dels regidors, que es van 
convidar a moltes empreses, que hi ha una puntuació i que l'adjudicació està 

totalment reglamentada. 
 
En quant a la celebració de l'acte de l'11 de setembre, diu que varen tenir 

coneixement del format de l'acte el divendres i lamenta que no es deixés participar 
més que fent l'entrega floral. A més comenta que li va sobtar rebre un escrit de 

l'Associació de Veïns. 



 
 

 

 

La Sra Garrido comenta que no vol entrar a valorar el tema del comunicat de 
l'associació de veïns ja que l'endemà hi ha una reunió de la comissió de festes i ho 

vol parlar amb ells. 
 
 

El Sr. Galiano demana si ens poden explicar que ha passat amb la piscina de les 
colònies forestals.  

També demana els criteris directrius de com es fan els controls d'alcoholèmia per 
part de la policia local. 
Cometa que hi ha un sobreeixidor de la claveguera a la riera a l'alçada del carrer 

Llinars que constantment hi surten aigües brutes. Voldria saber quin problema hi 
ha.  

El Sr. Jo comenta que no hi ha cap problema amb la piscina de les colònies 
forestals. Sembla que un propietari es va queixar que hi havia anat unes persones, 
però l'ajuntament no hi té res a veure. 

En quant als controls policials comenta que no hi ha cap criteri definit. 
En quant al sobreeixidor de la claveguera diu que l'obra està recepcionada i que es 

va detectar aquest error i estan en vies d'arranjar-ho. 
 
 

 

La Sra. Judith Coll pregunta a la regidora de Casals Municipals si pot informar-los de 
quines activitats es realitzen als casals municipals. 
Al regidor d'educació li pregunta sobre la quantitat de nens matriculats a l'escola 
bressol municipal i si quedarà igual el nombre d'aules. 
A la regidora de cultura li demana que se'ls presenti per escrit un balanç econòmic de 
les festes majors detallant els ingressos i despeses. 
La Sra. Anton contesta que als casals municipals s'hi fan moltes activitats com labors, 
country i altres i que la gent s'ho passa molt bé. 
El Sr. sagristà contesta que hi haurà 4 aules però que el nombre exacte d'alumnes no 
el té en aquest moment. 
La Sra. Garrido diu que els faran arribar la informació sol·licitada sobre les festes 
majors. 

 
 
 
El Sr. Jordi Reñé pregunta en quina situació està la wifi que havien d'instal·lar a 
l'ajuntament vell. 
El Sr. Jo contesta que si bé es cert que encara no han posat la wifi, és perquè s'ha 
d’instal·lar una antena i aquesta s'ha de treure d'un altre lloc. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Abans de tancar el ple, el Sr. Jo dona la paraula al Sr. Mora que està al públic que es 
dirigeix a la Sr. Judith Coll dient-li que si ha preguntat sobre el que fan als casals 
municipals és perquè no ha anat a les festes majors on s'ha mostrat el treball fet. 
La Sra. Coll li contesta comentant que el que volien era sentir la veu de la Sra. 
Regidora que fins llavors, en tots els plens realitzats, no se l'havia sentit. 
 
 
El sr. Jo tanca el Ple. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


